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Крокування України до соборності 

Україна … Слово чарівним відлунням торкається мого серця. 
Україна... І перед очима постають яскраві пейзажі: лелека на безкрайо-
му обрії, невщухаючий дощ весняного ранку, теплі яблука в бабусиному 
садку… Україна… Я бачу своїх славетних пращурів. Це дещо дикі та 
норовливі анти, славетні козаки, безстрашні солдати, що полягли у Дру-
гій світовій війні… Україна… Звуки слова цього мені не байдужі. Ко-
жен, мов промінь веселки, мов нота, що пестить душу. Мій край. Моя 
Батьківщина. Облита гіркими сльозами, обпечена кров’ю, осоромлена 
смертю безневинних. Моя… Мені тут жити. Будувати дім, ростити ді-
тей. Можливо, і вони тут залишаться. Можливо… якщо їм не буде со-
ромно за тих, хто їх зростив, за мене, за це покоління – теперішнє. 

21 січня 1990 року жителі багатьох населених пунктів по дорозі між 
Києвом і Львовом утворили живий ланцюг, відзначивши цю історичну да-
ту. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року... Власне, 
колись держава на наших землях обабіч Дніпра, по якому пролягав «шлях з 
варяг у греки» вже була – могутня середньовічна Київська Русь, здатна ки-
нути виклик навіть всесильній Візантійській імперії. 

Це в її зеніті правлячі доми Європи вважали за честь поріднитися 
з володарями міцної, багатої, освіченої слов’янської держави.  

Давня, як правік, наша історія... Хто Творець цієї історії, її скла-
дова? – Людина. Жива клітинка того величезного організму, який іме-
нується народом і являє собою рушійну силу соціального прогресу. 

Постійно обживаючи широкі земні простори своєї землі, не зазі-
хаючи на власність жодного народу, наші предки завойовували світ кра-
сою свого слова. Наша культура так полонила німця Іннокентія Гізеля, 
що він прийняв українське православ’я й плідно розвинув традиції на-
шої гуманістичної літератури. 

А хіба не наші предки першими із слов’янських народів витвори-
ли писане право «Руська правда», а власну гідність – бодай і в тяжку 
годину – підняли безсмертним «Словом про похід Ігорів». Хіба не Тарас 
Шевченко з вогнем душі захищав свободу і незалежність Батьківщини, 
честь і гідність українського народу. Хіба не українські генії консоліду-

  ©  Найда В. О.,  2017 



Міжкафедральний круглий стіл до Дня Соборності України. Харків,  

85 
 

вали нашу мову за допомогою своїх творів, у яких жив, живе і буде жи-
ти справжній дух українського народу. 

 Вульгаризатори від науки багато років невтомно торочили нам, 
що роль особи в історії не важить анічого, все, мовляв, вирішують тіль-
ки народні маси. Та хто б, запитаймо, принаймні, вказав отим народним 
масам шлях до волі у середині ХVІІ ст., якби час висунув на гребінь 
якусь нерішучу, вайлувату персону, а не повного жаги діяти «українсь-
кого Мойсея», гетьмана Богдана Хмельницького?   

Без сумніву, в усі часи найціннішим скарбом нашої землі були 
люди. Саме цвіт нації у безмежжі інших народів став її ідентифікацією, 
домінантним знаком, за яким наш народ пізнають у світі та через який 
він, самоідентифікувавшись, пізнає самого себе. Правий у своїх посту-
латах український філософ Арсеній Гулига, котрий стверджує: «Роль 
особи в історії багатоманітна. Для того, щоб людина розвинула і засто-
сувала свої здібності потрібні умови. Якщо вони є, людина стає істори-
чною особою, формуючи життя суспільства за своїм образом і подобою, 
накладаючи на нього невитравну печать своїх схильностей, інтересів, пере-
конань і пересудів. Життєвий шлях такої людини виступає як збільшуване 
скло, через яке можна чітко роздивитися життя країни та епохи».  

Тож згадаймо деякі постаті з нашого історичного минулого… 
Перші спроби регламентувати збір данини та впорядкувати адміністра-
тивно-судову систему Київської Русі зробила жінка – дружина Ігоря – 
княгиня Ольга (р. ж. бл. 890 – 11 липня 969). Мудра правителька з «чо-
ловічим розумом». Свята, рівноапостольна, велика княгиня Київська. 
Існують відомості про те, що Ольга, охрестившись сама, намагалась 
зробити християнство державною релігією Київської Русі.  

Проте давньоруське суспільство середини Х ст. виявилось ще не 
готовим до запровадження християнства. Не сприйняв нової віри і син 
Ольги – Святослав (964-972), який майже не цікавився внутрішнім дер-
жавним життям і більшу частину свого князювання проводив у походах 
та битвах.  

 Минули роки і давньоруським князем став інший реформатор, 
онук Ольги – Володимир Святославович. Володимир Великий – Русі 
хреститель. За це церква нарекла його Рівноапостольним, а народ ласка-
во прозвав «Красне Сонечко». 

Внесок Ольги та Володимира у розбудову середньовічного полі-
тичного, економічного суспільного й культурного життя Русі був над-
звичайно вагомим. Саме вони зміцнили та централізували Київську 
державу. Сина Володимира Великого – Ярослава (980-1054) не дарма 
назвали Мудрим. Розвиваючи спадок батька, він заснував у своїй святій 
Софії найпершу нашу бібліотеку, існуючі на той час закони звів в єдину 
«Руську правду» – перший на Русі правовий кодекс, збудував десятки 
соборів та шкіл. Ця справа дала такі далекосяжні плоди, що чужоземний 
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мандрівник Павло Алепський з Сирії дивувався: «По всій козацькій зе-
млі всі вони, за малим винятком, навіть їхні жінки та дочки, вміють чи-
тати».  

Володимир Мономах (1053-1125), великий князь, полководець, 
громадський діяч, письменник, автор вміщеного в Лаврентіївському 
літописі «Повчання» своїм дітям – видатного давньоруського літерату-
рного світського твору, в якому засуджувалися князівські міжусобиці і 
закликалося до об'єднання давньоруських земель 

Історію нашої батьківщини можна розглядати і як історію держа-
вності. В пітьмі століть для українців виникли три історичні шанси 
створити власну державу.  

Перший – коли року 1648 обраний на гетьмана Богдан Хмельни-
цький, натура обдарована і бунтівлива, вчинив заколот проти польсько-
го панування. Козацьке повстання під його полководчим проводом істо-
рики нарекли найбільшим катаклізмом української історії. Очолювано-
му батьком Хмелем грандіозному походу за волю проти найсильнішого 
в ту пору на континенті війська Речі Посполитої й досі не знаходять 
аналогів на початкових етапах нової історії Європи ні за масштабами, ні 
за силою, ні за наслідками. Бо наслідком його стало утворення Гетьма-
нщини, устрій якої мав усі характерні ознаки державності...  

Так велике повстання закінчилося великою Руїною, трагічним 
спектаклем, в якому українці марнували величезну енергію і рішучість в 
самогубних сутичках, яким здавалося, не буде кінця.  

Друга історична доба сталася 1919 року, коли настав день, за 
який українці боролись упродовж багатьох століть. Уранці 22 січня біля 
святої Софії було велелюдно. Вхід з Володимирської вулиці прикраша-
ла тріумфальна арка з гербами історичних земель України. Під звуки 
оркестру крокували військові підрозділи.  

«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної час-
тини України - Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Укра-
їна - в одну Велику Україну...  

Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх 
власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення 
нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя україн-
ського народу».  

З того часу вже стали марними спроби наново поставити той 
штучний кордон. І в цьому велика заслуга творців Акту Соборності 22 
січня 1919 року.  

Таким чином, вперше за шістсот років був зроблений серйозний 
крок до об'єднання більшості етнічних українських земель в єдину дер-
жаву.  

Ось як описував ті події один із учасників: «Живий ланцюг спра-
вив на мене неповторне враження. Народ був у надзвичайному підне-
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сенні, навкруги дзвеніли патріотичні пісні. Раз у раз лунали здравиці на честь 
українського народу. Над головами у височині витав дух свободи».  

День Соборності України почали відзначати на державному рівні 
з 1999 року, коли був підписаний відповідний Указ Президента України. 
Згідно з цим документом 22 січня - день, коли був проголошений в 1919 
році Акт Злуки, встановлено Днем Соборності України  

Тож пропоную вигукнути: створили Україну, станьмо ж україн-
цями!  

Так. Ми отримали незалежність. Та чи не занадто рано це стало-
ся? Може, треба було зачекати кілька десятиліть, щоб усвідомити, а чи 
потрібна нам ця незалежність?! Чи не було її проголошення тільки схо-
динкою до влади тих людей, котрі все це затіяли? Чи потрібна українсь-
кому народу свобода? А особисто Вам? 

Роки радянської влади приспали національну самосвідомість, 
приглушили культуру, насміялися з історичних спогадів. Тепер є шанс 
це виправити. Прокинутися. Пригадати все. Проголосити себе люди-
ною, носієм мови і продовжувачем традицій. Голосно мовити: «Я – 
українець!» 

Тож єднаймося за своїми переконаннями; станьмо народом не 
тільки на папері, будьмо нацією не тільки на словах! Творити історію – 
це в наших силах, більш того – це наш обов’язок. Україна зможе пиша-
тися своїми синами, коли кожен з них не злякається кинути виклик долі, 
бо знає, що всі інші його підтримають. Усі, як один, стануть на захист 
своїх інтересів і переможуть. Я вірю в таку Україну, я вірю в таке її 
майбутнє. І наостанок наведу свою поезію. 

Ми є. Були. І будем ми  
Ми є. Були. І будем ми.  
Й Вітчизна наша з нами.  
Підхмарні гори і широкії степи –  
Все це є нашими дарами.  
О, браття! У нас має бути в серці  
До Вітчизни світле почуття!  
Любіть її! Любіть до смерті! 
 І захищайте ціною власного життя. 
 Вітчизна ніколи не вмирає  
У чистих душах і серцях, 
 У тих, хто й досі пам'ятає, 
 Що його дідом славний був козак.  
Вітчизну любіть й поважайте!  
Вона у нас тільки одна!  
Коли треба, завжди захищайте,  
Бо без нас безпорадна вона.  
 


