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3. Грудень. Пульс ліцею 

 

Культура 

          Читати про книги так 

само цікаво, як і читати самі 

романи. Часто одна деталь мо-

же змінити сприйняття оригі-

нального тексту. Пропонуємо 

кілька фактів про книги, яких 

ви могли не знати: 

 

1. «Аліса в країні чудес» була 

заборонена у Китаї через наяв-

ність у книзі звірів, які розмовля-

ють. 

 

2.  «Вінні-Пух» був спочатку за-

боронений в Америці, Туреччині 

та Великобританії. Велику роль 

зіграла не тільки наявність роз-

мовляючих тваринок, але і той 

факт, що малюк П'ятачок викли-

кав негативну реакцію мусульма-

нської частини читачів. 

3.  «Пригоди Тома Сойєра» — 

перша книга, текст якої був на-

браний на друкарській машинці. 

4. Бібліотека Гарвардського уні-

верситету зберігає 4 юридичні 

книги, написані на людській шкі-

рі. 

5. Книга «Подорожі Гуллівера» 

описала розмір і швидкість обер-

тання місяців — супутників Мар-

са за 100 років до того, як це зро-

били астрономи. 

6.  Перша рукописна Біблія (з 

моменту винаходу друкарського 

верстата) була написана за 12 

років і коштує зараз 8 млн дола-

рів. 

7.  Найдорожчою книгою, що 

знаходиться в приватній колек-

ції, є так званий "Лестерський 

кодекс". Інша її назва - «Трактат 

про воду, землю і небесні тіла", 

створений Леонардо да Вінчі. У 

1994 р. її купив за 24 млн. дола-

рів знаменитий засновник компа-

нії "Microsoft" Білл Гейтс. Книга 

являє собою збірник думок, зна-

хідок і висновків Леонардо да 

Вінчі на різні теми. Сама книга - 

це всього 18 пергаментних сторі-

нок, скріплених між собою, при-

чому прочитати таку книгу мож-

на тільки за допомогою дзеркала. 

8.  Раніше найбільшою книгою у 

світі вважалася "Суперкнига", 

розміри якої становили 2,74 х 

3,07 метра. Вага цієї книги - 

252,6 кг і налічує вона 300 сторі-

нок. "Суперкнига" була видана в 

Денвері (штат Колорадо, США) у 

1976 р.  

Владислав Борисенко 

Цікаві факти з зарубіжної літератури 

«Лестерський кодекс» Леонардо да Вінчі 
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Культура 

Б 
рюки існували в захід-

ноєвропейській куль-

турі ще в XV столітті, 

але свою популярність вони 

отримали лише через століття. 

Кочові євразійські жінки-верш-

ниці, такі як скіфи, поряд з пер-

сами, були першими, хто носив 

штани, пізніше введені в сучасну 

Європу угорцями і оттоманськи-

ми турками. Однак в Стародав-

ній Європі ще кельти носили 

брюки. 

Хоча штани для жінок не 

були модним пунктом до 

більш пізнього ХХ століття, 

жінки почали носити чоловічі 

штани (відповідно змінені) 

для зовнішніх робіт ще рані-

ше років на сто. 

Дівчата, що працюють на 

небезпечних вугільних шах-

тах, на той час шокували Вік-

торіанське суспільство, одя-

гаючи на роботу брюки. По-

верх штанів вони носили спі-

дниці, скатані до талії, щоб 

не спадали. Жінки, що пра-

цюють на ранчо, одягали 

штани для верхової їзди, а на по-

чатку ХХ сторіччя жінки-

льотчиці теж почали одягати 

брюки. Акторки Марлен Дітріх і 

Кетрін Хепберн часто фотогра-

фувалися в штанах і тим самим 

допомагали робити штани ще 

більш популярними серед жінок. 

За часів Другої світової війни 

жінки, які працювали на фабри-

ках і виконували різні форми 

«чоловічої роботи» з військового 

обслуговування, носили брюки.  

У 1960-х, Andre Courreges 

представив на показ довгі штани 

для жінок як модний атрибут  

гардеробу, розпочавши еру жіно-

чого брючного костюму і дизай-

нерських джинсів. Він поступово 

зруйнував заборону для дівчаток 

і жінок – тепер у них з’явилася 

можливість одягати штани в 

школу, на роботу, і навіть на ро-

мантичну вечерю до ресторану. 

І все ж першою відомою жін-

кою, яка вдягла штани, стала Елі-

забет Сміт Міллер. Вона була 

суфражистка (суфражисти – уча-

сниці руху, які боролися за те, 

щоб жінкам надали виборчі пра-

ва). Її мета полягала в тому, щоб 

допомогти жінкам у Сполучених 

Штатах отримати право брати 

участь у виборах. 

Pantaloons, як вони називали-

ся в той час, стали відомі завдяки 

ще одній суфражистці, Амелії 

Дженкс Блумер. Два рази на тиж-

день Блумер випускала газету під 

назвою «The Lily», в якій вона 

висловлювала власну точку зору 

на жіночу стриманість в моді й 

поведінці. 

Скоріш за все, що Міллер 

також не пропустила повз ідеї 

Амелії з приводу реформи і по-

шила для себе пару брюк. Це бу-

ли довгі брюки мішкуватої фор-

ми, які звужувалися на щиколот-

ки. Ці ранні штани були поклика-

ні надати жінкам більшу свободу 

пересування, в той же час збері-

гаючи порядність. Але вони 

отримали занадто жорстку кри-

тику в ЗМІ. 

Елізабет Кеді Стантон, мож-

ливо, краще за всіх підвела під-

сумок важливості появи брюк у 

жіночому гардеробі, сказавши: 

«Питання вже полягає не в тому, 

як Ви виглядаєте, а в тому, 

як Ви себе почуваєте?» 

 

   Кілька фактів про моду 

на штани: 

Сьюзан Молінарі, жінка – 

конгресмен з Нью-Йорка, 

викликала переполох в 1990 

року, коли вона стала пер-

шою жінкою, яка дозволила 

собі одягти штани на засі-

дання Парламенту. Молінарі 

звернулася до палати пред-

ставників, і вона чекала, що 

промова викличе бурхливу 

реакцію в ЗМІ. Замість цьо-

го, на другий день у всіх га-

зетах обговорювався тільки її 

зовнішній вигляд, а особливо – 

штани. 

Кетрін Хепберн була пер-

шою актрисою, яка носила штани 

на знімальному майданчику. 

Шарлін Артур, західна зірка, бу-

ла першою співачкою, яка висту-

пала на сцені в брюках в 1940 

році. 

До 1950-го, джинси і капрі стали 

стандартним одягом для жінок. 

 

Олександра Морозова 

Жінка в штанях 
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Музика в житті людини 

С 
кладним і супе-

речливим був 

розвиток музич-

ної культури. Як і інші види мис-

тецтва, музика цього часу ство-

рила справжні художні цінності, 

використовуючи традиції попере-

дньої доби та сміливо вдаючись 

до новаторських експериментів. 

Саме на прикладі музики яскраво 

помітне формування масової ку-

льтури, орієнтованої на індуст-

рію розваг.  

Чому ж різним 

людям подобається різна 

музика і як вона впливає 

на наше життя? Музика 

будує особливу субкуль-

туру, змінює погляди 

людей на багато речей, 

формує стиль одягу, 

стиль спілкування, стиль 

всього життя.  

Важливу роль в 

життi людини вiдiграє 

музика. Ми вже не мо-

жемо уявити наше життя 

без музики. Про це i бу-

де iдти мова у моїй 

статтi.  

Спершу я хочу 

розповiсти що таке музика та му-

зична культура. Музика — поєд-

нання багатьох звуків. Вони ко-

роткі і довгі, слабкі і сильні. Му-

зика відображає настрій і емоції 

людей. 

Ніщо так не відрізняє су-

часне покоління, як його захоп-

лення музикою. Велике число 

молодих людей від десяти до 

двадцяти років живе виключно 

нею. Це їх пристрасть. Ніщо не 

збуджує їх так сильно. Вони не 

здатні серйозно сприймати що-

небудь інше. Ми чуємо музику 

усюди: на вулицях, удома, y шко-

лі, інституті, по радіо й по теле-

баченню, в магазинах, в парках, в 

концертних залах і на побережжі, 

іноді навiть в лісі. Ми не можемо 

жити без музики. Нам подобаєть-

ся слухати музику, ми любимо 

танцювати під музику, ми уміємо 

граємо на музичних інструмен-

тах.  

Місце і роль музики у 

формуванні загальнолюдських 

цінностей визначається багато-

функціональністю музичного 

мистецтва. Так, до числа найваж-

ливіших функцій музики входить 

евристична, інформаційна, пізна-

вальна, комунікативна, організа-

торська, естетична та ін. Основ-

ними соціальними інститутами, 

які впливають на духовний роз-

виток сучасної молоді є сім'я, 

школа, соціум. Тому для розумін-

ня місця і значення музики в 

житті сучасного студента, необ-

хідно мати уявлення про музичні 

смаки та уподобання школяра. 

Саме в ранньому віці заклада-

ються якості, які, надалі, визна-

чають сприйняття світу в цілому 

та музичної культури, зокрема.  

Під музичною культурою 

особистості розуміється: по-

перше, індивідуальний соціально

-художній досвід, що обумовлює 

виникнення високих музичних 

потреб; по-друге, властивості 

особистості, показниками яких є 

музична розвиненість (любов до 

музичного мистецтва, емо-

ційне її сприйняття, потре-

ба в різних зразках худож-

ньої музики, музична спос-

тережливість) і музична 

освіченість (володіння спо-

собами музичної діяльнос-

ті, мистецтвознавчими 

знаннями, емоційно-

ціннісне ставлення до мис-

тецтва і життя, 

«відкритість» до нових му-

зичних напрямків, знань 

про сучасне мистецтво, а 

також стійкість музично-

естетичних традицій, худо-

жній смак, критичне вибір-

кове ставлення до різнома-

нітних музичним явищам). 

Більшості підлітків подобається 

реп музика. 

Агресивні треки сприймаються 

підлітком як символ бунту, про-

тиставлення себе навколишньому 

світу. Позитивні — допомагають 

позбутися апатії, поганого на-

строю. Дуже часто шанувальни-

ками репу і хіп-хопу стають лю-

ди, які не можуть знайти шляхи 

для самовираження.  

Реп в його сучасному вигляді 

з'явився в 1970-х роках серед аф-

https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
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роамериканців району Бронкс, 

куди його «експортували» приїж-

джі ямайські ді-джеї. Зокрема, 

родоначальником репу назива-

ють DJ Kool Herc. Читали реп 

спочатку не в комерційних цілях, 

а заради задоволення і робили це 

спочатку в основному ді-джеї. Це 

були нехитрі римовані куплети, 

звернені до аудиторії. 

Поширенню репу сильно поспри-

яло негритянське любительсь-

ке радіо, яке крутило музику, 

модну серед чорношкірих, і шви-

дко підхопило новий стиль. Сло-

ва «реп» і «репери» міцно закрі-

пилися за стилем завдяки 

треку The Sugarhill 

Gang «Rapper's Delight» (1979). 

Одним з перших, кого почали 

називати «репером», 

був радіоведучий Джек Гіб-

сон на прізвисько Джек-Репер. 

Він організував один з перших 

конвентів, присвячених репу. 

Виконання римованих текстів 

прямо на вулицях донині залиша-

ється традицією чорних кварта-

лів. Крім того, влаштовували-

ся «Баттли» — словесні поєдин-

ки, в яких два репера змагалися, 

зберігаючи риму і ритм. Баттли 

можуть бути і не тільки лайкою, 

це може бути поданням заримо-

ваного тексту на певну тему. 

Термін «хіп-хоп» для опису жан-

ру з'явився в 1980-ті. Жанр і ку-

льтура хіп-хопy досягли піку по-

пулярності в 1990-х роках. Та-

кож «хіп-хоп» надав серйозний 

вплив на R'n'B-музику. 

Один з найвідоміших реп конку-

рсів в російськомовних країнах 

став  VERSUS Battle. 

Також іноді проходять баттли 

формату Main Event (відкритий 

захід), де учасники виступають 

один проти одного на сцені і ви-

значає переможця голос залу. 

Богдан Грибок 

 

DJ KOOL Herc 

Джек Гіпсон 

https://uk.wikipedia.org/wiki/DJ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sugarhill_Gang&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sugarhill_Gang&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/R%27n%27B
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Голокост 

У 
 1933 році до влади в 

Німеччині прийшов 

Адольф Гітлер, який 

затвердив у країні націонал-

соціалістичний режим. Цей ре-

жим грунтувався на нацистській 

расовій доктрині, згідно з якою 

німці-"арійці" належать до 

вищої раси, а євреї вважалися 

Untermenschen - недолюдьми. 

У 1939 році німецька армія оку-

пувала Польщу, розв'язавши тим 

самим Другу світову війну. Чере-

да легких перемог на початку 

війни дала Гітлеру можливість 

втілити свої задуми в життя. Він 

почав знищення єврейського 

народу, в основному вихідців з 

Польщі, де проживала найбільш 

значна частина європейського 

єврейства. У виявлених після 

закінчення війни документах за-

значено, що остаточною метою 

Гітлера було повне знищення 

всіх євреїв у всьому світі. Для 

виконання цього плану євреїв  

зігнали в гетто, де були організо-

вані трудові, концентраційні та-

бори і табори знищення, в які 

доставлялися євреї; нездатних 

трудитися вбивали відразу, ре-

шта була приречена на смерть 

від голоду і хвороб. 

За роки війни нацисти знищили 

близько 6 мільйонів євреїв, з них 

півтора мільйона дітей, що в той 

час становило приблизно трети-

ну загальної чисельності євреїв в 

усьому світі. Планомірне зни-

щення євреїв не можна назвати 

просто актом геноциду, настіль-

ки безпрецедентним воно було за 

масштабами, опрацьованості та 

реалізації. Це була спроба 

знищити цілий народ, де б не 

перебували його представники. 

Саме тому геноцид єврейського 

народу в роки війни отримав на-

зву - Голокост (англ. Holocaust - 

"всеспалення"). 

Не минуло й п'ятдесяти років, як 

расистсько налаштовані неонаци-

сти і антисемітські угруповання 

стали заперечувати сам факт Го-

локосту або стверджувати, що 

він мав набагато менші масшта-

би. Цьому є свої причини: і 

політичні, і антисемітські. Одні 

хочуть обілити нацизм, інші вва-

жають, що Держава Ізраїль ви-

никла як компенсація євреям за 

жахи Другої світової війни і, за-

перечуючи Холокост як історич-

ний факт, позбавляють Ізраїль 

права на існування. Ось чому ті, 

хто ставлять під сумнів історію, 

знаходять підтримку в арабських 

країнах. 

Але Голокост дійсно був, і, 

зберігаючи пам'ять про нього, ми 

прагнемо до того, щоб світ ніко-

ли більше не допустив повторен-

ня цієї жахливої сторінки історії. 

Заперечення Голокосту неприй-

нятно з точки зору моралі, 

оскільки несе загрозу існуванню 

всього світу. 

 

Підготувала  

Юлія Мотренко 

Джерело: http://embassies.gov.il 
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Б 
ій під Крутами – бій, 

який тривав 5 годин, що 

відбувся на залізничній 

станції Крути 29 січня 1918 року, 

під селищем Крути та поблизу 

села Пам'ятне, за 130 кілометрів 

на північний схід від Києва, між 

4-тисячною більшовицькою армі-

єю Михайла Муравйова та об’єд-

наними військами юнкерів 1-ї 

Київської юнацької школи        

ім. Б. Хмельницького та першої 

сотні новоствореного Студентсь-

кого куреня під єдиним команду-

ванням Аверкія Гончаренка під 

час наступу на Київ військ Мура-

вйова. У перебігу військових дій 

бій вирішального значення не 

мав, та у свідомості багатьох осо-

бливого значення набув завдяки 

героїзму української молоді. 

Не наважуючись зустріти ворога 

у Бахмачі, де перебувало до 2 

тис. по-більшовицько налаштова-

них робітників, Аверкій Гончаре-

нко наказав відступити до заліз-

ничної станції Крути і зайняти 

оборону. Туди вони дісталися 

вже 28 січня 1918 року. Позиції, 

розташовані за кілька сотень мет-

рів від самої станції, були непо-

гано підготовлені для бою. На 

правому фланзі вони мали штуч-

ну перешкоду — насип залізнич-

ної колії, на лівому — студентсь-

ка сотня у складі вже наявного 

там загону почала рити окопи і 

споруджувати земляні укріплен-

ня.  

Командувач загону в Бахмачі 

Аверкій Гончаренко мав у своє-

му розпорядженні 4 сотні бійців, 

переважно студентів та юнкерів. 

Студентський курінь було поді-

лено на чотири чоти (взводи) по 

28 — 30 людей. Три з них зайня-

ли позиції в окопах, четверта, що 

складалася з наймолодших та 

тих, хто не вмів стріляти, перебу-

вала у резерві. Наступного ранку 

29 січня 1918 року, близько 9 го-

дини ранку розпочався наступ. 

Загін матросів Ремньова потра-

пив під обстріл захисників Кру-

тів. З тилу їх підтримував ще й 

бронепоїзд і гармата, які здійс-

нювали виїзди у тил ворога, що 

наступає, та вели їх обстріл. На 

залізничній платформі також бу-

ла гармата сотника Лощенка, 

якою також стримували наступ 

більшовиків. Утрачаючи вбитих і 

поранених, більшовики вперто 

просувалися вперед. Їхня гармат-

на батарея, що до часу стріляла 

не досить вдало, зосередила во-

гонь на українських позиціях. Бій 

тривав більше ніж 5 годин,      

українці відбили кілька атак, під 

час яких зазнали значних втрат.  

Приблизно у цей час на допомогу 

Ремньову почали надходити інші 

Бій під Крутами 

"Бій під Крутами" художника-баталіста Леоніда Перфецького 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/01/28/19369/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/01/28/19369/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/01/28/19369/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/01/28/19369/
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загони Муравйова (зокрема, 1-й 

Петроградський загін), а з боку 

Чернігівської колії підійшов во-

роний бронепоїзд і почав обстріл 

оборонців із тилу. Тим часом, за 

свідченням очевидців у студен-

тів та юнкерів закінчувалися на-

бої і скінчилися снаряди для гар-

мати. Загони більшовиків почали 

обходити позиції захисників з 

лівого лангу — настала небезпе-

ка оточення й юнкери зі стдуен-

тами почали відхід у напрямку 

Києва. Більшості вдалося відсту-

пити на потязі, який на ни чекав.  

Приблизно у цей час на допомо-

гу Ремньову почали надходити 

інші загони Муравйова (зокрема, 

1-й Петроградський загін), а з 

боку Чернігівської колії підій-

шов ворожий бронепоїзд і почав 

обстріл оборонців із тилу. Тим 

часом, за свідченням очевидців у 

студентів та юнкерів закінчува-

лися набої й скінчилися снаряди 

для гармати. Загони більшовиків 

почали обходити позиції захис-

ників з лівого флангу — настала 

небезпека оточення і юнкери зі 

студентами почали відхід у на-

прямку Києва. Більшості вдалося 

відступити на потязі, який на них 

чекав.  

Коло станції Бобрик знаходився 

більший загін під керуванням 

Симона Петлюри, але, отримав-

ши звістку про повстання на за-

воді Арсенал, Петлюра рушив на 

Київ, оскільки, на його думку, 

найбільша небезпека була саме 

там. Юнкери відступали під при-

криттям насипу, а у студентів 

спереду і позаду була відкрита  

місцевість. Командир студентсь-

кої сотні сотник Омельченко ви-

рішив спочатку багнетною ата-

кою відбити ворога, а вже потім 

відступати. Атака виявилася нев-

далою, адже юнакам протистоя-

ли професійні вояки. Сотня за-

знала втрат, загинув і сам Омель-

ченко.  

Допомога резерву не дала біль-

шовикам оточити та знищити 

студентів. Забравши вбитих і 

поранених, українське військо 

відходило до ешелону.  

 Коли близько 17 години зібра-

лися усі українські підрозділи, 

з'ясувалося, що не вистачає одні-

єї чоти студентів, що стояла най-

ближче до станції: у сум'ятті бою 

в полон потрапив розвідуваль-

ний звід (близько 30 осіб). Відс-

тупаючи у сутінках, студенти 

втратили орієнтир та вийшли 

прямо на станцію Крути, вже 

зайняту червоногвардійцями. 

Червоний командир Єгор Попов, 

розлючений значними втратами 

з більшовицького боку (близько 

300 осіб), наказав ліквідувати 

полонених. 

 За свідченнями очевидців, 27-м 

студентів розстріляли. Учень      

7-го класу Григорій Піпський зі 

Старосамбірщини перед розстрі-

лом перший почав співати «Ще 

не вмерла Україна», і решта сту-

дентів підтримали спів.  

Битва під Крутами – один із важ-

ливих сюжетів сучасної україн-

ської історичної пам’яті, який 

вже давно перестав сприйматись 

як рядова історична подія. 

Підготувала  

Дар’я Негода 

http://litopys.com.ua/ 

Станція Крути. Символічна 

могила (ліворуч) і сучасний 

меморіал загиблим студентам 

у вигляді колони Червоного 

корпусу Київського універси-

тету.  

Фото: city.zt.ua 



10. Грудень. Пульс ліцею 

 

Україна і світ 

Єднання українських земель 

С 
оборність українських 

земель має глибоке 

історичне коріння, 

спирається на споконвічну мрію 

народу про власну незалежну, 

соборну державу та є інтеграль-

ним результатом складного і дов-

готривалого процесу її форму-

вання. 

Перша світова війна створила 

небезпечний прецедент, поста-

вивши великі маси українців в 

лави воюючих одна з одною во-

рожих армій. Одночасно війна, 

яка обернулася шерегом револю-

цій, створила якісно нові можли-

вості для відновлення українсь-

кої державності та реалізації со-

борницьких прагнень. Проголо-

шення Центральною Радою Ук-

раїнської Народної Республіки 

стало центральною подією Укра-

їнської революції 1917 – 1921 рр., 

логічним завершенням довготри-

валого національно-визвольного 

руху. IV Універсалом Централь-

ної Ради і на мирових перегово-

рах в Бересті з країнами Четвер-

ного блоку УНР твердо заявила 

про соборницьку перспективу 

своєї державної політики. Рево-

люція 1918 р. в Австро-Угорщині 

посилила надії українців Наддні-

стров’я на здобуття права влас-

ного самовизначення, а факт іс-

нування державності на Великій 

Україні надавав їм упевненості в 

неминучості об’єднання нації в 

єдиній Українській Соборній Са-

мостійній Державі.  

Злука двох частин одного на-

роду закономірно мусила наста-

ти, її передчуття вже оволоділо 

умонастроями українців. 

18 жовтня 1918 р. у Львові 

сформувалася Українська Націо-

нальна Рада (УНРада) на чолі з 

Євгеном Петрушевичем, яка взя-

ла у свої руки владу в західно-

українських землях, проголосила, 

що Східна Галичина, Північна 

Буковина та Закарпаття, які 

«творять цілісну українську тери-

торію, уконституйовуються... як 

Українська держава». Відповіда-

льність боротьби за державність 

згуртовувала галицьких україн-

ців, змушувала шукати ефективні 

політичні рішення. УНРада зая-

вили про намір творити націона-

льну державність і інкорпорува-

тися у єдину соборну державу, 

яка вже існувала на Великій Ук-
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раїні. Ідея соборності українсь-

ких земель набула державного 

статусу. Важливим є й факт легі-

тимності завершальної стадії со-

борницького процесу, який пере-

дував Акту Злуки. Ініціатори об'-

єднавчого руху – Українська На-

ціональна Рада та Директорія 

УНР – ще 1 грудня 1918 року в 

Фастові уклали Предвступний 

договір про наміри об'єднати на-

селення і території обох утво-

рень в одній державі: 

«Правительства обох Респуб-

лік... уважають себе посполу 

зобов’язаними цю державну злу-

ку можливо в найкоротшім часі 

перевести в діло так, щоби в мо-

жливо найкоротшім часі обі 

держави утворили справді одну 

неподільну державну одиницю».  

3 січня 1919 року у Станіславі 

було ухвалено рішення про злу-

ку, в якому зазначилося: 

«Українська Національна Рада, 

виконуючи право самовизначен-

ня Українського Народу, прого-

лошує торжественно з’єднання з 

нинішним днєм Західно-

Української Народньої Республі-

ки з Українською Народньою 

Республікою в одну одноцільну, 

суверенну Народню Республі-

ку». УНРада сформувала повно-

важну делегацію до Києва, яка 

отримала завдання завершити 

оформлення об'єднання двох 

держав. 

Остаточна процедура оформ-

лення соборності відбулася в Ки-

єві 22 січня, в першу річницю 

проголошення ІV Універсалу 

Центральної Ради. В цей день 

був підписаний і оприлюднений 

спеціальний Універсал Директо-

рії УНР, який дістав також назву 

Акту Злуки. Вітаючи січневе рі-

шення УНРади, Директорія уро-

чисто оголосила про те, 

що: «Однині воєдино зливаються 

століттям одірвані одна від од-

ної частини єдиної України — 

Західно-Українська Народня Рес-

публіка (Галичина, Буковина; 

Угорська Русь) і Наддніпрянська 

Велика Україна.Однині є єдина 

незалежна Українська Народня 

Республіка». Акт Соборності ро-

зпочав своїм привітанням пред-

ставник Української Національ-

ної Ради, голова Галицької деле-

гації Лев Бачинський, а Лонгин 

Цегельский зачитав заяву Прези-

дії Української Національної Ра-

ди і Державного Секретаріату 

про волю ЗУНР об'єднатися в 

одну Українську соборну держа-

ву. Цю заяву всі учасники 

сприйняли довготривалими 

оплесками. Промовляв голова 

Директорії Володимир Винниче-

нко, а професор Федір Швець 

виголосив текст Універсалу Со-

борності. Після цього архієпис-

коп Агапіт відслужив з духовен-

ством молебень у намірах укра-

їнського народу й Української 

держави. Відбувся військовий 

парад галицького легіону Січо-

вих Стрільців, якими командував 

полковник Євген Коновалець.  

Наступного дня Акт злуки 

був схвалений Конгресом Трудо-

вого народу України. Акт Собор-

ності надав завершеної форми 

самостійній українській державі. 

Він став яскравим фіналом скла-

дного і тривалого шляху україн-

ців до консолідації етносу, пере-

творення його в єдину політичну 

націю, а також об'єднання тери-

торії його споконвічного прожи-

вання в межах єдиної української 

держави.  

У реальних обставинах 1919 р., 

коли Україна опинилась оточе-

ною колом фронтів, УНР не вда-

лося відстояти. Об'єднавча акція 

1919 року залишила глибинний 

слід в історичній пам'яті україн-

ського народу. В українській су-

спільно-політичній думці ХХ ст. 

Україна інтерпретувалася лише 

як соборна держава. Етнонаціо-

нальна консолідація спиралася 

на такі засадничі підвалини, як 

спільне історичне минуле, спорі-

дненість етнокультурних проце-

сів, єдиний національно-

визвольний рух ідеали свободи і 

незалежності. Іншими словами 

соборництво відіграло і відіграє 

роль наріжного каменя сучасної 

української національної ідеї, 

важливої складової становлення 

української політичної нації. Не 

випадково в роки радянської вла-

ди про подію 22 січня 1919 р. 

публічно не згадувалося, вона 

була табуїзована. Проте в пам'яті 

народу залишалася живою, 1990 

року на її честь Народний рух 

України організував живий лан-

цюг від Львова до Києва, який 

окрилив і надихнув Україну, 

змусив повірити у власні сили і 

перестати боятись режиму.  

Прикметно, що день Соборно-

сті припадає на період великої 

радості від Різдва Христового, 

радості людини , що благоговіє 

перед таїною Спасіння, пережи-

ває чудо великого оновлення. 

Утвердження єдності народу у 

соборній державі, чуття великої 

родини як у далекому 1919 р., 

так і сьогодні завжди було і є 

чудом оновлення. 
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