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Я – за єдину Україну! 

Є боротьба за долю України. 

Все інше — то велике мискоборство. 

Ліна Костенко 

              Декілька століть напруженої, тяжкої боротьби за волю та право на 

існування – і ось перед нами на європейських просторах від Дністра до Десни, 

від засніжених карпатських вершин до Кримських гір простяглася могутня, 

незалежна Україна. Сотні років наші пращури стояли на смерть за правду та 

свободу і домоглися свого. І нам треба берегти цей здобуток. Наш обов'язок 

перед співцем вільної України, Тарасом Шевченком, - побудувати її, схожу на 

ту, якою він бачив у своїх мріях. Але ж будувати — не нищити, як це робиться 

зараз.  На превеликий жаль, і у двадцять першому столітті над нашою країною 

знову нависла загроза. Тягнуться ворожі пазурі, загрібають під себе нечисті 

руки суперника нашого землю українську, людський розум та життя. 

Намагається розділити нас, українців, клятий супостат. Але навіть у таку важку 

хвилину я залишаюся патріотом своєї Батьківщини та вірю, що Україна – єдина! 

Чому ж? Спробую пояснити.   

             «Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина… – моя Україна», - так про 

рідну землю писав В. Сосюра. І справді, життя нашого народу можна порівняти 

із затяжною, важкою битвою, у якій мусимо здобути перемогу за будь-яку ціну. 

На Сході і на Заході, на Ліво- і на Правобережжі – скрізь українців завжди 

єднало прагнення побороти несправедливість, захистити рідну землю та 

встановити мир на ній. Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко – 

усі вони вірили у якнайкращу долю для своєї змученої Батьківщини. Але 

досягти цього можна було лише завдяки єдності та узгодженій співпраці усіх 

визвольних сил українства. Сьогодні ми чудово усвідомлюємо правоту і 

могутність слів Симона Петлюри,  котрий стверджував, що “ наша сила в 

єдності...”. Добре розуміли їх і наші предки: разом ми зможемо вибороти 

жадану цілісність. Підтвердженням цьому є такі факти, як акт Злуки, 

Незалежності, національно-визвольна боротьба під проводом гетьмана Богдана 



Хмельницького... Такі історичні уроки навчили мене і багатьох моїх сучасників 

шанувати рідну землю та підтримувати її цілісність за будь-яку ціну. Хіба може 

бути щасливою та земля, яка не є єдиною? 

              Що ще єднає нашу націю? Безперечно, це мова та унікальна культура. 

Польські королі, російські царі віками не давали нашій солов’їній розвиватися 

та рости. Незважаючи на постійні заборони, утиски, політику русифікації та 

полонізації, своїм гострим словом стали на захист української мови та культури 

Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Україна... Західна та Східна Україна знову 

об’єдналися, аби протистояти цьому цинізму та культурному терору. Дмитро 

Павличко, Ліна Костенко, Іван Малкович, Юрій Андрухович — ці видатні митці 

продовжують справу своїх попередників, боронячи рідну мову та культуру 

силою свого пера. 

            Україна – прекрасна країна з волелюбним народом, чудовою природою, 

милозвучною мовою, неповторною культурою. Усе це поєднується у єдину 

систему, організм, що є основою нашої держави. Роз’єднати її – все одно, що 

розділити родину: батька й матір, сестру та брата. Це не лише всенаціональна, а 

й духовна трагедія.  

            Берегти єдність України – наш не лише моральний, а й національний 

обов’язок, продовження благородної справи Михайла Грушевського, 

Володимира Винниченка, В’ячеслава Чорновола… Як би це пафосно не 

звучало, але саме зараз від цілісності України залежить доля не лише усієї 

Європи, а й земної цивілізації. Як писав Дмитро Мирон, зараз “ доля України 

рішається в наших душах і серцях ”. Саме тому я виступаю за цілковиту єдність 

нашої держави!  

             Любімо її, бо то наш єдиний цвіт і надія! Захищаймо її, бо то справа 

нашої доблесті та честі! Бережімо Україну, бо земля, що стільки років боролася, 

просто не може стати «не єдиною» тепер! Тому я закликаю: 

Єднаймося, брати-українці, 

Не час на роздори, не час. 

Я – за єдину Україну! А Ви?   


