
Проект «Світ, війна, Мир і Я». 

Добрий день шановні відвідувачи моєї сторінки сьогодні хочу 

познайомити Вас з історією гасла.  

"Слава Україні": історія гасла – від УНР до сучасності. 

УНР. Чорні запорожці. Загін Чорних запорожців існував у 1918-1920 роках, 

тобто за часів Української народної республіки (УНР) та Української держави 

Павла Скоропадського. Спочатку це була кінна сотня, потім кінний дивізіон, а з 

березня 1919 року – 1-й кінний полк, що носив ім'я Чорних запорожців вже 

офіційно. Командував ними спочатку сотник Микола Римський-Корсаков, а потім 

полковник Петро Дяченко. 

Саме у цьому загоні й використовували гасло "Слава Україні! – Козакам Слава!". 

Про це йдеться в спогадах Петра Дяченка (книга має однойменну назву "Чорні 

запорожці" 

 

Гетьманат Скоропадського. Сердюки. Також можна знайти інформацію, що 

за часів ІІ Гетьманату Павла Скоропадського використовували аналогічну фразу 

"Слава Україні! – Гетьману слава!" 

Легія українських націоналістів. Гасло "Слава Україні! – Героям Слава" 

з'явилося в організації "Легія українських націоналістів" – першій українській 

націоналістичній організації, що діяла у 1925—1929 роках і стала однією з 

організацій-засновниць Організації Українських Націоналістів (ОУН) 



24 вересня 1920 року у Медведівці на Черкащині, де колись спалахнула 

Коліївщина, відбулась нарада холодноярських отаманів, в якій взяли участь 

командири Степової дивізії та ватажки збройних формувань з інших регіонів. 

На цій нараді криворізького отамана Степового-Блакитного (Кость Пестушко) 

було обрано Головним отаманом усіх повстанських загонів Холодного Яру і 

околиць. Степова дивізія, яка налічувала від 12 до 18 тисяч бійців використовувала 

вітання "Слава Україні!" – "Україні слава!". 

ОУН-УПА. Як бачимо, гасло "Слава Україні" з'явилось задовго до створення 

ОУН. Гасло затвердили, як офіційне на зборах у 1941 році. 

Незалежність. За часи СРСР гасло було суворо заборонене на довгі роки. 

Наступні яскраві згадки про нього датуються вже 90-ми роками. "Слава Україні" 

вигукували на мітингах і демонстраціях. 

В цей же період з'являється продовження фрази "Слава нації! Смерть 

ворогам!" та "Україна понад усе!". Раніше такі фрази ніхто не використовував. 

Вперше ними заговорили представники Української націоналістичної самооборони 

(УНСО) – силовий підрозділ партії УНА. 

Нове життя гасло отримало під час двох Революцій в Україні – його активно 

використовували під час Помаранчевої революції та Революції гідності. Зараз 

його асоціюють також із війною на Донбасі, а частина "Героям слава" – набула 

також іншого сенсу. Адже ми тепер говоримо про героїв сучасності, які поклали 

своє життя за цілісність нашої держави. 

Однак, багато хто ставиться до гасла з пересторогою. Адже як радянська, так і 

російська пропаганда активно пов'язують визвольний рух України з нацизмом або 

фашизмом. А гасла намагаються трактувати по-своєму. 

Гасло "Слава Україні" пройшло непрості часи і за кілька десятиліть 

поширилося на всю країну – об'єднуючи нас усіх та вшановуючи героїв минулих та 

героїв сучасних. 
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