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Соборність як «Шлях до Незалежності» 

 

           

   22 січня 2016 року українське суспільство в усьому світі буде відзначати  97-му 

річницю проголошення Акту Злуки Західноукраїнської Народної Республіки та 

Української Народної Республіки. Історичне значення події майже сторічної 

давнини важко переоцінити. Це був один із найвагоміших кроків в історії створення 

Української держави, що символізував єдність українських земель, став підсумком  

багатовікової боротьби українського народу за створення власної держави, 

підкреслив самобутність та самоідентифікацію української нації.   

  Святковий Акт Злуки розпочався 22 січня 1919 року о 12 годині. 

Заступник міністра зовнішніх справ Західноукраїнської Народної Республіки 

Лонгин  Цегельський зачитав і передав голові  Директорії  Володимиру 

Винниченку грамоту-ухвалу Української Національної Ради від 3 січня 1919 року. 

Це відбулося біля пам’ятника Богданові Хмельницькому в Києві. У відповідь 

представник Директорії Федір Швець виголосив довгоочікуваний Універсал: 

«…Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини 

єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина й 

Ужгородська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, 

якими жили і за які вмирали кращі сини України. Віднині є єдина незалежна 

Українська Народна Республіка….».  

 Цей акт був ратифікований наступного дня Всеукраїнським трудовим 

конгресом як «Універсал Соборності». 

        Сьогодні, як ніколи, сучасне українське суспільство потребує 

соборності, воно зрозуміло її громадсько-політичне та культурно-історичне 

значення в процесі завершення формування української нації та об’єднання усіх 

українських земель в єдину державу, бо сьогодні, як і в ті січневі морозні дні  
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1919 року,  жорстокий агресор веде військово-політичну та суспільно-

економічну експансію історичних українських  земель, намагаючись стерти з 

політичної карти світу українську державу, забрати в українського народу право 

на самовизначення в єдиній сім’ ї вільних європейських народів. 

 У фондовому зібранні Кіровоградського обласного художнього музею 

зберігаються унікальні твори пейзажного живопису, що у поєднанні символізують 

єдину, соборну, незалежну  Українську державу. 

     Це, насамперед, твори відомих майстрів пензля: «Паром на Дністрі» 

(1962) Олександра Фойницького (1886–1973), «Гурзуф» (1964) Петра 

Покаржевського (1889–1968),  «Голубі Карпати»  (1961)  Миколи Глущенка 

(1901–1977), «Зимовий день в горах» (1961)  Федора Захарова (1919–1994), «Степ 

під Харковом» (1961) Петра Шигимаги (1917–1992), «Київ. Площа Богдана 

Хмельницького» (1954)  Сергія Шишка (1911–1977), «Долина Свидовець» (1960) 

Антона Кашшая (1921–1991), «На Дніпрі» (1982) Володимира Патики (1926), 

«Хліб України» (2011) Станіслава Антонюка (1941). Ці твори яскраво 

демонструють багатогранне розмаїття різних регіонів нашої країни:  Карпат, 

Одещини,  Криму, Слобожанщини та Закарпаття. 

Ідея Соборності як органічного об’єднання вільних особистостей, з'єднаних 

взаємною повагою, надзвичайно актуальна для сучасного українського суспільства, 

яке шукає нові шляхи для забезпечення єдності держави при збереженні повноти та 

різноманіття своїх частин. 
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Микола Глущенко (1901–1977) 
 «Голубі Карпати»  (1961)  

 полотно, олія 
  

Петро Покаржевський (1889–1968) 
«Гурзуф» (1964) 
картон, олія 

           
          
 

 
Антон Кашшай (1921–1991) 
«Долина Свидовець» (1960) 

полотно, олія 
 

 
 

 
Федір Захаров (1919–1994) 

            «Зимовий день в горах» (1961) 
               полотно, олія 

  
Сергій Шишко (1911–1977) 

 «Київ. Площа  
Богдана Хмельницького» (1954) 

полотно, олія 
 

 
Володимир Патик (1926) 

«На Дніпрі» (1982) 
 полотно, олія 

 

 
 

Петро Шигимага (1917–1992)  
«Степ під Харковом» (1961) 

полотно, олія 
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Олександр Фойницький (1886–1973)  
«Паром на Дністрі» (1962) 

полотно, олія 

 

 
Станіслав Антонюк (1941) 

«Хліб України» (2011)  
полотно, олія 

 
 

Микола Правда – науковий співробітник 
Кіровоградського обласного художнього музею 


