Живий ланцюг Соборності — щорічна
акція, що присвячена Дню Соборності
України.
Учасники акції символічно об'єднують
береги Дніпра «живим ланцюгом» на
мосту Патона в Києві, рухаючись
назустріч двома колонами — з лівого
берега (символізує Українську Народу
Республіку) та з правого берега
(символізує Західноукраїнську Народну
Республіку).
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Так склалося, що впродовж століть
українці були позбавлені власної
державності. Після більш як століття по
ліквідації
Гетьманщини
територія
України була поділена між двома
імперіями
(частина
належала
Російській, а частина - Австро-Угорській),
України як такої просто не існувало на
політичній мапі світу.
22 січня 1918 року, IV Універсалом
Центральної Ради було проголошено
незалежність Української Народної
Республіки (УНР).
Роком пізніше, 22 січня 1919-го, був
оприлюднений Універсал Директорії
Української Народної Республіки, так
званий Акт Злуки про об'єднання
українських земель в єдину Україну.
Саме 22 сiчня 1919 року на

Софійській площi, бiля пам’ятника
гетьману Богдану Хмельницькому, у
присутностi десяткiв тисяч киян лiдери
УНР і повноважна делегація ЗУНР

заявили про свiй непохитний намiр
збудувати єдину соборну Українську
державу.
В Актi злуки проголошувалося:
«Віднині зливаються в одно віками
відділені одна від одної частини
України — Галичина, Буковина,
Закарпаття
і
Придніпрянська
Україна — в одну Велику Україну.
Віднинi
є
єдина,
незалежна
Українська Республіка».
Акт Злуки став могутнім виявом
волі українців до етнічної й
територіальної єдності, важливою
віхою
процесу
становлення
політичної нації.
Єдиною Україна була недовго:
важке економічне і військове
становище,
взаємна
недовіра
політиків призвели до катастрофи.
Вже через кілька місяців після
проголошення
Возз’єднання
більшовики захопили Київ. Східну
Галичину окупували поляки, а
Закарпаття – Чехословаччина.
Об'єднавча акція 1919 року
залишила
глибинний
слід
в
історичній пам'яті українців.
Справжню єдність народу у
боротьбі
за
незалежність
продемонструвала світові Україна у
січні 1990 року.

Так, знаменним етапом піднесення
духу свободи став "живий ланцюг" між
Києвом і Львовом, коли 21 січня 1990
року тисячі українців взялися за руки на
згадку про проголошення Акта Злуки.

Ця акція прискорила розпад СРСР і
здобуття національної незалежності, бо
переконливо засвідчила духовну єдність
східних і західних регіонів України.
Утворення незалежної Української
держави в 1991 році знаменувало
початок якісно нового етапу в
утвердженні суверенітету і соборності
українських земель.
День Соборності України почали
відзначати на державному рівні з 1999
року, коли був підписаний відповідний
Указ Президента України. Згідно з цим
документом 22 січня - встановлено
Днем Соборності України.

