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Анотація. У статті аргументовано розкривається актуальність роману 

О.Гончара «Собор». Розглядаються шляхи виховної спрямованості твору. 
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Вступ. 

В усі часи і епохи, починаючи з Сократа, Платона і Арістотеля, в усіх 

цивілізованих країнах слово сприймалося не тільки головою, а й серцем. Бо 

давно відомо, що однією з причин людської бездуховності є неуважне, байдуже 

ставлення до рідної мови, до слова, до культури своєї нації. Тому мета 

викладача-філолога прищеплювати любов до рідної мови, культури, літератури, 

рідного слова – виховувати моральність. А це має велике значення у вищих 

закладах освіти. Для педагога найбільш важливою є проблема навчання. На 



заняттях викладач повинен давати не просто суму знань, а формувати життєву 

компетентність як самоздатність особистості до оптимальних дій, що базуються 

на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. А цього можна 

досягти лише при атмосфері доброзичливості, взаємопідтримки.  

Творчість Олеся Гончара – ціла суверенна держава, цілий материк в 

українській літературі. У цій неповтореній державі, на цьому материку – свої 

мистецькі закони, свій мистецький лад, своя мистецька конституція, і тільки 

зрозумівши ці закони, лад і конституцію, тільки перейнявшись їхньою 

літературною та життєвою органічністю, їхньою природною необхідністю, 

можна зрозуміти складний державний устрій, під яким ми в цьому разі 

розуміємо творчість Олеся Гончара, владу його таланту. 

Ця влада таланту надає безликому слову різко  індивідуальне обличчя, і 

віднині це слово, належачи всім, водночас починає належати тільки комусь 

одному, своєму новому творцеві, на прихід якого чекало й дочекалось? 

Творчість Олеся Гончара – видатне явище. 

Талант – завжди особистість, завжди належить суспільству, є його 

надбанням. Талант може розквітнути й дати реальні плоди тільки за умови, що 

особистість глибоко усвідомлює його природу, необхідність нерозривного 

зв'язку з думами й діяннями сучасників, вірою служити правді життя й правді 

мистецтва. Творчість Олеся Гончара є вагомим аргументом на підтвердження 

цієї незаперечної на аванпостах доби, він завжди дотримувався магістральних 

шляхів, не збиваючись на манівці, завжди був із своїм рідним народом, а тому 

нині говоримо про нього не тільки як про письменника гостро сучасного, а й 

глибоко народного. Народність – органічна риса його обдаровання, і тому-то 

творчість Олеся Гончара така потрібна всім нам, тому-то вона була і є активним 

чинником громадського життя. 

Основний текст 

Олесь Гончар, закінчуючи 1967 року чотирирічну працю над «Собором», 

розумів, що цей роман позначить собою новий період у його письменницькій 

творчості і громадський діяльності, хоч і не думав, що він започаткує низку 



творів в усій багатонаціональній літературі, в яких автори осмислюватимуть 

місце сучасності на шляху від минулого у майбутнє. Вічне єднається з 

нинішнім , набуває нової ваги і простує в майбуття, долаючи відстале, 

криводушне й ретроградне. Чесне, трудове утверджується у відкритті 

негативного, браконьєрського, у визначенні позиції трудящої людини в 

поєдинку з брехливим, показним, усім тим, що збіднює людські душі, 

прищеплює людині тільки споживацькі інтереси й кар'єристські прагнення, 

збуджує егоїзм і байдужість до того, що Тарас Шевченко визначив питанням, 

на яке кожному слід відповісти раз і назавжди: 

Чия правда, чия кривда 

І чиї ж ми діти? 

Ніколи в нашій літературі тема незнищенності добра, бережливого 

ставлення до кращих здобутків минулого не посідала такого визначного місця, 

як це сталося у «Соборі». Коли ми сьогодні перечитуємо цей твір, актуальний і 

сучасний, то дивуємся, настільки діловий він своєю непримиренністю з усім 

негативним, що заважає нам рухатись уперед і відчувати себе повноцінними 

будівниками нового життя. 

Собор як духовну субстанцію ми, читачі, пізнаємо переважно через 

сприймання Миколи Баглая. Його розумінню цінності історичної пам'ятки 

протистоїть вороже ставлення до нього з боку Володьки Лободи і тих покидьків 

суспільства, що вчинили в соборі дику оргію, і на його порозі тяжко поранили 

Миколу. Позиція Миколи – це позиція усіх мешканців селища. На адресу 

руйнівників було висловлено гострі, але по-робітничому справедливі слова, як і 

одне-одніське з вуст Кості – сліпого танкіста: «Сволоцюги!». 

Всіх нас народила мати, жінка. Саме її тяжку працю, її тяжке життя 

висвітлювали у своїх творах Т. Шевченко, П. Грабовський. В яких же умовах 

працювали матері тоді і в яких умовах працюють тепер? 

Дбати про людину, про умови її життя й праці, радитися в усьому з 

народом – ось чого хочуть Баглаї, Ромиця, а з ними й усі зачіплянці. 

Письменник своїм твором виступив за велике оновлення в усьому нашому 



житті. Створивши галерею образів трудящих, правильних людей, Гончар не міг 

обійти й тих, хто не дослухався до думки народної, хто плодив показуху, 

дбаючи не про державні справи, а про особисту кар'єру, прагнув стати над 

народом.  

Саме таким постає зі сторінок роману образ «номенклатурного» Володьки 

Лободи. Історія цього духовного браконьєра печальна й водночас повчальна. У 

цього людця нема щонайменшої вдячності ні до батька, ні до інших людей. 

Коли батько виявився йому зайвим, він запроторює його – знатного металурга 

Ізота Лободу – до притулку, що колись звався богадільнею. Зачіплянці гідно 

оцінили цей вчинок Володьки і назавжди затаврували його ганебним ім'ям: 

«Батькопродавець!»  

Чи актуальна проблема кар'єризму, пристосовництва сьогодні?  

Звичайно, – актуальна!!! 

Це той ворог, якого не відразу розпізнаєш за його демагогічною 

фразеологією і активністю «висуванця», але саме такі нищать духовні й 

матеріальні скарби нашої культури, нищать саму пам'ять про те, звідки пішов 

народ, що він має шанувати й захищати, нищать у людині духовне, 

прищеплюючи їй лише егоїстично-споживацькі звички. 

Ця проблема сьогодні – проблема соціальна. 

А ось наступна проблема, що порушувалася у романі, у наш час вирішена. 

Чому Єльці не можна поїхати з села в місто?  

Демократія – це перш за все законність , і закони потрібно поважати. 

Як уникнути злочинності і варварства? 

Що ми бачимо сьогодні з екранів? 

Чому страшно ввечері ходити по вулиці? 

Що роблять для цього депутати? 

Проблема злочинності залишається і вирішить її лише молодь. 

Коли не буде серед нас таких, як Микола, не залишаться у нас зелені ліси, 

чисті річки, красиві собори. А час іде швидко і невпинно. І собори повинні 

стояти – адже вони мовчазні свідки історії. 



Якою б дорогою не поверталися герої Гончара до рідного порога, вони  

бачать у небі силует «З будь-якого точки видно собор, звідусюди!» 

«Каліка той, хто не здатен предківщиною дорожити. Людині дано пам'ять, 

що сягає у віки, тому вона й людина.» 

(«Собор» О. Гончар) 

Таким чином О. Гончар у романі піднімає загальнолюдські теми; 

розкриває їх і дає відповідні на вічні запитання: що таке людина? де грань між 

добром і злом? що таке душа?  

«Собори душ своїх бережіть, друзі…Собори душ!..» 

(«Собор» О. Гончар) 
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