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

3 квітня 2018 р. Україна, перш за все
літературна, відзначила 100-річчя від дня
народження метра прози, автора знаменитого,
забороненого у «ще тій» Україні роману
«Собор».
Олесь Гончар був одним з останніх
українських моральних авторитетів минулого
століття. Цей знімок зроблено в жовтні 1990
року, коли письменник відвідав студентів, які
голодували на площі Жовтневої революції
(пізніше її назвали Майданом Незалежності).
Хлопці й дівчата просили у нього автографи. Він
записав у щоденнику:
«А мене душать сльози...».
Бо того самого дня у Верховній Раді було озвучено вимоги студентів, готових на все, аж до
самоспалення. А у відповідь почувся дружний регіт тодішньої комуністичної депутатської більшості —
як писав Гончар, «жирне іржання цих парламентських жеребців. І серед таких — жити? Від таких —
ждати гуманних законів?». А трохи згодом:
«Вночі написав лист-заяву до парткому. Все ще не можу отямитися від того реготу в
парламенті... Справді, це та крапля, що переповнила чашу гіркоти, болю й туги. З’явилась готовність
на все... З такими безмежно жорстокими, що реготом зустрічають трагедію власного народу, я не хочу
мати нічого спільного.
Розумію, на що йду. І д у в с а м о т н і с т ь. Зроблено, мабуть, найважливіший переломний крок у
житті... Самотність буде неминуча, вона тільки й страшить. Як вічна зима».
Йому й справді було дуже важко зробити цей крок — вийти з партії, в ідеали якої щиро вірив.
Одначе він зробив цей крок — ще тоді, коли Союз РСР здавався непорушним, а обережні люди не
поспішали з партквитками. Святкування 3 квітня 2018 року 100-річчя з дня народження Олеся
Гончара передбачено Постановою Верховної Ради № 2287-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і
ювілеїв у 2018 році».

Про автора
Олесь Гончар (справжнє ім'я Гончар Олександр Терентійович), видатний український
письменник, народився в селі Ломівка в 1918 році. У ті роки це село розташовувалося в околицях
Катеринослава, а зараз це Фрунзенський район Дніпропетровська. Ці дані, як і багато інших віх
біографії, вказав сам Гончар у своєму творі «Пісьменніцькі роздуми».
Справа в тому, що коли Сашкові Біличенко (саме таке його справжнє ім'я, а Біличенко - це
його прізвище по батькові, який загинув в рік народження сина) було 3 роки, померла його мати, і
батьки покійної забрали онука на виховання в полтавську слободу, рятуючи
малюка від голоду. І вже в школі вчителька записала його в журналі як Олеся
Гончара, і, ставши вже дорослим, Сашко не став міняти це ім'я.
У 1934 році Гончар вступає до Харківського комуністичного технікума
журналістики. Закінчивши навчання в 1937 році, працює в Харківській
обласній комсомольській газеті «Ленінська зміна» і друкує свої твори в
журналах «Молодий більшовик», «Радянська література», «Піонерія».
Але майбутньому письменникові знань, отриманих в технікумі,
здалося мало, і в 1938 році Гончар вступає до Харківського університету на
філологічний факультет.
Війна перешкодила його навчанню... У червні 1941 з початком
Великої Вітчизняної війни Олесь Гончар пішов добровольцем на фронт і
пройшов війну від берегів Росі до Праги, - тобто через Румунію, Угорщину,
Чехію і Словаччину... Спочатку в якості солдата, але з часом заслужив
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звання старшини батареї. За пройдений з честю і гідністю військовий шлях, Олесь Гончар був
удостоєний ордена Слави і Червоної Зірки, а також нагороджений медалями «За відвагу».
Після закінчення війни Олесь Гончар приїхав до Дніпропетровська, де в будинку №25 по
Клубній вулиці жила сім'я його старшої сестри, Олександри Терентівни. І продовжив перервану війною
вищу освіту на філфаку Дніпропетровського університету, а потім, в 1946 році вступає до аспірантури
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченко АН УРСР.
Перші оповідання Олеся Гончара - «Цвіт черешні» і «Іван Мостовий» були надруковані в 1938
році. Гончар написав сценарії до двох кіноповістей - «Абітурієнтка» (1973) і «Смужка нескошених
диких квітів» - (1979), а також сценарій соціальної драми «Все перемагає любов» (1987).
Роману «Людина і зброя» в 1962 році була присуджена Державна премія Української РСР ім.
Т.Г. Шевченко.
А ще в Дніпропетровську була написана і перша книга з трилогії «Прапороносці» - «Альпи».
Олесь Гончар відніс рукопис до видавництва «Промінь», але в публікації письменнику відмовили. До
друку «Альпи» вперше взяли лише в Києві, в журналі «Вітчизна».
І незабаром, в 1948 році, з'явилися інші дві частини трилогії
«Прапороносці» - це «Голубий Дунай» і «Злата Прага». У своїй
трилогії письменник показав внесок радянських солдатів в
перемогу над фашизмом у Європі. Трилогія «Прапороносці» була
нагороджена двома Державними преміями СРСР і саме вона
зробила знаменитим 30-річного Олеся Гончара. Книга була
переведена на десятки європейських мов і витримала понад 150
видань, а гонорари, як жартував сам письменник, ніс від
видавництв письменник цілими портфелями.
Роман «Тронка», що вийшов в 1963-му, був удостоєний
Ленінської премії.
А роман Гончара «Собор», який був опублікований рівно в
1968-му році, був особливо близький жителям Дніпропетровщини,
так як події в романі розгортаються навколо
Троїцького собору в Новомосковську, которий є
одним з небагатьох збережених козацьких храмів; а
мешканці села Ломівка впізнали в творі свою малу
батьківщину під псевдонімом Зачіплянка.
Твори Олеся Гончара ще при його житті були
переведені на 67 мов світу, а його талант і авторитет
був визнаний у багатьох країнах. Письменника з
нетерпінням чекали і в сільській українській школі, і
на Форумі Миру в Парижі. Зустрічі з Гончаром були
раді й імениті колеги, і Юрій Гагарін, і Борис Патон, і
мати Тереза, і Індіра Ганді ...

Доля «Собору»
В радянські часи для випускників факультету журналістики Київського держуніверситету ім.
Тараса Шевченка було два варіанти прощання з рідною альма-матер: усталений або так званий
«бездипломний». Це коли тебе де-факто з політичних мотивів виключали з дійсно червоного універу:
КДБ накаже – і ти вже поза КДУ.
Достатньо було з рукописним варіантом роману «Собор» (весь тираж журналу «Вітчизна» з
«необачно надрукованим» у 1968 році романом КДБ вилучив) потрапити на очі «стукачеві». Так само,
як з’явитися біля пам’ятника Шевченку в день перепоховання Кобзаря. І ти вже «націоналіст»!
Репресії було посилено після 22 травня 1961 року, коли українці масово відзначили
сторіччя перевезення тіла Шевченка з берегів Неви до Канева. Прощавай, студентське життя лише
тому, що ти Шевченкового дня з’явився біля монумента Тарасу; зачитувався забороненим романом
«Собор» Олеся Терентійовича – також міг опинитися поза КДУ.
Повнилися тоді в’язниці і невдоволеними наказом Міносвіти (1970 р.) щодо захисту дисертацій
виключно у Москві і винятково російською мовою. Це тоді (71-й рік) кадебісти «всучили» чергові
десять років таборів Юрку Шухевичу, синові командира УПА Романа Шухевича, а на Янівському
цвинтарі Львова русофіли-українофоби нищили бульдозерами могили українських січових стрільців.
Це тоді (1972 рік) було утретє заарештовано і заслано до таборів Мордовії отця Василя Романюка,
майбутнього патріарха УПЦ Київського патріархату. Як і Василя Стуса, Євгена Сверстюка, Леоніда
Плюща…
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Саме Олесь Гончар боронив переслідуваних владою Ліну Костенко, Григора Тютюнника та
інших митців слова, першим позитивно оцінив творчість Василя Симоненка, у статусі голови Спілки
письменників (1959-1971 роки) виступав «адвокатом» української мови, яку нищили «борці
проти націоналізму».
Усі були тоді заручниками ідеологічного насилля і терору. Однак частина інтелігенції і
студентства не потурала політичним деспотам своєю мовчанкою.
«Собор»
був
романом-викликом
кар’єризму пристосуванців, судом духовному
браконьєрству. Упродовж майже двох десятиріч
шедевр Гончара замовчували, а його читачів
переслідували. «Циклон», «Берег любові»,
«Бригантина» були пізніше, однак ці твори є у
переліку творчої спадщини прозаїка (3-й том
цензурованої УРЕ, стор. 102). Тільки не
«Собор»!
Упорядники готували статтю про Олеся
Гончара через 11 років по завершенні
письменником роботи над романом, однак твір
до переліку не потрапив. Цікаво, що 3-й том було здано до набору у 1978 році, 4-й – роком пізніше,
однак з друку вони вийшли з інтервалом лише у декілька місяців. Чому?.. Наближений до головного
редактора УРЕ Миколи Бажана письменник якось зізнався, що видання 3-го тому було пригальмоване
тривалою дискусією щодо змісту статті про Олеся Терентійовича: доки згадку про «Собор» не
вилучили, текст цензура не пропускала.
Завершивши роботу над романом, Олесь Гончар відвідав Запоріжжя. Письменник мав зустріч
з металургами «Запоріжсталі», блукав легендарною Хортицею. Під час бесіди з читачами довелося
задовольняти допитливість запоріжців («А що то воно за роман такий «галасливий» ви написали?»).
Поет Петро Ребро, який упродовж тридцяти з лишком років очолював запорізьку філію Спілки
письменників України, у розмові зі мною якось згадував: «Олесь Терентійович був небагатослівним,
якимсь мрійливим, іноді загадково-усміхненим. Стосовно роману, переданого для набору до редакції
журналу «Вітчизна», відповідав не конкретно: поживемо, мовляв, побачимо!».
– З виходом у світ «Собору» потрапила у «шторм» і наша письменницька «чайка», – снував
нитку спогадів Петро Ребро.
– Партійні боси намагалися залучити до ганебного цькування Гончара та його роману місцевих
літераторів. Перший секретар Запорізького обкому КПУ Михайло Всеволожський, який був ще й
членом ЦК КПРС, на партактиві у приміщенні облдрамтеатру обурювався тим, що «місцеве відділення
Спілки письменників досі не засудило роман» і вимагав від «відповідних органів розібратися, чим вони
там займаються!». «Штатна» аудиторія залементувала: «На дєрєвню їх сослать!». Запорізькі
письменники, слід віддати їм належне, погроз не злякалися і не підтримали «антисоборівську
вакханалію».
Очоливши у 1959-му Спілку письменників України, Гончар опікувався літераторамипочатківцями у регіонах (відомо про його відвідини Тернополя). «Не цурайтесь ніяких жанрів, не
бійтесь найсміливішого задуму!» – радив Гончар початківцям, другий рік працюючи над «Собором».
У 1971 році Олеся Гончара відсторонили від керівництва Спілкою. Настав пік «соборування»,
який боляче переживали усі патріоти – від еліти української інтелігенції до студентів журфаку КДУ.
Упродовж майже двадцяти років для можновладців і «кишенькових» літераторів лайливим було слово
з п’яти букв – «Собор». Його тінь зависла над долею не тільки Гончара; КДБ дедалі зухваліше
розкручувало спіраль переслідувань українців-патріотів: два роки по тому, як з рук Олеся Гончара
вирвали кермо СПУ, з інституту мовознавства турнули Галину Дітківську (дружину дисидента Євгена
Пронюка), з інституту історії – Олену Апанович, з інституту літератури –
Олексія Ставицького, з інституту ботаніки – 22-х науковців, з інституту
філософії- сімох «інакомислящіх» (точніше – «мислящіх»!).
У 1978 році Олекса Гірник, інженер з Івано-Франківщини, на Чернечій
горі здійснив акт самоспалення, однак це не зупинило політичний терор у
країні. Того ж таки року – суд над Левком Лук’яненком, самогубство (чи
вбивство?) талановитого композитора і співака Володимира Івасюка…
«Іноді доводиться полемізувати з табірними людьми, бо поміж них
поширене уявлення, що тільки вони боролися з тоталітаризмом, тільки вони
захищали українську мову, історію, культуру, а ті, хто був по цей бік табірних
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дротів, лише, мовляв, догоджали режимові та мовчки чухали чуби, – писав Олесь Гончар запоріжцю
Степану Кириченку з приводу його нарису про Миколу Киценка, автора «Співця Хортиці». – Я ж стояв
і стою на тому, що вся Україна в міру можливостей захищала себе як нація…». Хто-хто, а Олесь Гончар
не марнував свої можливості порятувати Україну. І словом, і ділом.
«Дякую Богові, що дав мені народитися українцем», – один з рядків, якими Олесь Терентійович
збагатив свої знамениті щоденники 4 липня 1995 року. Десять днів по тому його не стало….

Твори Олеся Гончара
Романи












Прапороносці: Книга 1. Альпи (1946). Книга 2. Голубий Дунай (1947). Книга 3. Злата Прага
(1948).
Таврія (1952).
Перекоп (1957).
Людина і зброя (1960).
Тронка (1963).
Собор (1968).
Циклон (1970).
Берег любові (1976).
Твоя зоря (1980).
Крапля крові (1984).

Повісті










Стокозове поле (1941).
Земля гуде (1947) - про Нескорену полтавчанку.
Микита Братусь (1950).
Щоб світився вогник (1954).
Партизанська іскра. Кіноповість (1955).
Бригантина (1973).
Далекі вогнища (1986).
Спогад про океан (1988).

Збірки оповідань










Новели (1949).
Південь (1951).
Дорога за хмари (1953).
Новели (1954).
Чари-комиші (1958).
Маша з Верховини (1959).
За мить щастя (1964).
Далекі багаття (1987).

Книги нарисів









Про наше письменство (1950).
Китай зблизька (1952).
Японські етюди (1962).
О наших писателях (1972).
О тех, кто дорог (1978).
Письменницькі роздуми (1980).
Чим живемо: На шляхах до українського Відродження (1991).
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Вшанування пам’яті
Музеї
Хата-музей Олеся Гончара в селі Суха Кобеляцького району
Полтавської області
У селі Сухому Кобеляцького району Полтавської
області 28 серпня 2000 було відкрито Державний
літературно-меморіальний музей-садибу Олеся Гончара.
Щорічно, 3 квітня та 14 липня в музеї проводяться
літературно-музичні вечори пам'яті письменника.
19 жовтня 2007 року, за ініціативи адміністрації,
учнівського
та
батьківського
колективів
у
Дніпродзержинській загальноосвітній школі № 25 відкритий
літературний музей Олеся Гончара. У створенні музею
велику допомогу надала дружина письменника Валентина
Гончар, його сестра Олександра Сова, племінниця Гончара Віра Сесь, онука Леся Гончар, які передали
музею унікальні експонати: особисті речі, рукописи, фотоматеріали.
1 квітня 2009 року до 90-річчя з дня народження Олеся Гончара було відкрито шкільний музей
у Спеціалізованій школі № 76 імені Олеся Гончара м. Києва.
3 квітня 2018 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка відкрито Музей-кімнату імені Олеся Гончара. У заході взяли участь Міністр культури України
Євген Нищук, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський
і дружина письменника Валентина Гончар.
Пам'ятники
Пам'ятник у Києві, на розі вулиць В'ячеслава
Липинського і М. Коцюбинського в парку ім. О. Гончара
Вулиці, парки
На честь Олеся Гончара названі вулиці в містах України:












вулиця в Києві
вулиця в Харкові
вулиця в Дніпрі, до 2003 р. — вул. Кірова, раніше —
Цегельна, Полтавська
вулиця в Івано-Франківську
вулиця в Білій Церкві
вулиця в Чернівцях
Парк Олеся Гончара в Києві
Також є вулиця Олеся Гончара в селі Сухе, де минуло дитинство письменника
вулиця в Чорткові на Тернопільщині
20 травня 2015 року в Полтаві вулицю Енгельса було перейменовано на вулицю Олеся Гончара.

Присвоєні імена
Ім'я Олеся Гончара носять:









Спеціалізована школа № 76 в м. Києві
Дніпровський національний університет
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека
Козельщинська центральна районна бібліотека Полтавської області
Полтавська обласна бібліотека для юнацтва
бібліотека № 155 м. Києва
середня школа № 2 м. Кобеляки Полтавської області

Стипендії
Засновано чотири державні академічні стипендії імені Олеся Гончара: у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка — дві, у Дніпровському державному університеті —
одна, в Харківському нацiональному університеті — одна.
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Премії
Засновані премії імені Олеся Гончара:





Міжнародна недержавна україно-німецька літературна премія імені Олеся Гончара на найкращий
твір молодого автора;
Державна літературна премія імені Олеся Гончара;
Літературна премія імені Олеся Гончара — премія Всеукраїнського щомісячника «Бористен».

Фільми









«Велетень степів», Дніпропетровський Телетеатр. Фільм-роздум на основі оригінальних текстів
щоденників О. Гончара та екранізованих фрагментів роману «Собор».
«Зодчий душі людської», Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. П. Довженка, 2001
рік.
«Олесь Гончар. Собор», Національна телекомпанія України, 2008 рік. Головний герой
фільму — роман «Собор». Свідки подій піднімають завісу над історією написання роману та
наругою тодішньої влади над ним.
«Олесь Гончар. Журба і радість. Щоденник», телерадіокомпанія «Глас», 2010 рік. Залучені
архівні матеріали та сторінки щоденника.
«Світова зоря Олеся Гончара», Студія «Concordant Pictures» та Студентський Інформаційний
Канал, 2011 рік. Спогади рідних і близьких людей.
«Олесь Гончар. Люди і Долі», Херсонська ОДТРК «Скіфія», 2014 рік.
«"Собор" О.Гончара», УТ-1, 1993 рік. Моновистава за романом «Собор» у виконанні народної
артистки України Ніли Крюкової.

Нумізматика
31 липня 2000 року Національним банком України
у серії «Видатні особистості України» уведено в обіг
пам'ятну монету «Олесь Гончар».

Інше
Український інститут національної пам'яті в рамках
відзначення 83-х роковин Голодомору в Україні у
листопаді 2016 року вніс ім'я Олеся Гончара до проекту
«Незламні», як відзначення на державному рівні 15 видатних людей, що пройшли через страшні
1932—1933 роки та змогли реалізувати себе.

Сценарій літературно-музичної композиції «Собор душі Олеся
Гончара»
(Здолбунівська ЦРБ, http://lib.ukrsd.com.ua)
На сцені чи збоку сцени великими літерами: Бережімо собори наших душ. О.Гончар
Квіти, портрет, виставка книжок.
Олесь Гончар – сумління України,
Любов пречиста,
Пісня і зоря.
Вся Україна славить і вітає
Свого співця – Олеся Гончара!
Ведуча. Народжений у 1918-му, коли Україна виборювала незалежність, сиротою-підлітком
звідавши жахливіші муки й видива голодомору 33-го року, юнацьким гострим розумом і зором
прозрівши у зловісні ночі 37-го, беззастережно підставивши молоді студентські крила під мінометну
чергу найбільшої світової війни, у 28 літ ставши живим класиком і перейшовши вогонь, воду й мідні
труби слави, перетертий на жорнах заздрісних зубів і постійно конвойований системою, принижуваний
улесливими ненависниками, ранимий і прощаючий, проникливий, знаючий, точний, уважний до
всього і всіх – він тільки відкривається нам у всій своїй повноті.
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Читець.
Коли цвітіння настає пора,
Коли весна смичком струмка заграє,
Тоді ми з днем народження вітаєм
Славетного Олеся Гончара!
Олесь Гончар – сумління України,
Любов пречиста.
Пісня і зоря,
По духу вірний правнук Кобзаря,
Великий син великої родини.
Він наш увесь.
Він твій митець і мій.
Улюбленець вкраїнського народу.
Він – втілення думок його і мрій,
Палкий поборник правди і свободи.
Він порохом важких доріг пропах.
Він – із тривог і болю,
Весь – неспокій!
Його душа – мов Тронка у степах,
Його душа – Собор надій високих!
Ущух Циклон.
Та вогник – пломенить!
І Бригантина в мандри вирушає,
До Берега Любові завертає
Де майстер і тривожиться, й не спить!
Бо вже ж весна на кобзі сонця грає...
Вся Україна славить і вітає
Свого співця – Олеся Гончара!
Ведучий. Прийшов Олесь Гончар у літературу з фронту молодим воїном, коли Європа і світ
стікали кров’ю від найстрашнішої на планеті війни. Прийшов і приніс фронтові поезії.
Читець. Олесь Гончар. 1944 рік. “Думи про Батьківщину”.
Здраствуй, мій сонячний краю,
Ти снишся мені і тут,
Серцем щодня я літаю
До тебе, за бистрий Прут.
Як пишуть листи солдати,
Тужливо стає мені.
Кому ж мені писати,
Якій догукнути рідні?
Той – мамі, а той – дружині,
Той – сестрам, а той – братам.
А я пишу – Україні!
Сонцю її і степам,
Сивим, як згадки, могилам,
Що тонуть в імлі голубій,
Шляхам, окутаним пилом,
Якими пішли у бій.
Бачу далекі вершини
В тумани повитих Карпат.
Може, моя то Вкраїна
Біліє черідкою хат?
Слово, в бою огрубіле,
У тому краю забрини,
Де вишні в убранні білім
Мене виглядають з війни.
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Ведуча. Слухаймо ж Олеся Гончара, який від чистої молодої душі проспівав у літературі свою
першу пісню любові і на схилі літ, молодий духом, відлетів у небеса з лебединою піснею на вустах.
Слухаймо уважно його соборне слово, віщий голос тронки в українському степу. Слухаймо ж
душею, і, може, відкриється нам велика таїна, яку він залишив нам, сущим і прийдешнім, у дивномупредивному чарі-слові.
Він стукав у груди України і будив її словом, що йшло від сонця, падало дощами на рідну землю
і, дасть Бог, проросте буйним колосом і засвітить нам коло серця Україну.
Він навіть смертю своєю, на останній путі у вічність, зібрав усіх і заповітно прошептав, як
молитву: “Бережіть Україну”.
На сцені кордон (стовпи).
Учень-солдат (на посту). Кордон! Ми знов повернулись сюди, і вартовий став на тому самому
місці, де він стояв 22 червня 1941 року. Ми не забули нічого, але багато чого навчилися. Ми живі,
змужнілі й досвідчені. А чи живий ти, ворожий авіаторе з залізним хрестом на грудях, ти, який у ту
далеку чорну неділю скинув на цю прикордонну будку першу бомбу зі свого літака? Чи думав тоді ти,
що все так обернеться, що бійці нового, народженого битвами 2-го Українського фронту в своїх
зелених безсмертних гімнастерках знову з’являться на берегах цієї ріки і перепливуть її? Доля! –
сказав би ти. Так! У справедливих армій доля завжди прекрасна.
Кілька солдатів у формі сидять біля вогнища і співають “Засвіт встали козаченьки”.
Ведучий. Мабуть, з усіх героїв “Прапороносців” найбільше читацьких симпатій віддано Хомі
Хаєцькому. Добродушний, хитруватий, дотепний і розумний українець, міцно прив’язаний спогадами
до рідної сім’ї й свого села. Життєрадісний Хаєцький з усіма його привабами й гріхами був улюбленцем
роти. Хомині жарти – це спроба допомогти собі й іншим перебороти страх, додати оптимізму
однополчанам, це давня козацька звичка сміятися перед смертю, зневажаючи її.
Хома Хаєцький (учень у солдатській шинелі). Леле! Який світ широкий! Гори і гори без краю!
Таке все велике, що аж наче і сам підростаєш!.. Явдошко моя, Явдошко, стань дибки, подивись-но
сюди... Видно тобі мене? Еге-ге!.. Побачила б оце Явдошка, де її Хома зригається до неба, то не
впізнала б Хоми! Сказала б: “Це не той Хома!”
Хаєцький (збирає канат і говорить по-подільськи). Ой канате, канате, рідний наш брате! Ніде
ми тебе не кинемо, скрізь понесемо з собою! Прядив’яний, жалив’яний, ти нам дорожчий, аніж був би
кутий із щирого золота! Братський канате, єднаєш ти нас докупи! Доки тебе тримаємось дружно, то
ніщо не страшне! Як один з тобою вгору здійметься, то і всіх витягне! Як один пада, то всі його
підтримають і не дадуть розбитись! Файно виходить!
Солдати курять, сміються, вигуками й жестами підбадьорюють Хому.
Ведуча. Шура Ясногорська – втілення юності, шляхетності і цнотливості. Вона випромінювала
облагороджуюче світло на загрубілих у походах бійців, які не дозволяли собі з нею перейти межу від
привітності до панібратства. “Доки Шура перебувала на вогневій, жодне погане слово не зривалося ні
в кого з уст. Не лише розмови, а навіть погляди бійців прибирали якогось цнотливого виразу”.
Ведучий. Черниш – юний офіцер, вродливий, інтелігентний і стриманий, із вразливою чуйною
душею. Дороги війни були жорстокими, але вони подарували йому і справжню дружбу, і велику любов.
Ведуча. Дует Ясногорська-Черниш можна порівняти з мелодією скрипки, яка співає паро
кохання. Вони бояться й собі признатися в почуттях, а тим паче винести їх на люди.
Ведучий. Час коригує наші вподобання й симпатії, а “Прапороносці” продовжують осявати
душу все нових і нових поколінь читачів чистим світлом людяності й доброти, творячи мікроклімат
високої духовності, по-особливому висвітлюючи найголовніше – Людину. Олесь Гончар зумів
відшукати в душах своїх героїв незамулені джерела вірності й совісті, любові й ніжності, співчуття й
милосердя, закладені самою природою.
Ведуча. Роман Олеся Гончара “Собор” ішов до своїх читачів майже 20 років. Як же це могло
статися? Виявляється, могло! Це було в той час, коли оброслий мохом всевладний радянський
чиновник одним розчерком пера міг приректи художній витвір літератури чи мистецтва на
замовчування, знищення, духовну смерть. Такою виявилася доля “Собору” Гончара - твору,
сповненого великого гуманізму, краси, щирого вболівання за збереження навколишнього середовища
і чистоту людських душ.
Ведучий. У центрі роману, як серед степу широкого, височів собор – пам’ятка стародавньої
козацької архітектури. Двоє закоханих біля собору спиняться, повільно обійдуть довкола нього, і він
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їм буде наче обертатися навколо своєї осі, виринаючи все новими банями, більшими та меншими, яких
ніби безліч.
Навколо собору розвиваються всі події, стикаються інтереси людей молодих і старих, сміливих
і заляканих, добрих і злих. Роман густо населений, та все ж виділяється з особливою любов’ю
написаний автором робочий рід Баглаїв, чий тяжкий і почесний труд на металургійних комбінатах,
біля гарячих печей, став сімейною традицією.
Ведуча. Складна доля в Ягора Картатого, колишнього махновця, потім заводського горнового,
а нині пенсіонера. З душевним болем читаємо про те, як склалося життя Єльки-Оленки, дівчинисироти, скільки випробувань лягло на її тендітні плечі.
Ведучий. Спочатку настороженість, а потім і обурення викликає один з основних персонажів
роману чиновник обласного масштабу Володька Лобода, такий собі аморальний пройдисвіт, що свого
батька Ізопа Лободу, який усе життя варив сталь, відправив на “казенний харч” у будинок для
самотніх людей. Гнівом вибухають наші серця, коли читаємо епізод, як Володька зрештою, навідався
до батька в “райську обитель”.
Ведуча. Читаймо “Собор”! Він написаний рукою видатного майстра, чесного, правдивого,
безкомпромісного. Читаймо “Собор”! Він розкриває нам очі й на сучасний світ, складний і
суперечливий, допоможе знайти відповіді на питання, куди ми йдемо і що з нами буде. Читаймо
“Собор”! Він сповнений жорстокої правди і водночас віри в людину. Він учить любити свою історію.
Читець. Мовчить собор.
Не видно облупленості, іржі на банях, ніч скрадає на ньому всі травми часу.
Навколо вирують пристрасті, ламаються списи в щоденних баталіях... а він стоїть, думає свою
одвічну думу.
...Поглядом болю і туги востаннє дивилися на нього розширені очі дівчат-полонянок, коли їх
тисячами гнали мимо собору в Німеччину. Ридання чув і крики надій, і залізні гуркоти війни, і її, ще
страшнішу тишу...
Все він бачить і бачив усе... Чи береже він у собі відгомін життя невмирущого, мигтіння списів
запорозьких, різноголосся ярмаркового люду, жарти циганські...
Повен, повен свого! Темрявою ночі окутаний, зірок дістає шоломами своїх бань крутолобих...
...В такий час од світла враз вирине з темряви ночі собор. І коли багряніє, дихає небо по
всьому Наддніпров’ю, стоїть серед заводського селища весь освітлений, парусно-повний і чистий, як
тоді, у минувшині, коли вперше тут виник, вичарувався з душі своїх мудрих і дужих майстрів.
Ведучий. “Бережімо собори наших душ”. Ці слова великого сина української нації, класика
нашої літератури Олеся Гончара є найсвятішим заповітом українцям сущим і їхнім нащадкам. Все, що
створив Олесь Гончар, залишилося для майбутнього. Його твори – це наше духовне багатство, вірні
друзі і в дитинстві, і в юності, і в зрілості. Вони підтримують віру в справедливість і доброту. На них
виростали й виростатимуть нові покоління. Великий майстер узяв у вічний вирій тільки самого себе.
Але цього виявилося так багато, що всі. хто його любив, одразу відчули, як порожньо стало у світі.
Але не журімося – він з нами: у промінцеві зорі, в чорній ягідці пасльону, в сміхові й сльозі, в пісні й
любові...
Ведуча. На 77-му році життя перестало битися велике серце великої Людини. Не стало Олеся
Гончара. Пішов од нас талановитий письменник і палкий патріот України, який віддав виборені нашою
державою права бути незалежною.
Читець. Володимир Олійник “Гончарева зоря”. (Присвячено дружині Гончара Валентині
Данилівні).
Згасла зоря Гончарева земна –
Загорілася небесна!
Правдою, совістю світиться нам
Людина, щира і чесна.
Світло її не дає збайдужіть –
Будить, окрилює, кличе
В праці, красі і гармонії жить...
Всміхнене, рідне обличчя.
Світиться ніжно і мудро мені –
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Батька, Учителя, Друга...
Сяє зоря Гончара у вікні,
О! – відступається туга...
Ведучий. Олесь Гончар ще належно не прочитаний. Перечитуючи його твори, щоразу
відкриваєш щось нове. Скільки в них мудрих філософських узагальнень і підтексту! Майбутнім
поколінням письменник відкриває правду минулого. Новели “Кресафт”, “Чорний яр”, “Геній в
обмотках” оголять для них облудність гасла тоталітарної системи “Все для блага людини!”; роман
“Собор” розкриється новими невіданими гранями, застерігатиме від проявів бездуховності,
войовничого дикунства, руйнації святинь; “Твоя зоря” засвітиться благородством, людяністю,
шляхетністю українського характеру, носієм кращих рис якого був сам Олесь Гончар.
Ведуча. Письменник вірив у перемогу сили добра, у відродження духовності свого народу, в
його непереможене прагнення до свободи. У могутній пропаганді цього своїм словом – сенс творчості
й громадської діяльності митця. Його ім’я житиме в подальших поколіннях як символ любові до України,
її народу, історії, мови, як заклик до соборності і високої духовності.
Читець. Петро Панч. “Золотокриле слово Гончара”.
В наших душах слово правди сіяв,
Закликав проснутись ницих сплюх...
Не відійде, не позеленіє
Його образ, його світлий дух!
Буде він собором височіти
На далекі і близькі світи,
І нова Вкраїна свіжі квіти
Не забуде сину принести.
Він для неї пильнував на чатах,
Гідність боронив її всякчас,
Слово Гончара золотокриле
Наближатиме на творчість нас!
Ведучий. Олесь Гончар не був, а є! І сьогодні він
найвеличніша особистість нашого часу. І через десять,
двадцять років він буде нашим сучасником, бо це з його уст
новітня Україна підхопила слова про рідну мову, про
суверенітет,
незалежність
України,
щастя
народитися
українцем. “Найвища краса – краса вірності”, - сказав він
вустами своїх героїв і сам був утіленням цієї краси і правди.
Олесь Гончар – сущий. Він з нами, ми любимо його ще
з більшою ніжністю. І навіть на нашу сльозу відгукується він
тихим усміхом, як усміхаються небові поля Полтавщини і
Придніпров’я. Гляньте в небо України – в ньому Гончареві
усміхнені птиці...
Читець. Олександр Богачук. “Ви – є. Ви – і більш нічого не добавиш”.
Були ви ніжними і злими,
Як хвилі славного Дніпра,
Прапороносцем одержимим
Святої правди і добра.
Любов і віра, й непоборність –
Одного кореня й стебла,
І Вашої душі соборність
Шевченкового джерела.
Сльоту, спекоту й завірюху
Зазнав наш рід з усіх доріг...
Собор душі і думки, й духу
Беріг нас вічно – і зберіг.
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