
Собор моєї душі 

 

Пролунав дзвоник з уроку. Час додому. Виходимо з училища. 

Раптом мій погляд зупиняється на храмові, що зводиться через дорогу. 

 Подруга жваво щось говорить, я киваю на знак згоди, а подумки 

повертаюся до уроку. 

 У романі «Собор» є прекрасні слова, сказані мудрим наставником: 

«Собори душ своїх бережіть. Собори душ!..». Знайдіть відповідь для себе у 

питанні: «Моя душа – це храм чи купа цегли?» – згадую слова 

вчительки. 

 А чому саме так ставиться питання? 

 Із цегли зводили храми, які слугують вірянам століттями. Як 

майбутній будівельник знаю: цегла – це міцний матеріал. Будівлі з нього 

витримували в усі часи найсуворіші стихії природи, навали ворогів і 

зберігають таємниці багатовікової історії мого народу і дотепер. 

 А я, сучасна людина, чи зможу зробити правильний вибір серед 

глобальних викликів суспільства, чи стану міцнішою за цеглину у своїй 

вірі? 

 Із-за недобудованої дзвіниці храму визирнув 

  

мм..  ССууммии  



промінчик сонця і освітив моє лице і ніби промовив: «Послухай душу, що 

вона шепоче, які її турботи і жалі?» 

 Затамовую подих. Кожній людині від народження надається дар – 

її духовність. А людина духовна в тій мірі, в якій вона задумується над 

цим питанням і прагне дістати на нього відповідь. Духовний світ 

людини. Він глибокий, багатогранний, не пізнаний до кінця. Чим він 

багатший, тим цікавіша людина, тим змістовніше й прекрасніше її 

життя. Переконана, що кожен хоч раз у житті замислюється над тим, 

що таке душа, духовність. У цих словах є своя неприхована 

таємничість. Кожен із нас проживає своє життя так, як вважає за 

потрібне. В одній із притч Шалви Амонашвілі говориться: «Кожен 

прагне змін, але не буде ніякого оновлення життя, якщо кожен із нас не 

оновить свою душу!» 

 Так, усе в людині від душі. І кохання, і біль, і страждання, і надія. 

Вміння співчувати, бачити найголовніше, любити й прощати. Духовні 

цінності людини своїм корінням сягають у глибоку давнину, де ідеалами 

була щира та чесна праця, турбота про ближнього, життя протікало 

відповідно до законів Бога і природи. 

 Григорій Сковорода писав, що «людина народжується двічі: 
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фізично і духовно. Біля духовної колиски стоїть духовний наставник – 

вчитель, який стає людині другим батьком, матір’ю, бо прищеплює її 

душі моральні якості віри, надії, любові, глибокої поваги до рідної землі, 

свого роду, держави». 

 Прискорюю ходу, серце б’ється сполоханою пташкою. 

У кожного народу є своя душа. 

Її не можна обміняти чи продати. 

Вона незмінна, неповторна і терпка… 

Саме так, у кожного народу є своя душа! 

Душа українця співуча і щира, 

Наповнена світлом надії й тепла, 

Буває весела, буває сумна. 

 Моя мала батьківщина – Сумщина, перлина північної України. 

Вона має славну історію: незабутню князівську добу, героїчну козацьку 

бувальщину, самовідданість захисників рідного краю. Я пишаюся цією 

стародавньою і вічно молодою землею, де крізь століття несуть свої 

чисті води тихоплинна Ворскла, чарівна Сула, легендарний Сейм, 

мальовничий Псел. Пам’ятки духовної культури: скіфський курган, 

Глинська пустинь, заповідник «Михайлівська цілина», поля 
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знаменитої Конотопської битви, численні монастирі, церкви – намолені 

нашими предками місця. Сумщина стала колискою для багатьох 

видатних особистостей – останнього українського кошового Петра 

Калнишевського, легендарного Івана Кожедуба, справжніх майстрів, 

митців світового рівня: Пантелеймона Куліша, Івана Багряного, 

Остапа Вишні, Павла Грабовського та інших славних синів України. 

 В котре задумуюся: «Чому ж знизився рівень духовності в нашій 

державі, незважаючи на багату історію, культуру, традиції?» 

 Наше минуле – це досвід. Досвід, який ми переймаємо від своїх 

батьків, дідів та прадідів, у свого народу. Олександр Довженко говорив: 

«Народ, що не знає своєї історії – є народом сліпців». А я б не хотіла 

жити в країні, де панує історична та духовна сліпота. Люди забули про 

Бога, вони надіються на власні сили, складають плани, роблять вчинки, 

які суперечать Божим законам. 

 Думаю, через це і занапащаємо свої душі. Мої думки складаються 

у римовані рядки і кружляють, як перші сніжинки: 

А душа, як і серце, як батько і мати, 

Дається людині тільки одна! 

А скільки таїть вона в собі тепла! 

Її як святиню треба плекати, 

Наповнювать щастям і вірой щодня. 
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В пам’яті знову перегортаю сторінки улюбленого «Собору» Олеся 

Гончара. Вражає глибока життєва мудрість роману: усі вчинки 

народжуються в душі, благословляються у її соборі. Тож треба 

керуватися у своїх діях і вчинках вічним дороговказом – святинями 

собору своєї душі, поклонятися споконвічним людським цінностям – 

духовним оберегам. 

 Маю надію, що обіцянки можновладців нарешті стануть 

реальністю, що розмови про європейський рівень життя і добробут 

будуть не ілюзією, що мир на українську землю прийде разом із 

світанком нового дня і буде в душах моїх співвітчизників. 

 Я вірю у твоє щасливе майбутнє, Україно, адже я – частина цього 

майбутнього! Вірю у твої і у свої сили, бо в соборі моєї душі і у моїх 

думках заповіді Господа, і тому я не спотикнуся і не 

впаду. Радіє серце моє, і веселиться душа моя! 
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