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На мою думку, найголовніше для кожної людини - це родина й ті 

споконвічні, нерозривні, навіть потаємні зв’язки між різними поколіннями, які 

абсолютно неможливо закреслити, знехтувати ними, забути. 

Звичайно, що в кожній сім’ї існують свої звичаї, традиції, а також обереги. В 

одних - це ікона чи образ якогось святого, в інших - лялька-мотанка чи рушник. У 

моїй родині є дві речі, що вважаються найсвятішими. Це Орден Червоної Зірки із 

відбитим краєчком, а також вицвілий клаптик тканини. 

Саме ці звичайні, на перший погляд, речі колись у лихі часи врятували від 

неминучої смерті моїх прадідуся та прабабусю. 

А починалося все так… Мій прадід пройшов Другу Світову війну танкістом 

майже із перших і до останніх її днів. Він був родом із самого серця України - 

Полтавської області, воював у лавах 1-го Українського фронту. На жаль, не один 

раз горів у танку, але виживав. Ця жага до життя мала своє морально-патріотичне 

підґрунтя: дуже хотів бачити свою малу батьківщину та й усю Україну вільними 

від загарбників. 

У нетривалі вільні хвилини після важких битв, коли воїни відпочивали та всі 

разом згадували рідні домівки, своїх близьких, мій прадід співав однополчанам 

українські пісні. Із упевненістю можу сказати, що це піднімало бойовий дух 

наших бійців, бо в прадідуся був дуже красивий та зичний голос. Більш за все 

танкістам у виконанні мого родича подобалися дві пісні: «Думи мої, думи…» і 

«Дивлюсь я на небо…». 

Усі бійці, а це росіяни, грузини, казахи, узбеки, українці, також із 

превеликим задоволенням підспівували йому. Їм подобалися глибокі, мудрі 

слова, що брали за душу, багато хто навіть думав, що ці пісні народні. Прадід 

зауважував, що вони мають автора, і розповідав друзям про славетного 

українського генія Тараса Шевченка. 

Одного разу після звільнення невеличкого українського селища в 

Черкаській області, мій прадід разом з іншими танкістами після бою вирушив на 



пошуки батьків свого загиблого товариша, щоб розповісти їм подробиці 

героїчної смерті сина. Шукаючи хату, бійці раптово побачили гітлерівців, які не 

встигли відступити. Вороги одразу ж відкрили по наших воїнах нищівний вогонь. 

Одна із ворожих куль, влучивши в Орден, що був на грудях у мого прадідуся, 

відколола верхню частину металевої пластини. Так цей Орден урятував життя 

моєму родичу. 

Варто ще згадати і про клаптик тканини, який із великою ніжністю 

зберігають у моїй родині. Під час страшного голоду в Україні 1932-1933 років 

мати моєї прабабусі, зібравши у вузлик більш-менш коштовні речі, які ще 

лишалися в хаті, понесла його на кордон із Білорусією міняти на харчі, аби 

прогодувати дітей. Через два тижні вона повернулася напівмертва, але із 

десятком картоплин, двома морквинами, невеличкими мішечками солі й 

борошна. Сини й дочки дуже зраділи поверненню мами з гостинцями. Але 

найбільше щастя вони відчули тоді, коли вона дістала своїм шістьом діткам 

кусень хліба, що був дбайливо загорнутий у вицвілий клаптик тканини, і 

розділила його порівну між ними всіма. 

З того часу моя прабабуся (тоді ще звичайнісіньке дівча) завжди казала, що 

це був найсмачніший хліб у її житті. 

Завдяки Ордену та хлібу, загорнутому в маленький клаптик тканини, 

вижили мої рідні люди - прадід і прабабуся! …Вони зустрінуться в 1944 році в 

одній із українських військових частин. Після війни народиться у них моя 

бабуся… 

Ці дві найсвятіші для всієї моєї родини речі - Орден і вицвілий клаптик 

тканини - символізують не лише страшні періоди історії моєї родини, а й усієї 

моєї країни. Оберігають вони не тільки мене й моїх батьків, а й зможуть протягом 

багатьох років захистити наш рід від будь-яких негараздів. 

 

 



 

 

 


