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Що може зрівнятися із запахом хліба? Для мене – нічого. Я люблю, як пахне 

хліб. Тоді 

відчуваю дивний 

спокій, тепло на 

душі. Чому? І сам 

часто 

замислювався над 

цим. 

А може, тепло 

стає від самого 

вигляду його – 

кругленького, 

рум’яненького, з 

коричнюватою 

шкоринкою в ледь 

помітних 

розколинах? Так і 

хочеться відламати духмяний окраєць іноді прямо у магазині, або хоч відщипнути 

шкоринку, наперед смакуючи, як приємно захрумтить вона і розтане в роті. 

Ні з чим незрівнянний смак хліба? 

Неможливо звикнути  до цього дива дивного, створеного руками людей. Та 

чи завжди ми помічаємо це диво? Звичне не 

здається чимось особистим. Чи помічаємо 

повітря, яким дихаємо? Чи вміємо цінувати і чи 

завжди пам’ятаємо зроблене для нас нашою 

матір’ю? Чи дивуємось хлібу, який дає нам 

силу й здоров’я? Сприймаємо це, як щось 

звичне, більше того – належне. 

        Та відніміть у нас повітря, яким дихаємо, 

відмініть матір, яка нас любить, відмініть хліб, 

що в нас на столі. Чи відчуємо ми втрату? 

Безперечно. 

        Споконвіку хліб був не просто їжею. Він 

був мірилом не тільки багатства, достатку, а й 

мірилом людської совісті. Хлібом-сіллю 

зустрічали друзів. За хліб билися з ворогом на 

смерть. Хлібом, як іменем матері, клялися. Хліб – це щось особливе, те, викликає 

у людини почуття святе. 



         Ніколи не віднесе хліб до категорії 

звичайного те покоління, яке пережило 

голодомор 30-х років, винесло на своїх 

плечах неймовірне лихо війни, повоєнні 

роки безхліб’я. З поваги до хліба, 

починається людина, адже це свята 

повага до праці людської, до самої 

людини, до суспільства, в чому живемо. 

         Далекі наші предки, можливо, не 

знали грамоти, не вміли говорити 

високим стилем, але вчили своїх дітей з 

шанобою і святістю ставитись до 

найменшого шматочка хліба. 

Пильнували, щоб він не падав додолу. А 

якщо й траплялось таке, то треба підняти, 

перепросити, поцілувати і з’їсти. Коли 

знаходили на дорозі окраєць, не можна 

було через нього переступити. Треба 

підняти, обтрусити й віддати птахам. Гріхом вважалося надкусити й недоїсти 

шматок. З хлібом зустрічали народження нового життя, і з хлібом кожного з нас 

проведуть у той інший світ. 

          Зрештою вся історія нашого народу пов’язана з історією хліба, з мистецтвом 

його сіяти, вирощувати, косити, молотити, випікати. 

          З яким захопленням, щирою повагою до хлібороба молодий поет 

В.Симоненко говорив: 

          Першим був не Господь 

          і не геній, 

          першим був 

          простий чоловік. 

          Він ходив 

          по землі зеленій 

          і, між іншим, 

          хлібину спік. 

          І ця людина дійсно є 

основою Всесвіту, адже “хлібом геній 

живиться кожен, щоб розум його не 

погас” 

Мабуть, і природа створила хлібну зернину в мить такого високого натхнення, 

осяяння, яке потрачено нею і на саму людину. 

          Сьогодні важко визначити, яке із слів “життя” чи “жито” було першим. 

Обоє вони одного кореня. Думається, що словом “життя” предки воздали 

заслужену хвалу житу-годувальнику, визначити його правічні заслуги в доля 

людства. В зернину, це маленький злиточок золотого сонця, стільки вкладено 

життєвої мудрості, добра і віри, що її сила здається  на магічною. Все у нас від 



нього, від хліба. А втім, і самі ми, кожен із нас – дитина своїх батьків, свого 

народу й хліба.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


