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                                        Степом, степом йшли у бій солдати… 

 

    Рiдна мати, рiдний тато, рiдна земля, рiдна ненька-Україна, рiдний дiм… 

Це – святi слова, що тримають нас у свiтi, дають духовну силу при будь-яких 

зламах долi. Вони навчають любовi до рiдних берегiв, мiж якими з вiкiв у 

вiки тече повноводна рiчка надбань народу, нацiї, України. Саме за рiдну 

Батькiвщину боролися нашi пращури в час, коли рiдну неньку спiткало  

лихо – Велика Вiтчизняна вiйна. Серед тих хоробрих воїнiв були i мої родичi. 

     Якась незрозумiла сила знов i знов штовхає мене взяти в руки старий 

потертий альбом із сiмейними фотографiями. Велика товста книга з твердою 

обкладинкою – якi тiльки релiквiї вона зберiгає в собi! Особливо менi 

подобаються зовсiм старi, подекуди пошкодженi чорно-бiлi знiмки. Мою 

увагу привертає фотографiя високого, красивого чоловiка у вiйськовiй формi. 

На зворотi можна прочитати: «Коханiй дружинi i сину вiд тата з фронту». Це 

мiй прадiд Оспеннiков Олександр Миколайович.   

     Менi пощастило – я народилася в мирний час, коли немає вiйни, немає 

смертi й горя, i , на жаль, нема вже на свiтi й мого прадiдуся. Та для мене вiн 

є прикладом справжнього героя, мужньої, сильної, вольової особистостi з 

незламним духом i хоробрим серцем. 

     Пам’ятаю, у дитинствi я часто при їздила на канiкули до своїх дiдуся та 

бабусi. Менi дуже подобався великий будинок бiля самої рiчки i той 

неповторний дух старовини, яким вiн був сповнений. Але особливо мою 

дитячу уяву вражали дивовижнi icторiї мого дiдуся. Згадую, як вiн брав мене 

на руки i довго-довго розповiдав про минуле, про жахiття вiйни i лиха, якi 
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спiткали нашу родину. Саме дiдусь розповiв менi про подвиги мого прадiда в 

iм’я Вiтчизни. 

     Я знаю безлiч iсторiй про свого прадiдуся Олександра, та найбiльше менi 

запам’ятався найстрашнiший, однак i найгероїчнiший етап його життя. 

     Прадiдусь народився i жив у невеликому селi Дуванка. Вiйна впала на 

нього якось раптово. Одних прадiдусевих односельчан проводили на фронт, 

iнших – в евакуацiю…  

     Вiйна пiдходила до рiдного села, озиваючись гуркотом канонад, дрiбним 

перестуком кулеметiв, залишаючи за собою смертi й згарища. Радiо 

приносило все бiльш тривожнi вiстi. 

     «Спочатку був призваний у дiючу армiю мiй дядько Павло, слiдом за ним 

пiшов i батько, тобто твiй прадiд», - розповiдав дiдусь. 

Немов кадри кiно, передi мною 1941 рiк i прадiд Олександр, ще молодий i 

здоровий. 

     Сотнi кiлометрiв великих i малих дорiг пройшов прадiд, пiсля того, як вiн 

потрапив на фронт. На службi довелося побувати  i в  запасному  полку,  i в 

саперному батальйоні, і в роті зв’язку, і в мiнометних ротах… 

     Першу бойову нагороду прадiд одержав, коли служив у мiнометнiй ротi 

стрiлецького полку Першого Бiлоруськуого фронту, яким командував 

маршал Радянського Союзу К.К.Рокоссовський. 

     Йшов до завершення третiй рiк Великої Вiтчизняної вiйни. Тодi 

стрiлецький полк знаходився пiд Ковелем Волинської областi. Ворог багато 

разiв пробував прорвати позицiї радянських вiйськ, але безуспiшно. Треба 

було провести розвiдку боєм. Доручили це добровольцям-смiливцям. Серед 

них був i Олександр Миколайович. 

     Рiчка Буг. Туманний ранок. Розвiдники поверталися iз завдання i 

потрапили на ворожi укрiплення. Зав’язався нерiвний бiй. Бійці вiдкрили 

вогонь по вороговi, але, незважаючи на втрати, той пiшов у наступ i 

намагавсь оточити смiливцiв. Ще хвилина – i черга нiмецького кулемета 
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принесла смерть одному з кращих розвiдникiв. Його мiсце зайняв прадiд 

Олександр. 

     Бiй точився довго. Жменька розвiдникiв вела його проти роти ворога, який 

пiдiйшов зовсiм близько. У хiд пiшли гранати. На цей раз гiтлерiвцi 

вiдступили. Пiд час атаки прадiда було поранено. У госпiталi вiн знаходився 

бiльше шести мiсяцiв. За цей бiй вiн одержав медаль «За бойовi заслуги». 

     Зажили рани, i вiдважний воїн-розвiдник знов опинився в рiднiй частинi. 

Знову розвiдки, бої, форсування Вiсли i похiд на Варшаву в кiнцi сiчня 1945 

року. Саме ця подiя принесла прадiдусевi його наступну нагороду – 

Олександр Миколайович одержав медаль «За взяття Варшави». У цей час вiн 

мав бiльше десяти подяк і грамот вiд командування фронтами. 

     Окрiм медалей, прадiд був ще нагороджений орденом Червоної Зiрки. Цей 

випадок трапився, коли нашi вiйська успiшно просувались на захiд. 

Олександр брав участь у форсуваннi Одера, штурмі Берліна. Перемога була 

близька. Радянськi вiйська вже знаходилися у передмiстi Берлiна, треба було 

проводити розвiдку боєм. Вiдповiдальне завдання було доручено мiнометнiй 

ротi. 

     Рвалися бомби, мiни, строчили кулемети. Усе змiшалося. У цьому 

тяжкому бою загинуло багато людей, прадiда Олександра поранило в живiт. 

Знову госпiталь. I тiльки у квiтнi 1946 року вiн повернувся додому. 

     Пiсля закiнчення вiйни, незважаючи на отриманi поранення, прадiдусь ще 

п’ятнадцять рокiв служив у Збройних Силах Радянського Союзу, а потiм 

пiшов у вiдставку. 

     Нагороди прадiда стали релiквiями нашої сім’ї i шануються як пам’ять про 

героїчне минуле роду. Серед його вiдзнак на почесному мiсцi знаходяться 

ордени Червоного Прапора першого i другого ступеня, орден Червоної Зiрки, 

а також численнi медалi: «За перемогу над Нiмеччиною», «За визволення 

Ленiнграда», «За визволення Праги», «За взяття Берлiна». 
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     Ордени та медалi -  найдорожчий скарб, який зберiгає наша родина. 

Завдяки їм ми дiзнаємося  бiльше про поколiння тих героїв, якi жили до нас, 

зберiгаємо пам’ять про своїх пращурів i про себе. 

     Менi є чим пишатися – я правнучка сильної, героїчної особистостi. Прадiд 

Олександр пройшов усю вiйну, зберiгши найцiннiше – доброту i людянiсть. 

Вiн боровся за Батькiвщину, за майбутнє, за те, щоб над нами було чисте 

небо, у якому б нiколи не лунали кулеметнi черги, i  щоб ми завжди 

пам’ятали про безмежну цiну кожного людського життя. 

 

     Отже, сiмейнi релiквiї, будь-то нагороди, медалi, листи або                       

iншi речi, - це вогники нашої пам’ятi. Сьогоднi їх запалюємо ми, а завтра – 

нашi діти. I нехай через багато-багато рокiв нашi нащадки скажуть: «Ми 

знаємо. Ми пам’ятаємо. Ми зберiгаємо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


