
«Командуй нами, Люсю» 

 
Виповнилося 90 років дніпровчанці, жінці-легенді, Герою Радянського 

Союзу, кавалеру трьох (!) орденів Червоної Зірки Людмилі Кравець. 

Довідково 

Народилася в 1923 році в с. Кушугум, тепер смт. Запорізького р-ну 

Запорізької обл. у сім’ї службовця. Санінструктор стрілецького батальйону 

23-ї гвардійської стрілецької дивізії, старший сержант. Герой Радянського 

Союзу... 

У 1941 р. Людмила Кравець закінчила запорізьку школу медичних сестер. 

З перших днів Великої Вітчизняної війни працювала в евакогоспіталі. 

У Червоній армії з липня 1941 р. На фронті з січня 1942 р. 

У 1942 р. військова частина, в якій служила Людмила Кравець, вступила 

у бій на Північно-Західному фронті. В одному з боїв була тяжко поранена, 

але після госпіталю знову повертається у рідну частину. Санінструктор 

і парторг роти 63-го гвардійського стрілецького полку (23 гвардійська 

стрілецька дивізія, 3 ударна армія, 1-й Білоруський фронт) гвардії старший 

сержант. 

 
Людмила Кравець 17 квітня 1945 р., у бою на підступах до Берліна, замінила 

пораненого командира роти і особистим прикладом надихнула бійців 

на виконання бойових завдань, поставлених перед підрозділом. Очолювана 



нею рота зуміла відстояти завойовані позиції. Брала участь у вуличних боях 

у Берліні, під вогнем противника евакуювала з поля бою поранених. 

Звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна й медалі 

«Золота Зірка» Людмилі Степанівні Кравець присвоєно 31 травня 1945 р. 

Після війни певний час жила у Запоріжжі, постійно ж мешкає в Києві. 

Нагороджена орденами Леніна, Вітчизняної війни 1-го ступеня, трьома 

орденами Червоної Зірки, медалями. 

 
Ось що розповіла Людмила Степанівна журналістам про той самий бій, 

після якого отримала Золоту Зірку Героя:  

 

— Ми були вже на підступах до Берліна. У нас були невигідні позиції — на 

відкритій місцевості, а німці — у траншеї. Навіть економлячи набої, вони 

легко могли нас вбивати. Дійшло до того, що не залишилося в живих 

жодного офіцера — лише солдати і я. І тоді по ланцюгу я передала: «Слухати 

мою команду!» Вони слухали мене з півслова. Треба було знати слабкі 

сторони противника, враховувати місцевість і бути впевненою, що солдати 

не підведуть. 

Праворуч з’явилися наші танки. На якусь секунду німці відволіклися на них. 

І ця секунда дала мені можливість діяти. Тільки два слова: «Вогонь і вперед!» 

У першій траншеї взяли полонених. З ними в тил я відправила двох солдатів. 

А ми просувалися швидко вперед. Своїх солдатів відправила ще у другу і 

третю роти з наказом «від комбата» негайно підняти роти в атаку. Коли ми 

вже зустрілися з командирами цих рот, я розповіла, що «комбат» — це я, і 

розказала, які рішення мені довелося прийняли. Один із них, високий такий 

старший лейтенант, опустив голову і каже: «Ну що ж, Люсю, командуй нами 

далі». Але я ж не могла принижувати офіцерське звання, я ж хто? Просто 

гвардії старший сержант. Тому я просто спитала у них: «Як ви вважаєте, нам, 

мабуть, треба зайняти кругову оборону й окопатися?» Вони погодилися, а я 

пішла шукати штаб батальйону, щоб просити допомоги. Там вже святкували 

перемогу (яку ще треба було заслужити), не знаючи, що насправді діється на 

полі бою. Всі були настільки п’яні, що один сказав: «Вони всі, мабуть, 

здалися в полон, а вона і нас веде». Але пішли за мною. Три години довелося 



повзти через поляну, не розмовляючи навіть пошепки: над спинами 

трасували кулі, навколо були німці. Коли дійшли до села, я дивлюся, а 

офіцери всі вже тверезі! Словом, зробити головний прорив нам вдалося! 

Саме за цей епізод вона отримала звання Героя Радянського Союзу. Навіть у 

Москві не вірили, що таке могла зробити тендітна дівчина, медсестра! За її 

словами, «полковники приїжджали перевіряти». Якби тоді вона не взяла 

ситуацію до своїх рук, якби злякалася відповідальності, якби хоч на мить 

виявила нерішучість — загинув би весь батальйон… 

Віктор Синаєв. 

 


