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Краўчанка Н.Г. (в. Дзѐрнавічы, Верхнядзвінскі р-н) 

 

ДЗЁРНАВІЦКІЯ ПАРТЫЗАНКІ 

 

Вы трывожна сустракалі 

век дваццаты, неспакойны, 

Не схілялі ў час нашэсцяў непакорнай галавы. 

Вам знаѐмы кроў і порах, 

партызанскія сцяжыны, 

Помствы жар ў сэрцах добрых,  

дзе б каханню гнѐзды віць. 

Вы на смерць ішлі без страху, 

беларускія жанчыны, 

У імя Радзімы светлай, міру, шчасця і любві! 

Алесь Звонак 

 

Жанчына жыве для таго, каб ствараць і захоўваць утульнасць у доме, 

гадаваць і выхоўваць дзяцей, клапаціцца аб блізкіх, сваѐй цеплынѐй і любоўю 

рабіць свет прыгожым і самой быць кветкай у гэтым свеце. Але, калі прыходзіць 

вайна, яна не дзеліць людзей на жанчын і мужчын, на старых і дзяцей. Вайна 

закранае ўсіх без выключэння. І мне здаецца, што асобае месца ў такі час 

адводзіцца менавіта жанчыне. Жанчыне, якая трымае ў руках вінтоўку, або ратуе 

жыцці ў шпіталях, жанчыне, якая чакае сына, брата, мужа, бацьку, або той, якая 

спрабуе выратаваць сваіх дзяцей ад іскраў вайны любой цаной. У такі складаны 

час жанчына перастае быць слабай. Яна становіцца моцнай, адважнай. Страшнае 

слова «вайна» і сѐння выклікае смутак і боль. З вайной заўсѐды асацыіруецца 

салдат-герой з аўтаматам, выратавальнік і абаронца дзяцей, жанчын і старых 

людзей. А колькі такіх герояў маюць жаночы твар. І колькі прыкладаў таго, што 

жанчыны ў такі складаны і трагічны час праяўлялі сябе не горш за мужчын. На 

вайне жанчыны служылі ўсюды: ад фронту да тылу.  
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Яркае пацвярджэнне таму – гісторыі лѐсу жанчын, якія нарадзіліся і жылі 

да вайны ў вѐсцы Дзѐрнавічы Дрысенскага (Верхнядзвінскага) раѐна, дзвюх 

былых сябровак, настаўніц Вольгі Міхайлаўны Лявонавай і Зоі Аляксандраўны 

Бялько. Пра іх жыццѐвы і баявы шлях я даведалася праз сустрэчы і гутаркі з 

самой Вольгай Міхайлаўнай, праз старонкі навукова-даследчых работ былых 

вучняў нашай школы Рамана Скачкова «Гісторыі роднага краю ў асобах» і 

Кацярыны Касач «Сейбіты разумнага, добрага, вечнага…», якія былі напісаны пад 

кіраўніцтвам настаўніц беларускай мовы і літаратуры Т.А. Аленінай і Л.А. 

Шчапяльковай. Гэтыя работы пра мужнасць, стойкасць і гераізм зямлячак, для 

якіх «у гады вайны не было пытання, з кім яны і супраць каго» [1, с. 3]. Лѐс гэтых 

жанчын не можа не закрануць сэрца і пакінуць абыякавым нікога. Дзякуючы 

адданасці сваѐй Радзіме, іх мужнасці, нянавісці да чужынцыў на роднай зямлі, 

яны змаглі выстаяць, выжыць і перамагчы. І ўзнікае такое ўражанне, што такіх 

людзей фашысты «маглі толькі забіць, але не здольныя былі ператварыць у 

рабоў» [2, с. 4]. 

На тэрыторыі раѐна дзейнічалі І і ІІ Дрысенская, Асвейская брыгада імя 

М.Ф. Фрунзе, у якія ўваходзіла больш дзесяці партызанскіх атрадаў. Многія 

жыхары Дзѐрнавіцкага сельсавета, у прыватнасці вѐсак Дзѐрнавічы, Бекачы, 

Верасенцы, Сядлоўцы, Залессе, Пярэкі, Казакова, Жукі, сталі партызанамі 

атрадаў імя Суворава, імя Кірава, 1-га і 2-га Калінінскіх атрадаў, якія ўваходзілі 

ў склад І і ІІ Дрысенскіх брыгад. Партызаны, 

мясцовыя жыхары, добра ведалі ўсе сцяжынкі ў 

лесе, падыходы да чыгункі, вузкія і мелкія месцы 

рэк Свольна і Дрыса. На іх ліку шмат дыверсій на 

дарогах і мастах, захоп палонных. 

25 ліпеня 1942 года ў партызанскі атрад імя 

Суворава І Дрысенскай брыгады была залічана 

Вольга Міхайлаўна Лявонава. Да вайны яна 

скончыла Дзѐрнавіцкую сярэднюю школу, 

вучылася ў Мінскім педінстытуце імя М. Горкага 
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на шасцімесячных курсах па падрыхтоўцы настаўнікаў рускай мовы і літаратуры 

для 5–7 класаў. У першыя дні вайны вярнулася дамоў, жыла, прыглядалася да 

падзей, гутарыла са сваімі сябрамі аб жыцці, рыхтавалася да барацьбы. А калі 

парторг сельсавета Мікалай Андрэевіч Бялей прапанаваў стать партызанкай, без 

ваганняў разам з аднавяскоўцамі ўступіла ў партызанскі атрад. Вольга 

Міхайлаўна ўспамінае: «Атрад размяшчаўся ў лесе недалѐка ад вѐсак Лешня, 

Рудня, Кабыльнікі (кіламетраў 12–15 ад Дзѐрнавіч). Прыходзілася стаяць на 

пасту адной ноччу, сядзець у засадзе, хадзіць за харчаваннем у вѐску – усѐ было 

рызыкоўна і страшна. Страшней за ўсѐ было трапіць жывымі ў рукі ворагу. А 

сілы і смеласці надавала пачуццѐ абавязку і страх быць высмеянай за 

палахлівасць і трусасць. Аднойчы прыйшоў загад узарваць чыгунку Полацк–

Дрыса па лініі фронту. Ішла ўся брыгада. Выдалі ўсім толавыя шашкі, бікфордаў 

шнур, растлумачылі парадак дзеянняў. Галоўнае – хуткасць, масавасць, магутны 

агонь і з моцным крыкам ура бегчы на рэльсы. Адначасова сачыць за 

таварышамі: раптам патрэбна будзе дапамога. Ноч выдалася цѐмная-цѐмная. 

Падышлі да чыгункі, адкрылі агонь, бяжым, крычым. Раптам хтосьці схапіў мяне 

за плячо. Азірнулася – камандзір узвода Гірс Васіль. “Оля, гэта ты?!” – спытаўся 

і пабег далей. А назаўтра чую, як ѐн расказвае хлопцам: “Уяўляеце, і яна ( гэта я 

значыць) бяжыць, страляе і крычыць «Ура!»”. А назад мне было бегчы ў шмат 

разоў цяжэй. Сілы амаль не было, толькі страх, што параняць і траплю ў рукі 

ворага. Але тут мне дапамог Кротаў Сцяпан. Трымаючыся за палу яго плашча, я 

дабегла за ім да сваіх. 

Небяспечна і страшна было, калі наш атрад удзельнічаў у аперацыі па 

разгрому нямецкага гарнізона на чыгуначнай станцыі Свольна, калі пераходзілі 

зімой уброд раку Свольна ноччу пад абстрэлам, а на наступную ноч фарсіравалі 

раку Дрыса. Зіма выдалася марозная, але частыя абстрэлы нямецкай артылерыі 

ўзламалі лѐд на рацэ Дрыса. Партызаны, каб пераправіцца на другі бераг, звязалі 

два бервяны дротам, утварыўшы пераправу. Бярвенне пакрывалася імгненна 

лѐдам, людзі падалі ў раку. Знаѐмая з дзяцінства рака ператварылася ў пекла. 

Вада ледзяная, ледзь не па горла, цѐмная, а ззаду – немцы. Ды вось дзіва: на 

грып ці ангіну амаль не хварэлі. Былі іншыя хваробы: тыф, абмаражэнне і − 
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вялікая стомленасць. Шмат перажыта за гэты час. Шмат было і крыві нашай. А 

колькі страчана сяброў, баявых таварышаў! Вечарам размаўляеш, а раніцай 

чуеш, што яго ўжо няма, не вярнуўся з задання. Вось так, без дазволу забірала 

вайна маладосць і будучыню.  

6 ліпеня 1944 года ў час нашага перамяшчэння наляцеў фашысцкі 

самалѐт, пачаў бамбіць. У гэты дзень ранілі і мяне ў абедзве нагі. Ветрына, 

Полацк, Невель, Іванава. Тройчы быў прысуд ампутаваць мне нагу. Я 

адмаўлялася, бо не ўяўляла, як буду жыць калекай. Лепш смерць. Аднак амаль 

два гады па шпіталях далі свой вынік: ногі захаваліся, але і сѐння ваенныя раны 

нагадваюць аб сабе. 

19 чэрвеня 1945 года з незагоенай ранай я выпісалася інвалідам ІІ групы. 

Сэрца напаўнялася радасцю ад сустрэчы з роднымі, сябрамі, аднапалчанамі. 

Нам, партызанам і воінам, марылася аб мірнай працы. І ніякія раны, ніякая 

інваліднасць не магла перашкодзіць займацца любімай справай. Я стала 

настаўніцай». 

За баявыя заслугі, за стойкасць, мужнасць і адвагу Вольга Міхайлаўна 

ўзнагароджана двума ордэнамі Айчыннай вайны І і ІІ ступені, медалѐм «За 

баявыя заслугі» і шматлікімі юбілейнымі медалямі. 

 

Ордэны Айчыннай вайны І і ІІ ступені 
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Медалі Вольгі Міхайлаўны Лявонавай 

 

Разам з Вольгай Міхайлаўнай у партызанскім 

атрадзе імя Суворава змагалася з ворагам і яе 

школьная сяброўка Зоя Бялько. У маі 1941 

года Зоя скончыла першы курс Віцебскага 

педінстытута і збіралася ў родную вѐску на 

канікулы, дзе яе з нецярплівасцю чакалі 

бабуля з дзядулем і сястра Зіна. Аднак вестка 

аб вайне змяніла вельмі многае, паламала ўсе 

планы. З першых дзѐн акупацыі дзяўчаты 

выконвалі розныя баявыя заданні: разведка, 

сувязь паміж партызанскімі атрадамі, 

здабыванне прадуктаў харчавання і 

медыкаментаў для партызан. 

 У снежні 1942 года ў мясцовых лясах фашысты пачалі карную 

экспедыцыю па знішчэнні партызан. Народныя мсціўцы, сярод якіх была і Зоя, 

атрымалі загад прабірацца за лінію фронту. Гэта быў цяжкі і небяспечны шлях, які 

забраў сотні жыццяў партызан і мясцовых жыхароў, якія рушылі ў дарогу разам са 

сваімі абаронцамі. Страху, пакут, голаду, холаду было шмат. Не раз партызанам 

прыходзілася ўступаць у бой з ворагам. Але дзяўчыне пашанцавала: з апухлымі ад 
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холаду і хадзьбы нагамі, стомленая, схуднелая, яна са сваімі сяброўкамі дайшла да 

лініі фронту і стала байцом Чырвонай Арміі, дзе са студзеня 1943 года служыла ў 

роце сувязістак да сакавіка 1945 года. На вайне як на вайне: усѐ вельмі страшна і 

небяспечна. Пры жыцці Зоя Аляксандраўна часта прыгадвала бой пад Дрэтунню – 

сапраўднае баявое хрышчэнне, дзе пад моцным агнѐм ворага ѐй прыйшлося 

наладзіць тэлефонную сувязь. За гэты гераічны ўчынак Зоя Аляксандраўна Бялько 

была ўзнагароджана ордэнам Славы III ступені. Камандзір палка ўручыў 

узнагароду і пахваліў за мужнасць і адвагу ў баі. 

«А было дужа страшна, снарады рваліся кругом, думала, што жывой не 

вярнуся, – успамінала Зоя Аляксандраўна. – А ў карэла-фінскай аперацыі прамым 

пападаннем снарада забіла ўсіх, хто ляжаў побач у акопе. А мне пашанцавала, за 

мяне хтосьці моцна маліўся». Потым удзельнічала ў фінскім прарыве, прымала 

ўдзел у вызваленні Ржэва, Вялікіх Лук, Тарту, дайшла да Польшчы. Радасную 

вестку аб перамозе сустрэла ў Данцыгу. Узнагароджана медалямі «За адвагу» і «За 

баявыя заслугі», мела шмат юбілейных медалѐў. 
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Артыкул з Верхнядзвінскай раѐннай газеты «Дзвінская праўда» 

 

 «Пасля вайны вярнулася ў родную вѐску, працавала настаўніцай 

пачатковых класаў у Дзѐрнавіцкай васьмігодцы і Страшнянскай пачатковай 

школе. Апошнія 20 год Зоя Аляксандраўна жыла ў Гарадку, памерла летам 2013 

года». 

Многае знікае, раствараецца бясследна, забываецца. А вось жыццѐвыя і 

ваенныя дарогі гэтых дзвюх паважаных жанчын, настаўніц жывуць у памяці 

былых вучняў, настаўнікаў, аднавяскоўцаў. Давайце ж і мы, людзі ХХІ 

стагоддзя, не забываць пра нашых зямлячак, якія здзейснілі вялікі подзвіг дзеля 

нашага з вамі шчасця, маладосць якіх была абпалена вайною, але яны мужна 

змагаліся, выстаялі і прадоўжылі свой жыццѐвы шлях, аддаючы нерастрачаную 

любоў дзецям, школе, людзям. Мы не можам і не маем права іх забываць. 
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