
Уся го на лі ніі фрон ту і ў 

пар ты зан скіх пад раз дзя лен-

нях пра ца ва ла 308 фран та-

вых кі на апе ра та раў. Кож ны 

чац вёр ты з іх за гі нуў.

Да ве дац ца больш пра кі-

на ле та піс цаў вай ны, па гля-

дзець зня тыя імі кад ры і па-

зна ё міц ца з да ку мен та мі тых 

ча соў мож на бы ло пад час 

прэ зен та цыі муль ты ме дый-

на га пра ек та «Іх зброя — 

кіна  ка ме ра». Яго пад рых та-

ва лі На цы я наль ны ар хіў РБ, 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ар хіў 

кі на фо та фо на да ку мен таў, 

Му зей гіс то рыі бе ла рус ка га 

кі но і кі на сту дыя «Бе ла русь-

фільм».

Бе ла рус кія апе ра та ры з 

Мін скай сту дыі кі на хро ні кі 

з пер шых дзён вай ны ўвай-

шлі ў склад спе цы яль ных 

фран та вых кі на груп. Іо сіф 

Вей ня ро віч тра піў на Бран-

шчы ну, Ула дзі мір Цяс люк — 

пад Сма ленск, Май сей Бе-

раў — на За ход ні фронт. 

Зня тыя сю жэ ты ад сы ла лі ся 

ў Маск ву на Цэнт раль ную 

сту дыю да ку мен таль ных 

філь маў. Мно гія з апе ра та-

раў атры ма лі вы со кія ўзна-

га ро ды, пра што свед чаць 

да ку мен ты, якія за хоў вае 

На цы я наль ны ар хіў.

Ва ен ны кі на ле та піс вёў ся 

з пер шых дзён вай ны. Ужо 

праз ме сяц пас ля яе па чат ку 

за раз горт ван нем па дзей на 

фран тах са чы ла ка ля сот ні 

апе ра та раў.

У Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным му зеі кі на фо та фо на-

да ку мен таў за хоў ва ец ца 

са мы ран ні сю жэт, пры све-

ча ны пар ты зан ска му ру ху. 

Ён быў зня ты ў Чэ ры каў скім 

ра ё не Ма гі лёў скай воб лас ці 

ў 1941 го дзе, ка лі толь кі з'яў-

ля лі ся пер шыя пар ты зан скія 

атра ды.

Іо сіф Вей ня ро віч не каль кі 

ра зоў пе ра ся каў лі нію фрон-

ту, у 1943—1944 га дах ён 

вёў здым кі на тэ ры то рыі аку-

па ва най Бе ла ру сі — на поў-

на чы ў ра ё не Бя гом ля, Ле-

пе ля, По лац ка. Там ён зняў 

вя лі кую коль касць сю жэ таў, 

пры све ча ных та кім вя до мым 

пар ты зан скім ка ман дзі рам, 

як Мі най Шмы роў, Іван Ціт-

коў, Ула дзі мір Ла ба нок.

У фон дах Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га му зея гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны 

за хоў ва юц ца экс па на ты, 

якія апа вя да юць пра муж-

насць і сме ласць фран та-

вых кі на апе ра та раў, пры-

све ча на ім і асоб ная экс па-

зі цыя. Стар шы на ву ко вы 

су пра цоў нік Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га му зея гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны На тал ля ОБУ ХАВА 

рас ка за ла, што з 1951 

да 1990 го да Іо сіф Вей ня-

ро віч па ста ян на на вед ваў 

му зей, пе ра даў уста но ве 

свае фа та гра фіі, па свед-

чан не, з якім пра ца ваў на 

фрон це, і кі на ка меру.

Да рэ чы, на Ві цеб шчы ну 

зды маць фільм пра пар ты-

зан скую Бе ла русь акра мя 

Вей ня ро ві ча бы лі за кі ну ты 

так са ма Мі ка лай Пі са раў, 

Аці лія Рэй зман і Ма рыя Су-

ха ва. Гэ тая гру па зды ма ла 

не толь кі ба я выя дзе ян ні, 

але і тое, як бу да ваў ся пар-

ты зан скі аэ ра дром ва Уша-

чах, як ра ман та ва лі ся рова-

ры для раз вед кі.

Ма ла дым дзяў ча там-апе-

ра та рам да во дзі ла ся дзя ліць 

з пар ты за на мі ўсе ня го ды 

ва ен на га жыц ця. Ба я выя 

ка ман дзі ры вель мі цёп ла 

ад гу ка лі ся пра ра бо ту «ба я-

вой» Ма рыі, згад ва лі, як яна 

зды ма ла фільм, як ха дзі ла ў 

пар ты зан скія атра ды, раз-

маў ля ла з жы ха ра мі вё сак. 

Зня тыя дзяў чы най кад-

ры бы лі вы ка ры ста ны пры 

пад рых тоў цы філь ма «На-

род ныя мсці ўцы», ства рэн ні 

кі на сю жэ таў пра рэй ка вую 

вай ну. Су ро вая зі ма 1944-га 

бы ла асаб лі ва цяж кая, нем-

цы сціс ка лі ко ла бла ка ды. 

Бы ло пры ня та ра шэн не іс ці 

на пра рыў, ра зам з пар ты-

за на мі спра ба ва лі вый сці 

з акру жэн ня і апе ра та ры. 

Пад час Ушац ка га пра ры ву 

за гі ну лі Мі ка лай Пі са раў і 

Ма рыя Су ха ва. Су пра цоў ні кі 

На цы я наль на га ар хі ва знай-

шлі да ку мент, да та ва ны ма-

ем 1943 го да, які свед чаць 

аб смер ці Ма рыі Су ха вай. 

Апош нія яе сло вы бы лі пра 

тое, дзе сха ва ны зня тыя ма-

тэ ры я лы...

Кі на хро ні ка рас каз вае 

пра вы зва лен не Бе ла ру сі. 

У кі на філь ме «Мінск наш», 

дзе па дае свас ты ка з фа-

са да До ма ўра да, вы ка рыс-

тоў ва лі ся кад ры, зроб ле ныя 

апе ра та ра мі Бе ра вым і Вей-

ня ро ві чам: адзін зды маў зні-

зу, дру гі — з да ху.

Кі на стуж кі па каз ва юць 

на се ле ныя пунк ты та кі мі, які-

мі іх за спе лі ў пер шыя га дзі-

ны пас ля вы зва лен ня Чыр-

во най Ар мі яй. Мно гія кад ры 

свед чаць пра зла чын ствы, 

якія чы ні лі ся на аку па ва-

най тэ ры то рыі, па каз ва юць 

спа ле ныя вёс кі, вы зва лен не 

вяз няў кан цэнт ра цый на га 

ла ге ра «Аза ры чы», трас ця-

нец ка га ла ге ра смер ці, ла-

ге ра ва ен на па лон ных пад 

Ві цеб скам. Та му гэ тая хро-

ні ка ады гра ла вя лі кую ро лю 

ў Нюрн берг скім пра цэ се.
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Пар ты зан скія буд ні
У зо нах, сва бод ных ад фа шыс таў, пра ца ва лі элект ра стан цыі і цы руль ні

У пар ты зан скіх атра дах бы лі 

не толь кі мас та кі, — му зы кі да ва-

лі кан цэр ты, мож на бы ло гля дзець 

да ку мен таль ныя і мас тац кія філь-

мы, якія да стаў ля лі ся з Вя лі кай 

зям лі. Агітб ры га ды і ан самб лі вы-

сту па лі ў бры га дах і пе рад на сель-

ніц твам. У зям лян ках, ша ла шах і 

прос та на ляс ных па ля нах пра ца-

ва лі шко лы.

Пер шыя пар ты зан скія зо ны на 

Бе ла ру сі з'я ві лі ся ўво сень 1941-га. 

А да кан ца 1943 го да пад кант ро-

лем пар ты зан зна хо дзі ла ся ўжо да 

60 пра цэн таў тэ ры то рыі рэс пуб лі кі. 

Іс на ва ла больш за 20 буй ных пар-

ты зан скіх зон. Гэ та быў на дзей ны 

тыл, дзе раз мя шча лі ся пар ты зан-

скія аэ ра дро мы, ба зы пар ты зан-

скіх фар мі ра ван няў.

На вы зва ле ных зем лях ад наў-

ля лі ся са вец кія ор га ны ўла ды. 

Пра ца ва лі млы ны, хле ба пя кар-

ні, гар бар ныя, кра вец кія, ша вец-

кія, зброй ныя май стэр ні, шпі та лі. 

На прык лад, вяс ной 1943 го да ў 

Ра со нах дзей ні ча лі элект ра стан-

цыя, ста лоў ка, цы руль ня і на ват 

дом ад па чын ку для пар ты зан, 

якія ад наў ля лі ся пас ля ра нен няў. 

У По лац ка-Ле пель скай зо не пар-

ты за ны на ла дзі лі ра бо ту двух скі пі-

дар на-дзяг цяр ных за во даў, 80 ка-

валь на-сля сар ных, 54 гар бар ных, 

47 ста ляр на-бан дар ных май стэр-

няў, ган чар на га прад пры ем ства. 

У зо не пра ца ва лі тры элект ра стан-

цыі, шэсць млы ноў, на 20 не вя лі кіх 

алей ных за во дах пе ра пра цоў ва лі 

на сен не льну. Пар ты за ны да па ма-

га лі ся ля нам у па ля вых ра бо тах і 

ахоў ва лі на се ле ныя пунк ты ад маг-

чы мых на па дзен няў кар ні каў.

Мы сён ня мно га ве да ем пра 

пар ты зан скую ба раць бу, пра 

ўнё сак на род ных мсці ўцаў у Пе-

ра мо гу. Але су час на му чы та чу, 

на пэў на, ці ка ва бу дзе да ве дац ца 

не толь кі пра зма ган не, але і пра 

тое, як доб ра і маш таб на бы ло ар-

га ні за ва на та кое су пра ціў лен не: 

як лю дзі аб жы ва лі ся ў ле се, зда-

бы ва лі ежу, на ладж ва лі по быт. 

Пра ўсё гэ та мож на пра чы таць у 

кні зе «Бе ла русь пар ты зан ская», 

над якой вы да вец тва «Бе ла рус-

кая Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся 

Броў кі» пра ца ва ла ра зам з На-

цы я наль ным ар хі вам Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, Бе ла рус кім дзяр жаў-

ным ар хі вам кі на фо та фо на да ку-

мен таў, Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

му зе ем гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, Ін сты ту там гіс то рыі 

На цыя наль най ака дэ мі на вук, 

аб лас ны мі і ра ён ны мі гіс то ры ка-

края знаў чы мі му зея мі.

Гэ та наш уні каль ны во пыт, пра 

які мно гім жы ха рам роз ных кут коў 

бы ло га Са вец ка га Са ю за ра ней 

бы ло не вя до ма. І для та го каб кні га 

бы ла да ступ ная як ма га боль шай 

коль кас ці чы та чоў, тэкст у ёй па да-

дзе ны на дзвюх мо вах — рус кай і 

анг лій скай.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 
Ін сты ту та гіс то рыі НАН Аляк санд-
ра КУЗ НЯ ЦО ВА-ЦІ МА НА ВА рас-

ка за ла, што ву чо ныя, якія ства ра лі 

ар ты ку лы для гэ тай эн цык ла пе дыі, 

ста ра лі ся зра біць кні гу зра зу ме лай 

і ці ка вай для ўсіх. Пе рад аў та ра мі 

ста я ла ня прос тая за да ча: аку му-

ля ваць і ада браць най важ ней шую 

ін фар ма цыю і пры гэ тым да нес ці 

лю дзям скла да ную ака дэ міч ную 

гіс то рыю на больш прос тай мо ве.

Сён ня вы да вец тва «Бе ла рус-

кая Эн цык ла пе дыя» шу кае но выя 

фор мы па да чы ма тэ ры я лу, якія 

маг лі б за ці ка віць су час ную мо-

ладзь. Кні га «Бе ла русь пар ты зан-

ская» шы коў на аформ ле на. У ёй 

ка ля 600 ілюст ра цый, тут мож на 

ўба чыць ба га та ар хіў ных кры ніц. 

Так са ма азна ё міц ца з ар хіў ны мі 

кры ні ца мі (ды рэк ты ва мі, да ня сен-

ня мі, спра ва зда ча мі, ма люн ка мі, 

зроб ле ны мі пар ты зан скім мас та-

ком, кар тай, клят вай пар ты зан, 

улёт ка мі, ру ка піс ны мі ча со пі са мі і 

дзён ні ка мі, якія вя лі ся ў пар ты зан-

скіх атра дах) мож на бы ло пад час 

прэ зен та цыі вы дан ня на вы стаў-

цы, ар га ні за ва най На цы я наль ным 

архі вам Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

1 мая 1943 го да ў чаш ніц кай бры га дзе «Ду ба ва» 

на Ві цеб шчы не ў спе цы яль на па бу да ва най зям лян цы 

ад кры ла ся пар ты зан ская кар цін ная га ле рэя. Па лот ны 

апа вя да лі пра ба раць бу і по быт пар ты зан, пра зні шча ныя 

аку пан та мі вёс кі. Пад час бла ка ды ў 1944 го дзе, ка лі ва ро жае 

ко ла змы ка ла ся, кар ці ны да вя ло ся зняць з пад рам ні каў. 

Іх скру ці лі ў ру лон, укла лі ў мед ную тру бу і за ка па лі ў зям лю. 

Сён ня гэ тыя каш тоў нас ці за хоў ва юц ца ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны і ў Му зеі 

на род най сла вы ва Уша чах.

КІ НА ХРО НІ КА СВЕД ЧЫЦЬ...
За га ды вай ны бы ло зня та больш за тры з па ло вай міль ё ны мет раў плён кі — 

на во сем дзе сят су так бес пе ра пын на га пра гля ду
Кі на хро ні ка апа вя дае пра най важ ней шыя ба я выя 

апе ра цыі, вы зва лен ні на се ле ных пунк таў, 

зна ё міць з ге ро я мі, свед чыць пра звер ствы, 

што чы ні лі ся фа шыс та мі. Кі на апе ра та ры 

ва ен на га пе ры я ду ра зам з бай ца мі Чыр во най 

Ар міі і пар ты за на мі ўдзель ні ча лі ў ба я вых 

дзе ян нях, та му акра мя ка ме ры ў іх з са бой час та 

бы лі аў та мат, піс та лет і дзве гра на ты. Збро яй 

да во дзі ла ся ка рыс тац ца да во лі час та, бо ў па го ні 

за каш тоў ны мі кад ра мі яны імк ну лі ся тра піць 

у цэнтр па дзей.

За гад пра раз горт ван не 
рэй ка вай вай ны.

Кар та дыс ла ка цыі пар ты зан скіх атра даў (1944 год).

Парт рэ ты пар ты зан, зроб ле ныя мас та ком Бжэ зоў скім у 1943 го дзе.


