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Шу ра, Ма рыя і Ве ра Сця-

па на вы. Яны знай шлі свой 

лёс у Мін ску і сяб ра ва лі ўсё 

жыц цё. Шу ра — ха рыз ма-

тыч ная, пра віль ная і мэ та-

на кі ра ва ная. Ма рыя — ра га-

ту ха і май стры ха на ўсе ру кі. 

І Ве ра — са мая ма лод шая, 

але вель мі муд рая, чуй ная і 

ін тэ лі гент ная.

Сёст ры рас лі ў шмат дзет най 

сям'і пу ці лаў ска га ра бо ча га Іг-

на та Сця па на ва. Го лад у Пі це ры 

пас ля гра ма дзян скай вай ны пры-

му сіў сям'ю са рвац ца з мес ца. 

Ста рэй шая сяст ра Шу ра вы ра-

шы ла па шу каць до лю ў Бе ла-

ру сі. А Іг нат Сця па наў з жон кай 

На тал ляй пад ха пі лі ма лод шых 

дзя цей і па еха лі ў Ста лін град (су-

час ны Вал га град) на бу даў ніц тва 

гід ра элект ра стан цыі... У вы ні ку 

на бу доў лю ўда ло ся ўлад ка вац-

ца ста рэй шым сы нам. Іг нат жа 

па ўзрос це здо леў знай сці толь-

кі мес ца двор ні ка, за тое ў до ме 

ста лін град скай ін тэ лі ген цыі. Та-

му сяб роў кі ў сяс цёр Сця па на вых 

бы лі вель мі аду ка ва ныя, вы ха ва-

ныя і па збаў ле ныя кла са вых за-

ба бо наў. Доч кам двор ні ка бы ло 

да зво ле на на ват ка рыс тац ца ба-

га ты мі хат ні мі біб лі я тэ ка мі. Асаб-

лі ва пры ах во ці ла ся да чы тан ня 

ма лод шая, Ве ра.

Ма рыя і Ве ра на той мо мант 

абедз ве ха дзі лі ў шко лу. Праў да, 

абу так у іх быў адзін на два іх, 

таму зі мой да во дзі ла ся на вед-

ваць за ня ткі па чар зе. За тое 

адзен не лі чы ла ся са мым ад-

мыс ло вым у кла се, бо іх ма ці да 

рэ ва лю цыі бы ла швач кай і вы-

дат на яго кан стру я ва ла. Да рэ-

чы, на са мым ран нім су мес ным 

фо та здым ку су кен кі ма лод шых 

сяс цёр па шы ты ме на ві та На тал-

ляй Сця па на вай. Зроб ле на фо та 

ў кан цы трыц ца тых га доў, ка лі ў 

гос ці да ро дзі чаў з Мін ска пры-

еха ла ста рэй шая сяст ра Шу ра. 

Яна да та го ча су зра бі ла ў Бе-

ла ру сі пар тый ную кар' е ру і вы ра-

шы ла на ве даць ма лод шых сяст-

ры чак. На па мяць яны сфа та-

гра фа ва лі ся з лю бі мым тат кам. 

На ступ ны раз сёст ры са бра лі ся 

ра зам амаль праз дзе сяць га доў, 

ка лі кож ная прай шла свой цяж кі 

шлях праз вай ну...

Шу ра да па чат ку Вя лі кай Ай-

чын най бы ла ўжо вя до мым у 

Бе ла ру сі пар тый ным лі да рам. 

У пер шыя дні вай ны яе 

муж быў ма бі лі за ва ны. 

Са ма яна пе рай шла на 

не ле галь нае ста но ві-

шча. Аляк санд ра Сця-

па на ва бы ла чле нам 

Мінск ага пад поль на га 

аб ка ма пар тыі. Зай-

ма ла ся ар га ні за цы яй 

ан ты фа шысц кіх ячэ-

ек у пад ве да мас ным 

ёй Слуц кім ра ё не, не-

ад на ра зо ва ха дзі ла 

ў раз вед ку ў аку пі ра-

ва ны Мінск. За слу гі 

Аляк санд ры Іг на таў ны 

Сця па на вай ад зна ча ны 

дзяр жаў ны мі ўзна га ро-

да мі, яе фа та гра фія і 

аса біс тыя рэ чы экс па-

ну юц ца ў Бе ла рус кім 

дзяр жаў ным му зеі гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чын-

най вай ны.

...Пас ля вай ны Шу-

ра за ста ла ся ад на: муж 

за гі нуў, сы нок па мёр 

ад хва ро бы, па куль ма ці ва я ва-

ла. Вы ра та ва ла ра бо та: трэ ба 

бы ло ад бу доў ваць кра і ну. Дзя ку-

ю чы ба га та му ар га ні за цый на му 

во пы ту Шу ра хут ка ру ха ла ся па 

кар' ер най лес ві цы. Зай ма ла кі ру-

ю чыя пар тый ныя і гас па дар чыя 

па са ды. У пры ват нас ці, пас ля 

вай ны, ка лі ў Бе ла ру сі на зі раў-

ся кад ра вы го лад, не ма ю чы вы-

шэй шай аду ка цыі, яна здо ле ла 

пэў ны час кі ра ваць ад ным з рэс-

пуб лі кан скіх мі ніс тэр стваў. Акра-

мя та го, Аляк санд ра Сця па на ва 

двой чы вы бі ра ла ся дэ пу та там у 

Вяр хоў ны Са вет СССР.

Але ма рай Шу ры бы ло са-

браць у Мін ску сваю сям'ю, лю бі-

мых сяс цёр. Ма рыю знай сці бы ло 

ляг чэй: у 45-м яна да сла ла ста-

рэй шай сяст ры свой фо та зды мак, 

зроб ле ны 9 мая ў Бу да пеш це, дзе 

су стрэ ла за кан чэн не вай ны.

Ма рыя так са ма прай шла 

слаў ны шлях. Усю вай ну яна 

пра ва ява ла ў скла дзе зе ніт-

на-ку ля мёт най час ці. Ма ла дая, 

пры го жая, вя сё лая. Пры гад ва ю-

чы ва ен нае лі ха лец це, яна звы-

чай на ла ка ніч на рас каз ва ла пра 

страль бу па ва ро жых са ма лё тах, 

пра тое, што яе пад раз дзя лен-

не ча сам іх збі ва ла, а по тым 

пад ра бяз на і з за да валь нен нем 

апіс ва ла, якія ня прос тыя ўза е ма-

ад но сі ны бы лі ў іх з хлоп ца мі з 

су сед ня га пад раз дзя лен ня. Ад чу-

ва ла ся, што вай на для ма ла дых 

дзяў чат з ча сам ста ла ру ці най. 

А са праўд нае, ці ка вае жыц цё 

пра хо дзі ла па-за ёй і на су пе рак 

ёй: хлоп цы, флірт, ка хан не. Гэ та 

да па ма га ла пе ра жыць ад чу ван не 

смер ці, якая по бач... Але ж і сваю 

ру цін ную пра цу на вай не Ма рыя 

вы кон ва ла ад усёй ду шы — вяр-

ну ла ся з уз на га ро да мі, якія ўсё 

жыц цё з го на рам на дзя ва ла на 

Дні Пе ра мо гі. Ма бі лі за ваў шы ся 

з ар міі, Ма рыя з за да валь нен-

нем ад гук ну ла ся на за пра шэн не 

ста рэй шай сяст ры і пры еха ла ў 

Мінск. Не ўза ба ве яна ўлад ка ва-

ла ся на Мін скі трак тар ны за вод, 

які па чаў бу да вац ца. Тут Ма рыя 

доб ра сум лен на пра ца ва ла да 

пен сіі. Яе парт рэ ты ўпры гож ва лі 

за вод скую Дош ку го на ру, а фо-

та здым кі руп лі вай ста ноч ні цы 

час ад ча су дру ка ва лі ся ў СМІ. 

У сям'і Ма рыю ца ні лі за вя сё лы 

но раў, за звон кі го лас, што зві неў 

на ўсіх ся мей ных па ся дзел ках. 

А яшчэ яна бы ла вы дат най краў-

чы хай: ві даць, ува бра ла та лент 

ма ці. А вось да лі кат насць, муд-

расць і ін тэ лі гент насць бы лой 

пі цер скай швач кі, ві даць, да-

ста лі ся ў спад чы ну са май ма лод-

шай з сяс цёр Сця па на вых — Ве-

ры, цяж кі ва ен ны лёс якой не быў 

усы па ны ўзна га ро да мі.

Ве ра за пі са ла ся на кур сы 

ме ды цын скіх сяс цёр, як толь-

кі па ча ла ся вай на, і не ўза ба-

ве бы ла ад праў ле на на фронт. 

Вяс ной 1942 го да ў вы ні ку ня ўда-

лай апе ра цыі са вец кіх вой скаў 

на тэ ры то рыі Укра і ны ў акру-

жэн ні апы ну лі ся тры ар міі, у па-

лон тра пі ла больш за 200 ты сяч 

чыр во на ар мей цаў. У тым лі ку і 

Ве ра. Пе ра сыль ны ла гер для ва-

ен на па лон ных фак тыч на ўяў ляў 

са бой по ле, аб не се нае ка лю чым 

дро там. Пры пер шай маг чы мас ці 

дзяў чы на ад туль уцяк ла і ўпо тай-

кі пра бра ла ся да ро дзі чаў, якія 

пры жы лі ся ў ці хім укра ін скім мяс-

тэч ку. Пас ля вы зва лен ня Укра і-

ны Ве ра ўлад ка ва ла ся на ад ну 

з шах таў Дан ба са, дзе па ча лі ся 

ак тыў ныя ад наў лен чыя ра бо ты. 

Тут не ўза ба ве яе знай шоў ліст з 

Мін ска ад ста рэй шай сяст ры Шу-

ры. Збо ры бы лі ня доў гі мі, і вось 

сёст ры зноў ра зам. Яны больш 

не рас ста нуц ца ні ко лі. Улад ная 
Шу ра, гас па дар чая Ма рыя і ду-
шэў ная Ве ра.

Ве ра ні ко лі не лі чы ла ся ве тэ-
ра нам вай ны. Да ку мен ты час ці, у 
скла дзе якой яна ва я ва ла, пра па-
лі ў лі ха ман цы акру жэн ня. До ка-
зам яе ўдзе лу ў ба я вых дзе ян нях 
мог стаць хоць бы адзін з «тры-
кут ні каў», якія яна ад праў ля ла з 
фрон ту баць ку ў Ста лін град. Але 
яе ліс ты не за ха ва лі ся. Як быц-
цам і не бы ла Ве ра на той вай не... 
І мір нае жыц цё на ла дзі ла ся не 
ад ра зу. Бы лая ва ен на па лон ная, 
зна хо дзі ла ся на аку пі ра ва най тэ-
ры то рыі? Мно гім ра бо та даў цам 
гэ та не па да ба ла ся. Але на чы та-
насць, га тоў насць на бы ваць ве ды 
і ней кая пры ро джа ная ін тэ лі гент-
насць да па маг лі Ве ры пра ца ўлад-
ка вац ца ў ад ну з мін скіх біб лі я тэк. 
Яна так усё жыц цё і пра ца ва ла 
ся род лю бі мых ёю кніг. На пен сію 
пай шла з біб лі я тэ кі Бе ла рус ка га 
тэх на ла гіч на га ін сты ту та. У свой 
час за біб лі я тэч ным ста лом яе 
за ўва жыў і бу ду чы муж. Аба ян не 
і аду ка ва насць дач кі ста лін град-
ска га двор ні ка па ка ры лі бы ло га 
фран та во га ка рэс пан дэн та і па-
чы на ю ча га кі раў ні ка СМІ. Не ўза-
ба ве яны па жа ні лі ся. Сям'я ста ла 
культ ам для Ве ры. Яна, зда ец ца, 
пе ра ня ла дзе ла ві тасць ста рэй шай 

сяст ры Шу ры, пла ну ю чы жыц цё 

свай го ся мей ства, прак тыч насць 

сяст ры Ма рыі ў вя дзен ні хат няй 

гас па дар кі. Са ма ж пры ўнес ла ў 
ся мей ную ат мас фе ру ўлас ці выя 
ёй ду шэў насць і да вер лі васць.

Ве ра і ады хо дзі ла апош няй са 
Сця па на вых, па ха ваў шы і апла-
каў шы ўсіх.

Пе рад смер цю яна пры вя ла ў 
па ра дак ся мей ныя аль бо мы фа-
та гра фій, да ку мен ты, што за ха-
ва лі ся, на чар ці ла ра да слоў нае 
дрэ ва Сця па на вых. Для дзя цей, 
для ўну каў. Каб пом ні лі...

...У наш час аль бо мы з фо-
та здым ка мі ста но вяц ца анах-
ра ніз мам. Ці ўсё ж каш тоў ным 
ра ры тэ там? А ці шмат мы ве да-
ем пра лю дзей з фо та здым каў, 
што за ста юц ца нам ад баць коў? 
А што бу дуць ве даць на шы дзе-
ці? А між ін шым, за кож ным та-
кім аль бо мам — цэ лая эпо ха ў 
жыц ці кра і ны, гіс то рыя цэ ла га 
ро ду, на якой мож на вы хоў ваць 

не ад но па ка лен не.

Ка ця ры на АГЕ Е ВА



Ся мей ны аль бомСя мей ны аль бом  

ТРЫ СЯСТ РЫ,
АБО ЭПО ХА ПРАЗ ГІС ТО РЫЮ СЯМ'І

НАША ІА ЛАН ТА 
ПА КА РЫ ЛА 
ЯПО НІЮ

У чэр ве ні на ад крыц ці Фес ты ва лю 

ра сій скай куль ту ры ў Япо ніі ў вя ліз ным 

кан цэрт ным за ле «Сан то ры-хол» у То кіа 

над звы чай пра ніз лі ва пра гу ча ла, ба дай, 

са мая свет лая опе ра П. І. Чай коў ска-

га — «Іа лан та» ў вы ка нан ні Ра сій ска га 

на цы я наль на га ар кест ра пад кі раў ніц-

твам Мі ха і ла Плят нё ва. На га лоў ную 

пар тыю Іа лан ты ма эст ра за пра сіў вя-

ду чую са ліст ку Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі 

Анас та сію Маск ві ну.

Бе ла рус кая 

пры ма ста-

ла гос цяй 

в е  р а с -

нёў ска га 

н у  м а  р а 

ча со пі са 

«Але ся». 

У сва ім 

ін тэр в'ю 

ча со пі су 

Анас та сія 

па дзя лі ла ся 

не толь кі ўра жан-

ня мі аб япон скай пуб лі цы, але і твор чы-

мі пла на мі на най блі жэй шы тэ ат раль ны 

се зон, з удзяч нас цю пры га да ла сва іх 

на стаў ні каў, рас ка за ла пра сы на, яко га 

лі чыць сва ім най леп шым сяб рам.

ЧА ПА ЕЎ І ПЕЦЬ КА 
СУ СТРЭ ЛІ СЯ 
Ў БЕ ЛА РУС КІМ 
ФІЛЬ МЕ

Б е  л а  р у с ь 

ста ла мес-

цам, дзе 

ад крыў-

ся та лент 

м н о  г і х 

а р  т ы с -

таў, якія 

п о  т ы м 

пра сла-

ві лі ся на 

ўвесь Са-

вец кі Са юз. 

Так, у 1931 го дзе сла ву ты бе ла рус кі рэ-

жы сёр Ула дзі мір Корш-Саб лін зды маў 

пер шы гу ка вы фільм на бе ла рус кай 

мо ве «Пер шы ўзвод». Ме на ві та ў гэ тай 

кар ці не склаў ся зор ны ду эт ме га па пу-

ляр на га філь ма «Ча па еў», а ме на ві та 

Ба ры са Ба бач кі на (Ча па еў) і Ле а ні да 

Кмі та (Пець ка). Пра гэ ту і ін шыя ці ка-

выя ста рон кі гіс то рыі ай чын на га кі не-

ма то гра фа рас каз вае рэ пар таж з му-

зея бе ла рус ка га кі но, на дру ка ва ны ў 

ве рас нёў скім ну ма ры ча со пі са «Але ся». 

З яго мож на да ве дац ца пра са мыя не-

звы чай ныя экс па на ты му зея, а так са-

ма азна ё міц ца з афі шай най блі жэй шых 

кі на пра гля даў, бо ў му зеі філь мы яшчэ 

і дэ ман стру юць.

АД ПА ЧЫ ВАЦЬ ТРЭ БА 
СМАЧ НА

Так лі чыць 

гас па ды ня 

аг ра ся дзі-

бы «Ва-

л е  р ы я » 

На тал ля 

П р а  к а -

пук, якая 

не  каль-

кі га доў 

та му вы-

ку пі ла не-

па да лёк ад 

Бе ла веж скай пу шчы бу ды нак ста рой 

вяс ко вай шко лы, ства ры ла аг ра ся дзі-

бу і на зва ла яе ў го нар лю бі май ба бу лі. 

Сён ня гэ тая ся дзі ба сла віц ца як «гаст-

ра на міч ная», бо аў тэн тыч ныя бе ла рус-

кія рэ цэп ты На тал ля аса біс та збі ра ла 

па ўсёй Бе ла ру сі. Ле тась «Ва ле рыя» 

пе ра маг ла ў кон кур се на са мую леп-

шую аг ра ся дзі бу ў на мі на цыі «На цы я-

наль ная бе ла рус кая кух ня». Пра свае 

ку лі нар ныя экс пе ды цыі ў «глы бін ку», 

пла ны раз віц ця ся дзі бы і перс пек ты вы 

ся мей на га біз не су на огул На тал ля Пра-

ка пук рас каз вае ў ве рас нёў скім ну ма ры 

ча со пі са «Але ся».

Шу ра, Ма рыя і Ве ра Сця па на вы з баць кам. 
Зды мак зроб ле ны ў 1939 го дзе ў Ста лін гра дзе (ця пер Вал га град).

Аляк санд ра Сця па на ва, 
ве тэ ран вай ны.

Зе ніт чы ца Ма рыя Сця па на ва 
9 мая 1945 го да ў Бу да пеш це.

Ве ра Сця па на ва 
пас ля вай ны.


