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— Усіх ма ту шак лі чаць доб ры мі, 

спа кой ны мі...

— Праў да? Ма туш кі не пры ля-

це лі з ня бё саў на па ра со нах. Гэ та 

звы чай ныя лю дзі, та кія ж, як і ўсе, 

са сва і мі праб ле ма мі і «та ра ка на-

мі» ў га ла ве. У мя не вось да стат ко-

ва цяж кі, не ўтай ма ва ны ха рак тар. 

Люб лю, каб усё бы ло па-мой му, і 

злу ю ся, ка лі ро бяць інакш.

— То-бок у сям'і га лоў ная вы?

— Не, вель мі ста ра юся, каб муж 

быў га лоў ны. Ра зу мею, ка лі бу ду 

ўсё на ся бе цяг нуць, муж чы на не 

змо жа быць муж чы нам, а мне гэ та 

ня вы гад на, бо хо чац ца быць як за 

сця ной. Та кі мер кан тыль ны ін та-

рэс, — смя ец ца Ксе нія.

І рас каз вае, што ў мно гіх ёсць 

стэ рэа тып, быц цам ма туш ка па-

він на заў сё ды ха дзіць у хуст цы і 

пе ра піс ваць кніж кі. «Мя не час та 

на зы ва юць ма наш кай па ня ве дан-

ні. На ват не каль кі ра зоў за ўва гі 

ра бі лі. Іду не як у баль ні цы з рас-

пу шча ны мі ва ла са мі, за вуш ні ца-

мі, у пры го жым убо ры і доб рым 

на строі, і мя не жан чы на да га няе: 

«Ну вы ж ма туш ка, так нель га». 

Я ка жу: «А я і вам рэ ка мен дую: 

рас ча шы це ся, над зень це за вуш-

ні цы. Вы ж жан чы на!»

Кож ную су бо ту ма туш ка хо-

дзіць на вя чэр няе бо га слу жэн не, у 

ня дзе лю — на лі тур гію. Што дзень 

ад во дзіць час на ра ніш нюю і вя-

чэр нюю ма літ ву. Тлу ма чыць, што 

для яе гэ та хут чэй не пра ві ла, а 

лад жыц ця. «Як гі гі е на ду шы. Мы 

чы та ем ма літ вы, каб наш дзень 

прай шоў больш на бож на. Мож на 

і не чы таць, але ты спра віш ся без 

гэ та га сло ва, ска за на га на да ро-

гу?»

— А пай сці на поп- ці рок-кан-

цэрт вам мож на?

— Ка лі гэ та «Акі ян Эль зы», то 

ча му не? Я на іх ха дзі ла два ці тры 

ра зы. Трэ ба гля дзець, што за кан-

цэрт: ка лі вак ха на лія на сцэ не, то 

мне бу дзе прос та не пры ем на там 

зна хо дзіц ца. Вось на Rаmmstеіn 

я б не пай шла, для мя не гэ та не-

ці ка ва. І на дыс ка тэ ку так са ма. 

А на баль па тан чыць — з за да-

валь нен нем.

«Ста ра юся да ваць 
дзе цям сва бо ду»

Дзя цей у Ксе ніі пя цё ра: чац вё-

ра род ных і пры ём ная дач ка. З ёй 

ма туш ка па зна ё мі ла ся, ка лі пад-

час ву чо бы ў се мі на рыі на вед ва-

ла дзі ця чыя да мы. Спа чат ку ста ла 

хрос най дзяў чын кі: бра ла да ся бе 

на ка ні ку лы і вы хад ныя, па да рун кі 

пе ра да ва ла.

— А по тым дзі ця чы дом ха це лі 

за крыць, і яе маг лі звез ці не вя до ма 

ку ды. Нам з му жам і пра па на ва лі 

стаць пры ём ны мі баць ка мі. Дзяў-

чын ка та ды ў вось мы клас пе ра хо-

дзі ла, а пас ля дзя вя та га па сту пі ла 

ў ка ледж у Грод на — не так шмат 

з на мі па жы ла. Ця пер ёй 20 га доў, 

яна за му жам, але мы пра цяг ва ем 

кан так та ваць.

Мы здзіў ля ем ся, што Ксе нія ў 

та кім юным уз рос це вы ра шы ла ся 

на да рос лы і ад каз ны крок, а яна 

тлу ма чыць: яна не пе ра сле да ва ла 

ней кую вя лі кую ідэю, прос та ад чу-

ва ла, што так трэ ба.

За раз у до ме рас туць Ма ша, 

Ва ня, Гла ша і Са мсон. Ма лод шай 

два га ды, ста рэй ша му — дзе вяць. 

Ці ка ва, што імя Са мсон вы бра ла... 

жэ ра бя. Баць кі не маг лі вы зна чыц-

ца, як на зваць сы на, і па зна чы лі 

на па пер ках сем ва ры ян таў. «Сам-

со на», яко га за пі са лі толь кі та му, 

што імя ста я ла ў цар коў ным ка-

лен да ры, вы цяг ну лі два ра зы за-

пар. Усе бы лі ў шо ку. Але ця пер 

ін ша га імя для хлоп чы ка на ват не 

ўяў ля юць.

Най леп шае вы ха ван не — гэ та 

ўлас ны прык лад, упэў не на Ксе-

нія.

— Мне не па да ба ец ца, ка лі 

дзе ці бяс кон ца ся дзяць у га джэ-

тах. Муль ці кі ў нас да зі ра ва ны, 

кам п'ю тар ных гуль няў на огул ня-

ма. Але ка лі я бу ду за ба ра няць ім 

гэ та, а са ма ўвесь дзень пра во-

дзіць у «Фэй сбу ку», мя не не бу-

дуць слу хаць. Дзе ці ж усё ра зу ме-

юць. Сын ча сам ро біць за ўва гу: 

«Ма ма, неш та ты ў тэ ле фо не за-

віс ла». І за мест та го каб ад мах нуц-

ца, я па га джа ю ся: «Так, ты ма еш 

ра цыю, убі раю».

Да рэ чы, са мае страш нае па ка-

ран не для ма ле чы ў гэ тай сям'і — 

ад ме на па абя ца ных муль ці каў. 

Хоць, жар туе Ксе нія, гэ та больш 

на шан таж змах вае. Фі зіч нае па-

ка ран не яна не ўхва ляе: сі лай пры-

му шаць дзі ця ра біць тое, што ты 

хо чаш, не пра дук цый на.

Ма туш ка ста ра ец ца да ваць сы-

нам і доч кам сва бо ду, каб яны са мі 

маг лі ра біць вы бар. Праў да, пры-

зна ец ца, з яе ха рак та рам гэ та не 

заў сё ды атрым лі ва ец ца. І да дае, 

што баць кі не ўсё ма гут ныя — со-

цы ум так са ма моц на ціс не на дзя-

цей.

— Яны вы рас туць і не бу дуць 

пад ма ім кант ро лем. Пас ля 18 га-

доў як я на са мрэч зма гу на іх паў-

плы ваць? Як ка заў адзін ра зум ны 

ча ла век, лепш не дзе цям пра Бо га 

ка заць, а Бо гу пра дзя цей. Та му 

я ма лю ся, каб яны бы лі доб ры мі 

людзь мі.

Ці ка вім ся ў ма туш кі, ці рас-

строй ва ец ца яна з-за дрэн ных ад-

знак у дзён ні ку.

— Я заў сё ды ка за ла, што мне 

яны без роз ні цы. І тут сын пры но-

сіць пер шую ад зна ку. Ад кры вае 

сшы так — а там тлус тая «чац вёр-

ка». Я раз ры да ла ся, як бя лу га, — 

са сме хам ус па мі нае той вы па дак 

Ксе нія. — Муж гля дзіць: «Што з 

та бой?» «Ну як жа так, я дрэн ная 

ма ці, што я ня пра віль на зра бі ла?» 

Але спра ва ж не ў гэ тым. У май го 

дзі ця ці, на прык лад, дыс лек сія — 

яму ву чо ба да ец ца вель мі скла-

да на, ён блы тае лі та ры. Пі саць і 

чы таць яму цяж ка. Я ўпэў не на, 

што пры кла даю не менш сіл, чым 

ін шыя ма ці. Дык на вош та хва ля-

вац ца, што я дрэн на спраў ля ю ся 

з аба вяз ка мі? Пры май дзі ця та кім 

як ёсць, да па ма гай чым мо жаш. 

Я зра зу ме ла, што ад зна кі — гэ та 

са ма люб ства баць коў. Сто пра-

цэн таў.

Муж Ула дзі мір так са ма шмат 

ча су ўдзя ляе дзе цям. Ка лі та та 

за ста ец ца з ма ле чай, то не бу дзе 

ля жаць на ка на пе, па куль дзе ці 

пакінуты сам-насам. Ра зам ідуць 

з мя чом на ста ды ён ці гу ля юць у 

«на стол кі».

«Па час тун кі Ма ту сі»
Аб тым, што пра мя ня ла ста лі цу 

на вёс ку, Ксе нія не шка дуе. Хоць 

пер шыя га ды два па Мін ску су ма-

ва ла. Пры яз джа ла, гля дзе ла з за-

мі ла ван нем на вы шын ныя да мы... 

А ця пер, ка лі бы вае там, ду мае: 

хут чэй бы ўжо да до му.

— Гэ тая мі тус ня зу сім не па мне. 

У вёс цы ляг чэй па чуць ся бе: тут 

ёсць час па воль на прай сці ся і па-

ду маць. А ў го ра дзе мет ро, аў то бу-

сы, ма шы ны — я не па спя ваю пра 

ся бе ўспом ніць. На пэў на, ка лі там 

жы веш, да гэ та га пры вы ка еш, але 

ў мя не не атрым лі ва ец ца. Яшчэ 

раз драж няе агрэ сіў ная рэ кла ма. 

Яна ўсю ды! З вёс кі пры яз джаю, 
і на мя не гэ ты бур гер з пла ка та 
на скок вае: «З'еш мя не!»

Па куль сям'я за ня тая ра мон там, 

але на ле та, вы ра шы ла ма туш ка, 

ага ро ду быць. Па са дзіць мус кат-

ныя гар бу зы, зе ля ні ны па больш.

— Я вы ву ча ла сіс тэ му — «не 

ка паць, не па лоць, не па лі ваць». 

Усё муль чы ру ец ца па еў ра пей скім 

стан дар це. Се нам зям лю за сы па-

еш — і віль гаць тры ма ец ца, і тра ва 

не рас це. Мож на з'яз джаць на доў-

га і не хва ля вац ца за ўра джай, — 

дзе ліц ца пла на мі жан чы на.

Сваю гас па дар ку яна не тры мае, 

за тое да па ма гае мяс цо вым ба бу-

лям пра да ваць яй кі і са ла — во зіць 

пра дук ты ў Мінск, дзе яны ра зы хо-

дзяц ца на ўра. Ад ся бе пра па нуе 

вы печ ку і ары гі наль ныя на рых тоў-

кі — на прык лад, цук ро вы сі роп з 

са сно вы мі па раст ка мі ад каш лю, 

со ус з та ма таў і сліў. Брэнд на зва-

ла «Па час тун кі Ма ту сі» (ма ту сяй на 

Па лес сі клі чуць хрос ную).

— Шу каю прос тыя спа лу чэн-

ні з на шых се зон ных пра дук таў і 

па каз ваю, што га та ваць гэ та не-

скла да на. Заў сё ды дзя лю ся рэ-

цэп та мі.

— Са мі дзе іх зна хо дзі це?

— Мая ма ма — ге ній гаст ра но-

міі, як я яе на зы ваю. Та му ку лі нар-

ныя на вы кі ў мя не ў кры ві.

Тры га ды та му Ксе нія ства ры ла 

ў Жы ро ві цах жа но чы клуб. Ха це ла, 

каб вяс коў цы больш па зна ё мі лі ся 

і па сяб ра ва лі. З за да валь нен нем 

ад зна чае: мэ та цал кам да сяг ну тая. 

Су стрэ чы ў клу бе пра вод зяц ца на 

роз ныя тэ мы — сё ле та ўдзель ні-

цы аб мень ва лі ся во пы там у ланд-

шафт ным ды зай не, фер мен та-

ван ні гар ба ты, леп цы пель ме няў. 

Пры яз джа лі псі хо ла гі з трэ нін га мі 

па аса біс тым рос це і кан ды та ры з 

май стар-кла са мі.

Пры сця не за ўва жа ем скрын ку 

ад бат лей кі. Ма туш ка рас каз вае: 

ра бі лі яе сва і мі сі ла мі. Дэ ка ра цыі 

змай стра ваў адзін з мяс цо вых жы-

ха роў, ляль кі па шы лі жа но чым клу-

бам. Сцэ на рыі для спек так ляў шу-

ка юць у ін тэр нэ це і пе ра раб ля юць. 

З апош няй па ста ноў кай — «Еф ра-

сін ня По лац кая» — на ват удзель-

ні ча лі ў Між на род ным ка ляд ным 

фес ты ва лі бат ле еч ных і ля леч ных 

тэ ат раў «Ня бё сы». На на ступ ны 

год пла ны гран ды ёз ныя.

— Ха чу да мая зра біць спек-

такль «З'яў лен не іко ны Жы ро-

віц кай Бо жай Ма ці». Дык ні хто за 

сцэ на рый не хо ча брац ца. А я не 

маю та ко га та лен ту, — уз ды хае 

су раз моў ні ца.

«Цу ды 
трэ ба ўмець ба чыць»

Ня даў на Ксе нія з му жам ад зна-

ча лі дзя ся тую га да ві ну шлю бу. Ве-

чар пра вя лі не ў рэ ста ра не, а на 

вы стаў цы, пры све ча най твор час ці 

Тол кі на — ма туш ка ама тар яго «Ва-

ла да ра пярс цён каў» і «Сіль ма ры лі-

ё на». На па мяць за ста лі ся фо та ў 

ка зач ных кас цю мах і ку ло ны ў вы-

гля дзе дзвя рэй у хо біц кую на ру.

— Я вель мі люб лю свя ты, мне 

зда ец ца, я маг ла б быць клас ным 

ар га ні за та рам дзён на ра джэн ня і 

вя сел ляў, — ка жа жан чы на.

У чым сак рэт тры ва лых ад но-

сін? Ксе нія дзе ліц ца на зі ран ня мі:

— Ка лі па сва ры лі ся, трэ ба хут-

чэй мі рыц ца, каб рас ко лі на не пе-

ра ўтва ра ла ся ў прор ву. Да но чы 

ска заць «пра бач», пры знаць сваю 

ві ну. Я зра зу ме ла, што ка хан не — 

гэ та дар і, ка лі яго не «пад сіл коў-

ваць», яно па мі рае. Па трэб ны 

спра вы — на прык лад, не ле на-

вац ца зва рыць му жу ка ву ра ні цай. 

У яго, да рэ чы, дзень на ра джэн ня 

ў ліс та па дзе, ла маю га ла ву, што 

па да рыць.

— Ва шы жа дан ні муж угад-

вае?

— Я лі чу, што муж чы на не ўмее 

чы таць дум кі. Та му, каб не скар-

дзіц ца по тым, я яму прос та ка жу, 

што ха чу ў па да ру нак. І заў сё ды 

на гад ваю. Мне не скла да на — у 

яго га ла ва па він на быць за ня тая 

больш важ ны мі рэ ча мі, чым гэ тыя 

да ты.

Праз да ро гу ад мі сі я нер ска га 

до мі ка ўзвыш аец ца ма нас тыр. Ту-

ды з'яз джа юц ца з усёй Бе ла ру сі, 

каб па пра сіць аб са мым за па вет-

ным. Ма туш ка не ха вае: яна так-

са ма ве рыць у цу ды:

— Вось учо ра п'ю тра вя ную гар-

ба ту, і скон чыў ся мёд. А без яго 

зу сім не смач на. Ду маю, ка лі ж 

яго куп лю. Лі та раль на праз га дзі-

ну пры яз джае мая бы лая су сед-

ка па рэ чы і пры во зіць мёд у знак 

удзяч нас ці, — ра ду ец ца дро бя зям 

Ксе нія. — У мя не ў жыц ці заў сё ды 

цу ды, прос та іх трэ ба ўмець ба-

чыць. Тое, што дзе ці на ра дзі лі ся 

зда ро выя, муж мя не лю біць — гэ та 

і ёсць цу ды. Ча сам на ват здзіў ля-

ю ся: ча му ў мя не ўсё так доб ра?.. 

І сла ва Бо гу!

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ,

фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ,

Жы ро ві цы.

«Най леп шае вы ха ван не — 
улас ны прык лад»

«Муж чы на не ўмее чы таць дум кі. Та му, каб не скар дзіц ца по тым, 
я прос та ка жу, што ха чу ў па да ру нак».

Ка роб ка ад бат лей кі.

Зва ні ца і мі сі я нер скі до мік пры ёй, у якім пра хо дзяць су стрэ чы жа но ча га клу ба.


