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Пры кла дам ідэа льнай сям'і 
для Нэ лі з са ма га дзя цін ства 
слу жы лі баць кі. Та та бяс кон-
ца лю біў дач ку і сы на, а ма-
ці на ву чы ла сты лю, умен ню 
апра на цца, мас тац тву. Баць кі 
жы лі сціп ла, але дом заў сё ды 
быў ад чы не ны для гас цей.

— Ка лі я па сту па ла ў БДУ 
на гіст фак, мя не аба кра лі. 
Укра лі ўсе гро шы, эк за ме-
на цый ны ліст з пя цёр кай. Я 
ся джу, пла чу. Па ды хо дзіць 
не зна ё мы хло пец і пы тае: 
«Ча го слё зы льеш?» Рас ка-
за ла. Та ды ён узяў мя не за 
ру ку, даў гро шай на тэ ле гра-
му баць кам, за вёў у дэ ка на т, 
дзе вы пі са лі дуб лі кат эк за-
ме на цый на га ліс та... А за раз 
гэ та мой муж.

З та го ча су муж чы на вя-
дзе ка ха ную за ру ку па жыц ці. 
Пер шую дач ку су жэн цы на-
ра дзі лі яшчэ сту дэн та мі. По-
тым тра пі лі па раз мер ка ван ні 
ў Гор кі: Аляк сандр — вы кла-
даць у сель гас ака дэ міі гіс то-
рыю КПСС, Нэ лі — на ву ко вы 
атэ ізм. Сён ня та кіх дыс цып лін 
ня ма, але ў му жа за ха ва ла ся 
ці ка васць да па лі ты кі, а ў жон-
кі — да гіс то рыі і рэ лі гіі.

І. За дзя цей нель га 
пры маць ра шэн ні: 
гэ та іх жыц цё

На пя тым кур се ву чо бы 
ма ла дыя з дзі цем пе ра яз-
джа юць да баць коў хлоп ца 
ў Жо дзі на. У хут кім ча се ім 
пра па ну юць аб мен баць коў-
скай ква тэ ры на дзве асоб-
ныя ў Гор ках. У 70-я пра 
та кую рас ко шу мож на бы ло 
толь кі ма рыць.

— Па мя таю, як муж пры-
ехаў пас ля раз мо вы з баць-
ка мі. За хо дзіць і ка жа: «Мы з 
ма май і та там вы ра шы лі, што 
лепш жыць у Жо дзі не», — ад-
чу ва ец ца пры красць у го ла се 
Нэ лі Ільі ніч ны. — Тут я абу ры-
ла ся: мой лёс вы ра ша юць без 
мя не! Бы ло вель мі крыўд на, 
ледзь не раз вя лі ся. Та кія рэ чы 
па він ны вы ра шац ца су мес на.

Та ды ў Жо дзі не не атры-
ма ла ся знай сці пра цу па 
спе цы яль нас ці. Стар шы ня 
гар вы кан ка ма пра па на ваў 
Нэ лі мес ца ін спек та ра па 
ра бо це з дэ пу та та мі. Пра ца 
ака за ла ся вы дат най шко лай 
для ма ла до га спе цы я ліс та. 
А ў 25 га доў яна ўзна ча лі ла 
мяс цо вы загс.

Тут за тры ма ла ся на 20 га-
доў. За гэ ты час пе рад ва чы-
ма прай шлі без ліч лё саў, пра 
якія за ха це ла ся на пі саць. Так 
вый шла ча ты ры кні гі. За раз 
Нэ лі Іль і ніч на пра цуе над 
пя тай. Яна па зі цы я нуе свае 
кні гі як да па мож ні кі пра тое, 
як жыць лёг ка, ра дас на і ве-

се ла, як пе ра во дзіць мі ну сы 
ў плю сы.

Праз сем га доў пас ля пер-
ша га дзі ця ці баць кі за ду ма-
лі ся пра хлоп чы ка, але бог 
даў ад ра зу трох дзяў ча так. 
Ура чы раз гле дзе лі шмат-
плод насць на вя лі кіх тэр мі-
нах. Яны асця рож на на мя ка-
лі на аборт па па ка зан нях: 
іма вер насць не вы нош ван ня 
вя лі кая, а на ра дзіц ца ма лыя 
маг лі з па ру шэн ня мі.

— Трай ня ты з'я ві лі ся на 
свет ся мі ме сяч ны мі. Най-
больш да вя ло ся цяр пець 
Зла це. Яна за паў та ры го-
дзі ка пе ра нес ла тры апе ра-
цыі, — рас каз вае ма ці. — 
Ці ка вост кі так са ма бы лі. Ад 
хрос най ма ту лі трай нят я по-
тым да ве да ла ся, як Са ша ад-
рэ ага ваў на на ві ну пра дзяў-
ча так: ён увесь аж збя леў 
ад шо ку. За тое ста рэй шая 
Ален ка на сі ла ся па до ме ад 
шчас ця, ка лі па чу ла ад ра зу 
пра трох сяст ры чак.

ІІ. «У вы ха ван ні ма лых 
не аб ход на ад чу ваць 
дзве рэ чы: 1) Коль кі 
са ма стой нас ці дзі ця га то ва 
ўзяць на да дзе ны мо мант 
і 2) Ка лі трэ ба жорст ка 
пра явіць ся бе як баць кам»

Сён ня доч кі Кся не ві чаў — 
гра ма дзя не све ту і го нар 
баць коў. Зла та вы дат ны трэ-

нер па фіт не се і ма дэль ер. 
Рас пра цоў вае лі нію адзен-
ня для ця жар ных, пі ша аб-
стракт ныя кар ці ны і ро біць 
упры га жэн ні.

Алі са ву чы ла ся на жур фа-
ку ў эка на міч ным уні вер сі тэ-
це ў Мін ску, на псі хо ла га — у 
ЗША. За ста ла ся жыць у Злу-
ча ных шта тах, на пі са ла кні гу 
пра Нью-Ёрк.

Ста рэй шая Але на вы ву-
чы ла ся ў лінг віс тыч ным уні-
вер сі тэ це у Мін ску. За раз вы-
кла дае анг лій скую мо ву аме-
ры кан цам у Фі ла дэль фіі.

Іва ву чы ла ся ў Анг ліі 
і Фран цыі і пра ца ва ла цы руль-
ні кам, а по тым па ча ла ра біць 
ка пе лю шы. У мі ну лым го дзе 
дзяў чы на ўвай шла ў топ-15 
са мых ма ла дых ды зай не раў 
све ту і па каз ва ла ка лек цыю 
ў Мін ску, Маск ве, Шан-Хаі 
і Лон да не. Жы ве ў Ра сіі.

ІІІ. Узор для дзяў чат — та та
— Я ўзя ла ак та выя за пі сы 

за 40 га доў у за гсе і па гля дзе-
ла ад зна кі пра раз во ды і адзі-
но кае ма ця рын ства, — Нэ лі 
Кся не віч дзе ліц ца вы пад ка мі 
з прак ты кі. — Атрым лі ва ец ца, 
ка лі ба бу ля адзі но кая, то яе 
дач ка і ўнуч ка так са ма. Ка лі 
ў дзяў чы ны ня ўда лы баць ка, 
а ма ці га дуе яе ад на, вя лі кая 
іма вер насць, што яна бу дзе 
не шчас лі вай у шлю бе.

У сям'і дзі ця атрым лі вае 
два ві ды лю бо ві. Ма ця рын-
скую без умоў ную, ка лі лю-
біш ма ло га та кім, які ён ёсць. 
І баць коў скую за слу жа ную: 
та та лю біць дзі ця за пос пе хі, 

і гэ та нар маль на.

Ад ма ту лі, у сваю чар гу, 
дзяў ча ты ву чац ца жыць у ла-
дзе са сва ім уз рос там і доб ра 
вы гля даць, пра віль на га ва-
рыць з муж чы на мі: не за га-
дам, а прось бай. Не ад' ем най 
з'яў ля ец ца ін тэ ле кту аль ная 
пра ца, ка лі баць кі чы та юць 
і гля дзяць тое, чым ці ка вяц ца 
дзе ці, каб быць «у тэ ме». У ад-
каз дзе ці мо гуць склас ці кам-
па нію баць кам на кан цэр це 
кла січ най му зы кі ці ба ле це.

ІV. Час ад ча су трэ ба, 
каб дзі ця ад чу ла ся бе 
цэнт рам су све ту

Ка лі ў сям'і ад но ма лое, 
уся ўва га і кло пат ад да юц ца 
яму. Не бяс пе ка тут у пе ра-
да зі роў цы. Што, ка лі дзя цей 
не каль кі?

— Вель мі важ на ўсю ўва гу 
пе ра клю чаць на ад но дзі ця. 

І так па чар зе, — дзе ліц ца сак-
рэ та мі вы ха ван ня ма ту ля. — 
У псі ха ло гіі та кі ме тад атры-
маў наз ву «піль ная ўва га».

V. Жан чы ну, якая цал кам 
рас тва ры ла ся ў сям'і, 
не па збеж на ча кае кры зіс

Пры поў най ад да чы ся бе 
сям'і жан чы на ства рае мак-
сі маль на кам форт ныя ўмо-
вы для дзя цей і му жа. Пры 
гэ тым губ ля ец ца ўлас ная 
ін ды ві ду аль насць. Яна ста-
но віц ца прос та не ці ка вай ні 
ма лым, ні ка ха на му. Так лі-

чы ла Нэ лі Іль і ніч на, але ад-
ной чы пе ра жы ла не вель мі 
пры ем ны мо мант, ка лі ста ла 
«не та кой» для да чок:

— У дзя цін стве мае трай-
ня ты сяб ра ва лі з дзяў чын кай. 
У той бы ла кла січ ная сям'я, дзе 
ма ці га та ва ла сня дан кі, абе ды 
і вя чэ ры, пры хо дзі ла з пра цы 
а пя тай га дзі не. Я ўсё жыц цё 
бы ла не стан дарт най і вель мі 
ак тыў най ма май. На дзя цей 
за ста ва ла ся ма ла ча су. Я па-
кі да ла ім гро шы і ка за ла, што 
ку піць і як пры га та ваць. Ад ной-
чы ад на з да чок за яві ла: ха чу 
ма му, як у сяб роў кі.

Праз шмат га доў Нэ лі 
па га ва ры ла з дач кой. Тая 
ска за ла, што не па мя тае та-
ко га і што вель мі га на рыц ца 
ма ту ляй. Жан чы на ўпэў не-
на, што ка лі ні чо га не ро-
біш для со цы у му, то ра на ці 
поз на ста неш не ці ка вай для 
ўлас ных дзя цей. Ін шая спра-
ва — знай сці пра пор цыю па-

між гра мад скай ак тыў нас цю 
і сям' ёй, каб не аб дзя ліць му-
жа і дзе так.

VІ. Сям'я ХХІ ста год дзя — 
раў на праў ная, як два 
кры лы

У су час ных рэа лі ях яшчэ 
су стра ка юц ца вы пад кі, ка лі 
муж чы на за раб ляе пры стой-
ныя гро шы і пры му шае жон ку 
ся дзець до ма з дзець мі. Як ні 
кру ці, па тры яр халь ныя сем'і 
цяж ка вы жы ва льныя. Жан-
чы на ў іх ста но віц ца част кай 
ін тэр' еру, а ў муж чы ны з'яў-

ля ец ца ін та рэс, як пра ві ла, 
на ра бо це. Нэ лі Кся не віч за 
раў на праў ную сям'ю:

— Ка лі абод ва су жэн цы 
ак тыў ныя, яны за ста юц ца 
ці ка выя ад но ад на му. У нас 
шмат дзяў чат за 30, якія жа-
ляц ца на ад сут насць вар-
тых муж чын. А што на конт 
улас най са ма да стат ко вас-
ці? Фі нан са вай, ра зу мо вай, 
інтэ ле кту аль най?... Па за ко-
не па ра док су са ма да стат ко-
вая жан чы на бу дзе ці ка вая 
толькі та ко му ж муж чы не.

VІІ. «Вар та як мож на паз ней 
да пус ціць сі ту а цыю, ка лі 
дзе ці вы му ша ныя ця бе 
ўсы на віць»

— Мы па чы на ем раз-
драж няць сва іх дзе так, ка лі 
ім спаў ня ец ца 7—8. У 14 яны 
скід ва юць ця бе з п'е дэс та ла, 
бо на пер шае мес ца вы хо-
дзіць аў та ры тэт сяб роў і на-
стаў ні каў. У 21 год яны ўжо 
ма юць улас нае све та ўспры-
ман не, і ад но сі ны з баць ка-
мі вы бу доў ва юц ца ў раў на-
праў ныя. Гэ ты ба ланс, ка лі 
яны ў ней кіх сфе рах ве да юць 
больш, а штось ці мы пад ка-
жам, па трэб на ўтры маць як 
ма га даў жэй, — ра іць жан чы-
на. — Ра на ці поз на на ды дзе 
мо мант, ка лі дзе ці па са дзяць 
нас у «пар тэр» — га лоў нае, 
каб не вы гна лі з за лы.

VІІІ. Дзі ця ці па трэб ныя 
вы раз ныя рам кі: 
што ра біць мож на, а што 
нель га

Нэ лі Іль і ніч на згод ная, што 
ка раць дзя цей... трэ ба. Але 
на раў не з па ка ран нем па він на 
быць за ах во чан не. У Кся не-
ві чаў ёсць не каль кі пра ві лаў, 
якія нель га па ру шаць: до ма 
ні хто не кры чыць і не кры ты-
куе. Але мож на ту паць на га мі 
ў ад ве дзе ным мес цы ці пай сці 
ў ін шы па кой, каб астыць.

Доч кі ў дзя цін стве пры-
ду ма лі ці ка вую гуль ню РІЗ 
(раз віць і змя ніць). Што гэ та 
та кое? Ка лі сям'я збі ра ец ца 
ра зам, кож ны на зы вае тры 
рэ чы, якія па да ба юц ца ў ча-
ла ве ку, і ад ну, якую трэ ба 
раз ві ваць. «Не як пад час гуль-
ні ма лыя мне ска за лі: ма ту ля, 

ты ціс неш, — пры гад вае Нэ-
лі. — Ні ко лі гэ та га не ад чу ва-
ла, а по тым са ма за ўва жы ла. 
А ад ной чы яны мне ска за лі: 
ма ма, трэ ба мя няць абу так. 
Пай шлі па но вы».

— Мож на ска заць: я ця бе 
бу ду лю біць, але не бу ду та-
бой га на рыц ца. Так са ма мы 
аб мя жоў ва лі мес ца пе ра мя-
шчэн ня. Ста рэй шая дач ка на-
ват ця пер асце ра га ец ца ку та 
ў ка бі не це му жа, — дзе ліц ца 
Нэ лі Кся не віч дзейс ны мі ме-
та да мі па ка ран ня. — Яшчэ 
я маг ла за маў чаць. Але мне 
за гэ та со рам на. Лепш ужо 
па вы шаць го лас, каб дзе ці 
ве да лі, у чым праб ле ма.

ІХ. Вар та рас тлу ма чыць 
дзе цям, што ні хто 
не па ві нен іх фі нан са ваць 
пас ля 18 га доў

За да ча баць коў — на ву-
чыць не ба яц ца цяж кас цяў. 
А як дзе ці бу дуць іх пе ра-
адоль ваць — рэч ін шая. Нэ-
лі лі чыць, што баць кі па він ны 
даць доб рую аду ка цыю. Да-
лей — спра ва за дзець мі:

— Усе мае доч кі з паў на-
лец ця за раб ля юць са мі. Бы-
ва юць, вя до ма, вы пад кі, ка лі 
хо чац ца даць ім гро шы, але 
тут удзяч ная му жу: спы няе. 
Мы мо жам па зы чыць ней кую 
су му без тэр мі наў і пра цэн таў, 
але з аба вяз ко вым зва ро там. 
Мя не здзіў ля юць су час ныя 
да рос лыя дзе ці, якія не са-
ро ме юц ца за бі раць паў пен-
сіі баць коў. Яны не здоль ныя 
спраў ляц ца з жыц цё вы мі аб-
ста ві на мі. Ад гэ та га сум на.

Сён ня Нэ лі Іль і ніч на з му-
жам жы вуць у аб дым ку са 
скай пам і тэ ле фо нам. Са 
Шта таў доч кі пры яз джа юць 
раз на паў го да, Іва з Ра сіі — 
раз на тры ме ся цы. «Ка лі 
дзе ці пад рас та юць і ко ла 
кло па таў зву жа ец ца, на ды-
хо дзіць час па жыць для ся-
бе, — усмі ха ец ца Нэ лі. — Нам 
з Са шам ня ма ка лі су ма ваць: 
у кож на га свая пра ца, а ўве-
ча ры — дзве тра ды цый ныя 
пар тыі ў нар ды, пра гул ка па 
пар ку з са ба кам і бяс кон цыя 
раз ва гі пра жыц цё. Што яшчэ 
па трэб на для шчас ця?»

Ве ра ні ка УЛА СЕ ВІЧ.
vеrоnіkа.ulаsеvісh@mаіl.ru

«Ха це лі хлоп чы ка, 
а атры ма лі 

дзяў чатак-трай нят»
Ма ці да рос лых да чок пра хіт ры кі вы ха ван ня і кры зіс па тры яр халь най сям'і

Моц ная і не за леж ная — гэ та як раз пра на шу сён няш-
нюю ге ра і ню. Яна мо жа па хва ліц ца не толь кі пос пе ха мі 
ча ты рох да рос лых да чок. За пля чы ма жан чы ны — 
со рак га доў шлю бу з ад ным му жам, двац цаць га доў 
пра цы кі раў ні цай за гса і ча ты ры ўлас ныя кні гі пра 
мас тац тва жыць. Нэ лі Іль і ніч на ўпэў не на: у 60 га доў 
жыц цё толь кі па чы на ец ца. Яна чы тае лі та ра ту ру па 
псі ха ло гіі і кван та вай фі зі цы, вы ву чае анг лій скую мо-
ву, па да рож ні чае па све це, пра во дзіць кан суль та цыі па 
ся мей ным даб ра бы це. Як не згу біць ін ды ві ду аль насць 
і за ста вац ца ці ка вай му жу і дзе цям? Як ад шу каць ба-
ланс па між со цы у мам і сям' ёй? Сак рэ ты па спя хо ва га 
вы ха ван ня і шчас лі ва га шлю бу шу ка ем у шчы рай раз-
мо ве з Нэ лі КСЯ НЕ ВІЧ.

Ня гле дзя чы на знеш няе па да бен ства, у кож най з трай ня так — свой лёс, сваё жыц цё.

Су жэн цы КСЯ НЕ ВІ ЧЫ са ста рэй шай дач кой Але най і ўну кам.


