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Не каль кі га доў та му ў Мін-
ску ад быў ся прос та ка зач ны 
сю жэт: 35-га до вы араб скі 
прынц пры ехаў у на шу кра і ну 
на спар тыў ныя спа бор ніц твы. 
І з пер ша га по гля ду за ка хаў-
ся ў 19-га до вую сту дэнт ку 
На та шу, якая пад час ва ка-
цый пра ца ва ла афі цы янт кай 
у гас ці ні цы. Лі та раль на праз 
дзень прынц зра зу меў, што 
хо ча ба чыць дзяў чы ну сва-
ёй жон кай, праз ты дзень 
зра біў пра па но ву і атры маў 
зго ду яе баць коў. І па вёз у 
да лё кі Ду бай, дзе На та ша 
ста ла шэй хай Ай шай аль-Са-
ід. Прынц па ся ліў ма ла дую 
жон ку ў пры го жым бе лым па-
ла цы з мар му ру, асы паў зо-
ла там і каш тоў нас ця мі, па да-
рыў на ват руч но га ге пар да. 
Не ўза ба ве ў Ай шы на ра дзі-
ла ся дач ка, якую прынц вель-
мі пес ціць...

На пэў на, пра та кі па ва рот 
улас на га жыц ця ма ры лі і ма-
раць мно гія жан чы ны, якія 
шу ка юць ся мей нае шчас це 
з за меж ні кам. Што год ка ля 
400 бе ла ру сак рэ гіст ру юць 
шлюб з ін ша зем ца мі. Штось ці 
яны зна хо дзяць, але штось ці 
і страч ва юць у та кіх ста сун-
ках.

Вый сці за муж за мя жу — 
ма ра 1990-х, якая на рэш це 

ста ла рэ аль нас цю. На пры-
кан цы мі ну ла га ста год дзя 

зда рыў ся фе но мен, які ў спе-

цы я ліс таў атры маў наз ву «жа-

но чая шлюб ная міг ра цыя». 

У тыя га ды бы ла зла ма на 

пра сла ву тая жа лез ная за сло-

на. Под ых воль на га жыц ця за-

кру жыў га ла ву, жы ха ры СНД 

ад кры ва лі да лё кі свет, і, як ні 

дзіў на, мы так са ма ака за лі ся 

ці ка выя для за меж ні каў. На 

За ха дзе рас квіт не ла мо да на 

«сла вян скіх» ня вест. Сот ні на-

шых су ай чын ніц ста лі з асаб-

лі вай ува гай чы таць шлюб ныя 

аб' явы, а са мыя сме лыя на ват 

па сы ла лі свае фо та і за паў ня-

лі карт кі шлюб ных агенц тваў. 

Ды і сён ня мно гія пра цяг ва-

юць шу каць сваё ка хан не і ся-

мей нае шчас це ў за меж жы. 

На вош та на шай жан чы не 

муж-ін ша зе мец? Са цы ё ла гі 
мяр ку юць, што та кі вы бар вы-
му ша ны. Спе цы я ліс ты скла лі 
спіс пры яры тэ таў — якас цяў, 
якія жан чы ны звы чай на шу-

ка юць у спа да рож ні ку жыц ця. 
У вы бран ні ка па він на быць 
жыл лё або перс пек ты ва ім 
аб за вес ці ся ў най блі жэй шай 
бу ду чы ні. Плюс па ста ян ная 
ра бо та і ста біль ны да ход. Ён 
па ві нен лю біць дзя цей. Ка-
лі браць чар ку, то толь кі па 
свя тах... Па га дзі це ся, па тра-
ба ван ні не за над та за вы ша-
ныя! Ад нак ад па вя дае гэ тым 
па тра ба ван ням толь кі адзін 
з дзе ся ці ай чын ных муж чын. 
А ся род за меж ных па тэн цый-
ных жа ні хоў — кож ны вось мы. 
Вось та кая арыф ме ты ка...

Акра мя та го, за меж ныя 
муж чы ны ла яль на ста вяц ца 
да перс пек ты вы ажа ніц ца з 
жан чы най з дзі цем (і на ват з 
дву ма). На шых жа муж чын, 
што і без са цы ё ла гаў зра зу-
ме ла, перс пек ты ва «кар міць 
чу жое дзі ця» рэд ка на тхняе.

Вось і атрым лі ва ец ца, што 
па ды хо дзя ча га на ро лю пры-
стой на га і ад каз на га за сям'ю 
му жа пра сцей знай сці за мя-
жой, чым у су сед нім два ры. 
Та му і ры ну лі ся на по шу кі 
«сі няй птуш кі» шчас ця бе-
ла рус кія пры га жу ні за мя жу, 
ка лі з'я ві ла ся ў іх та кая маг-
чы масць.

Геа гра фія шлю баў бе ла ру-
сак ба га тая: Гер ма нія, Поль-
шча, Чэ хія, Аў стрыя, Шве цыя, 

Іс па нія, Бель гія, Фран цыя, Із-
ра іль, араб скія кра і ны. І мно гія 
жы вуць з му жа мі-ін ша зем ца-
мі ў ка хан ні і зго дзе, шчас лі ва 
дзя цей га ду юць. Та кія ёсць і 
ся род ма іх зна ё мых. Іх му жы 
ака за лі ся са праў ды «дру гой 
па ла він кай», апо рай і на дзе-
яй. Што ж, і на да лей ім па ра-
зу мен ня і даб ра бы ту!

Ад нак зу сім не ліш нім бу-
дзе на пом ніць, што шлюб з 
за меж ні кам, на жаль, мо жа 
стаць не толь кі шчас лі вым 
бі ле там у дом з квіт не ю чым 
са дам і га ран та ваць бяз бед-
нае жыц цё. Гэ та мо жа быць 
так са ма і зла ма ны лёс.

Боль шасць ма ла дых дяў-
чат ве раць у ка зач ны па ва-
рот свай го шля ху, звяр та ю-
чы ся ў шлюб ныя агенц твы, 
служ бы зна ём стваў, пі шу чы 
на шмат лі кія ін тэр нэт-сай ты. 
Толь кі вось не заў сё ды ма ры 
спраў джва юц ца.

...Але на праз ін тэр нэт-сайт 
па зна ё мі ла ся з са ма ві тым, 
па ва жа ным га ланд цам. Той 

пра па на ваў ёй для па чат ку 
«проб ны шлюб», за пэў ніў шы, 
што ён пры зна ец ца гэ так жа, 
як і аформ ле ны ў мэ рыі. Але-
на пры еха ла ў Га лан дыю са 
сва ёй дач кой. Но вы муж па ся-
ліў жан чы ну ў не да бу да ва ным 
до ме, пра па на ваў шы за няц-
ца яго доб ра ўпа рад ка ван-
нем — для ду шы, зра зу ме ла, 
каб не су ма ваць. Шчас лі вая 
«ма ла дая» кі ну ла ся па ра дак 
на во дзіць. А ў му жа лю бі-
мым за ня ткам ста лі бяс кон-
цыя пад лі кі на каль ку ля та ры 
вы дат каў на Але ну і яе дач ку. 
Гэ тыя вы дат кі ні ў якім ра зе 
не па він ны бы лі пе ра вы сіць 
ад ве дзе най для гэ та га су мы. 
Ну, а ка лі Але на за вяр шы ла 
доб ра ўпа рад ка ван не ў до ме, 
муж за явіў, што доб ра бы ло б 
ёй вяр нуц ца ў род ны Ма гі лёў. 
Маў ляў, там жыць тан ней, ды і 
шлюб у іх «проб ны», і на огул, 
ка лі Але на жа дае, то мо жа на-
ват па спра ба ваць жыць з ін-
шым муж чы нам...

У му жоў-за меж ні каў на ват 
пры афарм лен нні афі цый на-
га шлю бу бы ва юць «сва воль-
ствы» на мя жы пра ду ма на га 
пад ма ну. На прык лад, ака заць 
жон цы вя лі кі да вер: за рэ гіст-
ра ваць на яе імя фір му і ўзяць 
пад гэ ты пра ект крэ дыт у бан-
ку. Гро шы «рап там» вяр нуць 

не атрым лі ва ец ца, а ў су дзе 
ад каз насць па ўсіх пунк тах 
ня се «ўла даль ні ца фір мы».

Ка лі за меж ны жа ніх не вы-
моў на ра ды, што ў вас двое-
трое дзяцей, і спя ша ец ца за-
рэ гіст ра ваць афі цый на шлюб, 
такс ама не вар та спя шац ца. 
Хут чэй за ўсё гэ ты спа дар — 
бес пра цоў ны. Шлюб дасць 
яму маг чы масць атрым лі ваць 
іс тот ную да па мо гу на жон ку і 
яе дзя цей. Толь кі на ўрад ці вы 
ўба чы це гэ тыя гро шы...

Ха пае ў шлюб най ла та рэі 
з за меж ні ка мі і кры мі наль ных 
сю жэ таў. Мін чан ка Ла ры са 
вый шла за муж у Шве цыю. 
На ра дзі ла сы на. Але ся мей-
нае жыц цё не склад ва ла ся. 
Свар кі і скан да лы ча сам за-
кан чва лі ся ру кап рык лад-
ствам. Ла ры са ў ад чаі сфа-
та гра фа ва ла сі ня кі, атры ма-
ныя пас ля збіц ця му жам, і 
звяр ну ла ся ў па лі цыю. Ад нак 
па вод ле су стрэч на га іс ку яе 
аб ві на ва ці лі ў спро бе «за біць 
гра ма дзя ні на Шве цыі» і аба-

вя за лі вы пла ціць — бы ло му 
ўжо му жу — са лід ную гра-
шо ву кам пен са цыю. Зрэш-
ты, сі ту а цыя ты по вая, ка лі 
з-за ня ве дан ня за ко наў чу жой 
кра і ны жон кі-ін ша зем кі не мо-
гуць ад ста яць свае пра вы. Іх 
за явы час та на ват да су да не 
да хо дзяць.

Тым не менш спе цы я ліс-
ты па ся мей ных ад но сі нах 
лі чаць, што тэн дэн цыя вы хо-
дзіць за муж за за меж ні каў 
бу дзе і да лей за хоў вац ца. 
Ча му? Хоць бы та му, што 
«род ных» бе ла рус кіх муж-
чын на ўсіх нас прос та не ха-
пае. У Бе ла ру сі толь кі ў са май 
ма ла дой уз рос та вай гру пе, 
згод на з да ны мі ста тыс ты кі, 
су ад но сі ны жан чын і муж чын 
пры клад на роў ныя. А чым блі-
жэй да 30 га доў, тым больш 
гэ ты па каз чык змя ня ец ца ў 
бок «пры го жа га» по лу. У за-
ход ніх кра і нах — на ад ва рот. 
На прык лад, у той жа Га лан-
дыі на 230 муж чын шлюб на-
га ўзрос ту пры па дае ўся го 
159 жан чын. Вось і шу ка юць 
га ланд скія, а так са ма швед-
скія, аў стрый скія, ня мец кія, 
а ця пер ужо і кі тай скія жа ні хі 
са бе ня вес таў за мя жой.

Асаб лі ва схіль ныя да за-
меж на га за муж жа бе ла рус-
кі, якія пе ра жы лі раз вод з 
пры чы ны бы та во га бес куль-
тур'я му жоў, іх пры хіль нас ці 
да ал ка го лю. Пе рад та кі мі 
жан чы на мі паў стае ды ле ма: 
або за стац ца век ве ка ваць 
адзі но кай на ра дзі ме, або ду-
маць пра ўлас нае ся мей нае 
«гняз до» з за меж ні кам. Та кім 
чы нам, у апош нія га ды, згод-
на з вы ва да мі спе цы я ліс таў, 
у па мкнен ні з'е хаць «за муж 
за мя жу» пе ра ва жа юць ме-
на ві та ма раль на-псі ха ла гіч-
ныя ма ты вы: ста лая жан чы на 
шу кае ў спа да рож ні ку жыц ця 
па ва гі да са бе, жа дае ба чыць 

пэў ны куль тур на-бы та вы 

ўзро вень.

Але пла ну ю чы за меж нае 

за муж жа, жан чы не не аб-

ход на так са ма пра ца ваць 

над са бой. Ёй вар та доб ра 

ве даць не толь кі за меж ную 

мо ву, але і ўяў ляць мен та лі-

тэт, куль ту ру і за ко ны чу жой 

кра і ны. Трэ ба пом ніць так са-

ма пра сваю на цы я наль ную 

год насць і ні ў якім ра зе не 

спя шац ца ад маў ляц ца ад 

бе ла рус ка га гра ма дзян ства. 

У та кім вы пад ку пра вы жан-

чы ны і яе дзя цей бу дуць га-

ран та ва ны за ко на мі на шай 
кра і ны, а юры дыч ная і ін шая 
да па мо га бу дзе за бяс пе ча-
ная праз бе ла рус кае Мі ніс-
тэр ства за меж ных спраў. 
Сён ня ўсім доб ра вя до мы вы-
па дак са спро бай ада браць 
сы на-не маў ля ў на шай зна ка-
мі тай тэ ні сіст кі Вік то рыі Аза-
ран кі яе бой фрэн дам. Толь кі 
дзя ку ю чы ўдзе лу бе ла рус кіх 
юрыс таў пы тан не вы ра шы-
ла ся на ка рысць ма ці, гра ма-
дзян кі Бе ла ру сі.

Люд мі ла КУС ЛІ ВАЯ.

Пра тое, як яшчэ мож на 
пад стра ха вац ца, пла ну ю-
чы за меж нае за муж жа, і як 
пад рых та вац ца да жыц ця 
ў чу жой кра і не, мож на да-
ве дац ца са ста ро нак каст-
рыч ніц ка га ну ма ра ча со пі са 
«Але ся».

«Зор ка» 
па-за сцэ най

За слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі Іна Афа нась е ва 
не ўза ба ве ад зна чыць двай ны юбі лей — на пры кан цы 
каст рыч ні ка ёй споў ніц ца 50 га доў, а 2 ліс та па да ў Па-
ла цы Рэс пуб лі кі спя вач ка дасць вя лі кі соль ны кан цэрт 
«Ка хан не маё...», пры све ча ны 30-год дзю твор чай дзей-
нас ці. Каст рыч ніц кі ну мар ча со пі са «Але ся» рас ка жа не 
толь кі пра твор чыя пла ны юбі ляр кі, але і пра ся мей нае 
ко ла «зор кі», якое яе заў сё ды на тхняе і пад трым лі вае. 
Чы та чы да ве да юц ца так са ма пра за хап лен ні і схіль нас-
ці лю бі май спя вач кі...

Хо бі мо жа стаць 
біз не сам

У сла вян скай куль ту ры здаў на пры ня та ашчад на 
ста віц ца да тка ні ны. Маг чы ма ад сюль і ўзнік ла ў на-
ро дзе тра ды цыя шыц ця са шмат коў. А лю боў да яго 
пе ра тва ры ла спо саб эка ном на вы дат коў ваць тка ні ну 
ў са ма стой ны від на род на га мас тац тва. У су час ных 
май стрых гэ та тэх ні ка на зы ва ец ца на анг лій скі лад — 
«пэч варк». Мін чан ка Анас та сія Лях, пра якую ў каст-
рыч ніц кім ну ма ры рас ка заў жа но чы ча со піс «Але ся», 
уба чы ла ў гра мад скім транс пар це стра ка тую дзі ця чую 
коў драч ку. І ёй за ха це ла ся ўпры го жыць утуль ны мі рэ ча-
мі са шмат коў свой дом. Не ўза ба ве хо бі пе ра тва ры ла ся 
ва ўлас ны па спя хо вы біз нес.

Ма туш ка 
з Ка мен най Гор кі

Яны па зна ё мі лі ся яшчэ дзець мі. Сяб ра ва лі, ста ле-

лі, ву чы лі ся. На ды шоў час, ка лі ма ла ды свя тар Па вел 

Сяр дзюк зра біў пра па но ву ру кі і сэр ца сва ёй даў няй 

сяб роў цы — куль ту ро ла гу Ве ра ні цы. Не ўза ба ве была 

выдзелена зям ля ў мін скім мік ра ра ё не Ка мен ная Гор ка 
для бу даў ніц тва хра ма свя ці це ля Мі ка лая Япон ска га. 
З ча сам, дзя ку ю чы на ма ган ням на ста я це ля про та і е рэя 
Паў ла, храм стаў цэнт рам пры цяг нен ня не толь кі для 
пры ха джан, але і для мно гіх ту тэй шых жы ха роў. Ва 
ўсіх па чы нан нях Паў ла ак тыў на пад трым лі ва ла жон ка. 
Шмат дзет ная ма ці Ве ра ні ка Сяр дзюк у каст рыч ні ку 
ста ла гос цяй ча со пі са «Але ся».

ШУ КАЮ МУ ЖА 
З ЗА МЕЖ ЖА

Чытайце 
ў кастрычніцкім 

нумары


