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«Тое, да ча го ты 
не раў на душ ны, мае 
вя лі кія шан цы на пос пех»

— Ка ця, ча му вы ра шы лі ства рыць пра-

ект ме на ві та ў ін тэр нэ це? Рас ка жы це, з 

ча го ён па чы наў ся.

— Я скон чы ла МДІ МА і не збі ра ла ся вяр-

тац ца ў ма дэ лінг. Мне для ду шы, для рэа лі за-

цыі ўнут ра ных ам бі цый быў не аб ход ны ней кі 

пра ект. Шчы ра ска жу, што бы ло страш на 

па чы наць штось ці, не ма ю чы досведу ў біз-

не се, тым больш у СМІ. І та му я прый шла да 

сва ёй бліз кай сяб роў кі Мар га ры ты Лі е вай. 

Ка жу: «Ры та, трэ ба штось ці ра біць». У яе 

бы ло та кое ж жа дан не. Пер ша па чат ко ва 

пунк там ува хо ду для нас абедз вюх стаў 

пра ект, які не па тра буе па ста ян най пры-

сут нас ці ў ней кай ад ной геа гра фіч най ла ка-

цыі. Ад па вед на, мы вы ра шы лі, што бу дзем 

пра ца ваць у ін тэр нэ це. Тэ мы пры га жос ці, 

зда роўя, зда ро ва га спо са бу жыц ця вель мі 

ла гіч ныя — гэ та тое, што нас ці ка віць. І, як 

пра ві ла, тое, да ча го ты не раў на душ ны, мае 

вя лі кія шан цы на пос пех.

— Сён ня што дзень сайт на вед вае 

400 ты сяч уні каль ных ка рыс таль ні каў. 

Рэ сурс ад ра зу стаў па спя хо вым?

— Яго раз віц цё не заў сё ды бы ло прос-

тае. На па чат ко вым эта пе, ка неш не, у нас 

не ха па ла во пы ту, пра віль на га ра зу мен-

ня та го, як усё па він на быць вы бу да ва на. 

Нель га ска заць, што ідэя сай та і яго аб ліч ча 

на ра дзі ла ся ў ней кі кан крэт ны дзень, — гэ-

та пра цэс, які не за вяр шыў ся і сён ня. Мы 

ідзём да вель мі кан крэт най мэ ты, якая мае 

і ві зу аль нае ўва саб лен не. Хут ка нас ча ка-

юць пэў ныя зме ны, у тым лі ку кан тэнт ныя: 

мы ста но вім ся леп шыя, ці ка вей шыя, больш 

уз важ лі выя, глы бей шыя. Мы со чым за трэн-

да мі на рын ку і не да ём са бе па слаб лен няў. 

З ад на го бо ку гэ та, не су мнен на, пры но сіць 

за да валь нен не, з дру го га — па ста ян ны вы-

клік, на які трэ ба ад каз ваць.

Ад на знач на, бы лі мо ман ты, ка лі мне ха-

це ла ся ўсё кі нуць. Ду маю, што кож ны ўла-

даль нік біз не су су ты ка ец ца на пэў ным эта пе 

з пунк там вы га ран ня, ка лі не ра зу мее, для 

ча го ён гэ та ро біць і якая кан чат ко вая мэ та. 

У мя не бы лі та кія мо ман ты, і я іх, на шчас це, 

пе ра адо ле ла — і са ма, і дзя ку ю чы сва ёй ка-

ман дзе, і дзя ку ю чы сва ёй парт нёр цы Мар га-

ры це. І я ра да, што не апус ці ла ру кі, а пай шла 

да лей. Ця пер я за да во ле на тым, як вы гля дае 

пра ект, і ба чу для яго перс пек ты вы.

— Вы скон чы лі МДІ МА па спе цы яль-

нас ці «жур на ліст-між на род нік». Па мя та-

е це сваю пер шую пуб лі ка цыю?

— Што да ты чыц ца не па срэд на ма ёй спе-

цы яль нас ці, то та ко га во пы ту ў мя не ня ма. 

Мне не да вя ло ся на пі саць ні вод на га ар ты-

ку ла на вост рую па лі тыч ную тэ му ці на тэ му 

між на род ных ад но сін. І не ду маю, што ўсё 

на пе ра дзе. Усё ж мне больш па ду шы жыц-

цё выя тэ мы, якія ма юць вод гук у сэр цах чы-

та чоў. Мая га лоў ная мэ та як за сна валь ні ка 

СМІ — быць ка рыс най лю дзям, да па ма гаць, 

да рыць ім доб ры на строй. Зай ма ю чы ся той 

дзей нас цю, якой зай ма ец ца жур на ліст-між-

на род нік, не заў сё ды мож на ўва со біць гэ тыя 

памкненні.

— Якая сён ня ва ша ро ля ў пра ек це? 

Коль кі ча ла век над ім пра цуе?

— Сён ня ў на шым шта це ка ля 12 ча ла-

век, і, ка неш не, шмат лю дзей на аў тсор сін-

гу. Гэ та як аў та ры, так і тэх ніч ныя пад рад-

чы кі. Мая ро ля ў пра ек це ў боль шай сту пе ні 

мен тар ская. Гэ та пэў ная лі нія, якую я ба чу 

і якую мы з ка ман дай ува саб ля ем. Зра зу-

ме ла, што ёсць вя лі кая коль касць бя гу чых 

пы тан няў. Ка лі ка заць пра раз мер ка ван не 

аба вяз каў па між мной і Мар га ры тай, то я ў 

боль шай сту пе ні ад каз ваю за тэх ніч ны бок: 

уза е ма дзе ян не па пы тан нях SЕО, SMM, та-

го ж ды зай ну. А мая са мая га лоў ная за да-

ча — кан так ты з га лоў ным рэ дак та рам, ка-

ман дай, на ра джэн не но вых ідэй, на тхнен не 

ка ман ды, кант роль якас ці — усё тое, ад ча го 

я атрым лі ваю вя лі кае за да валь нен не.

— Вы да во лі ак тыў на ве дзя це сваю 

ста рон ку ў «Ін стаг ра ме». Гэ та так са ма 

пры но сіць за да валь нен не?

— За раз у мя не, да рэ чы, пе ры яд пэў на-

га за ціш ша. Для мя не гэ та не ра бо та, не 

штось ці аба вяз ко вае. У мя не не па чы на-

ец ца па ні ка, ка лі я ра зу мею, што не каль кі 

дзён ні чо га не вы клад ва ла. Ча сам мне са-

праў ды па трэб ны сур' ёз ны ад па чы нак ад 

гэ тай са цы яль най сет кі. Але ў боль шас ці 

вы пад каў яна ўсё ж мя не на тхняе. І, не су-

мнен на, гэ та пля цоў ка для кан так та ван ня 

з ма і мі пад піс чы ка мі, я атрым лі ваю ад гэ-

та га вя лі кае за да валь нен не, бо я ад чу ваю, 

што з мно гі мі з іх у нас па доб ныя по гля ды. 

На ста рон цы вель мі ста ноў чая энер ге ты-

ка — не толь кі дзя ку ю чы та му, што я дру-

кую, але і праз зва рот ную рэ ак цыю ад ма ёй 

аў ды то рыі. У мя не амаль ні ко лі не бы вае 

не га тыў ных ка мен та ры яў, усе вель мі па-

сяб роў ску на стро е ны ад но да ад на го. Гэ та 

па доб на на маю дзей насць з Bеаutуhасk.ru: 

га лоў ная мэ та — быць ка рыс ным. Пуб лі ка-

цыі ў «Ін стаг ра ме», без умоў на, гэ та пэў нае 

за да валь нен не на ша га эга, сла ва люб ных 

па чат каў. Але ін шы асноў ны па рыў, ка лі я 

пуб лі кую свае гіс то рыі і па сты, — гэ та жа-

дан не быць ка рыс ным. І мне зда ец ца, гэ та 

доб ра атрым лі ва ец ца.

— Вы ад каз ва е це сва ім пад піс чы кам, 

што сла ву тас ці ро бяць ня час та...

— Вя до ма, што коль касць аў ды то рыі 

та кім чы нам па вя ліч ва ец ца, але я раб лю 

гэ та не для та го, каб хай па нуць на сва ёй 

ста рон цы ці атры маць боль шую коль касць 

пад пі сак. Мя не са праў ды ці ка віць мер ка ван-

не лю дзей, і ў гэ тай сі ту а цыі не ад ка заць 

ім бу дзе па прос ту не сум лен на. Мы ж кан-

так ту ем у двух ба ко вым, а не ад на ба ко вым 

па рад ку.

— Для гэ та га пра во дзі це і су стрэ чы 

з пад піс чы ка мі? Хва лю е це ся, ці за поў-

ніц ца за ла?

— У мя не ня ма вя лі ка га во пы ту пра вя-

дзен ня су стрэч з пад піс чы ка мі. Я ра бі ла 

та кую су стрэ чу толь кі ад ной чы — у Мін-

ску. Ка неш не, хва ля ва ла ся, коль кі лю дзей 

прый дзе, ці бу дзе гэ та ка мусь ці ці ка ва. Але, 

пра вёў шы яе, я ад чу ваю, што яна атры ма ла 

вя лі кі вод гук у сэр цах лю дзей. Мне пас ля 

пры хо дзі лі вель мі глы бо кія, шчы рыя, ду шэў-

ныя па ве дам лен ні, і ра зу мен не та го, што ўсё 

не да рэм на, са мной за ста ло ся.

— Пра што час цей за ўсё пы та юц ца ў 

вас пры су стрэ чах?

— На ша кан так та ван не па бу да ва на ў 

фар ма це лек цый, ка лі я больш дзя лю ся сва-

ім досведам. Пы тан ні, вядома, за да юць, але 

ўсе яны з плос кас ці та го, як быць пры го жым, 

як быць шчас лі вым, як ра да вац ца жыц цю. 

І вель мі пры ем на, што ў лю дзей я аса цыю-

юся ме на ві та з та кі мі за пы та мі.

«Я на ву чы ла ся 
дэ ле га ваць, у тым лі ку 
і кло пат пра дзя цей»

— Ці ёсць у вас час удзель ні чаць у 

здым ках?

— Гэ тая мая дзей насць на паў зе ў да-

дзе ны мо мант як раз праз ад сут насць ча су. 

Інтэрнэт-рэсурс — гэ та мая асноў ная па-

куль ра бо та. Ёсць і ін шыя пра ек ты, які мі я 

зай ма ю ся, у пры ват нас ці, су пра цоў ніц тва 

з ЮНІ СЭФ у Бе ла ру сі. Гэ та тое, што мя не 

вель мі на тхняе. Зноў жа, гэ та раз мо ва пра 

тое, што ты ка рыс ны. Маё ўза е ма дзе ян не з 

ЮНІ СЭФ звя за на з за ся ро джан нем ува гі на 

праб ле мах пад лет каў, дзя цей-сі рот. 

І ў хут кім ча се бу дуць пэў ныя маш-

таб ныя пра ек ты.

— Па дзя лі це ся, як уда ец ца су-

мя шчаць ра бо ту і вы ха ван не трох 

да чок.

— На шчас це, мне ўда ло ся вы бу-

да ваць спра ву та кім чы нам, што яна 

не ад бі рае асноў ную част ку май го 

ча су. Так, бы лі роз ныя пе ры я ды, ка-

лі я зна хо дзі ла ся ў не кам форт ным 

ста не з-за та го, што яна зай ма ла за-

над та шмат. Але я, па-пер шае, на-

ву чы ла ся дэ ле га ваць, а па-дру гое, 

спа дзя ю ся, што стрэ са выя сі ту а цыі ў 

біз не се за ста лі ся ў мі ну лым. Гэ та да-

зва ляе мне сфа ку сіра вац ца на сям'і, 

дзе цях і са бе. Пры гэ тым зай мац ца 

ра бо тай, укла да ю чы ся ў зруч ныя для 

мя не ча са выя ме жы. Не су мнен на, 

гэ та бы ло б не маг чы ма без па моч ні каў. Мне 

да па ма га юць ня ні, і мая ўнут ра ная на кі ра-

ва насць дэ ле га ваць ім кло пат пра дзя цей. 

У мя не ёсць маг чы масць удзя ліць ува гу не 

толь кі дзе цям, але і ін шым рэ чам, вы зва ліць 

час для за ня ткаў лю бі май спра вай.

Ма ім дзяў чын кам — шэсць, тры і паў-

та ра го да. Ста рэй шыя на вед ва юць дзі ця-

чы са док, і гэ та му я вель мі ра да. Ні ко лі не 

раз гля да ла ін шы ва ры янт, бо лі чу, што дзі-

ця аба вяз ко ва па він на ўза е ма дзей ні чаць з 

со цы у мам. І ка неш не ж, у дзі ця чым сад ку 

пра цу юць пра фе сі я на лы сва ёй спра вы, якія 

да юць дзе цям ве ды і на вы кі.

— Ка лі ста іць вы бар, па пра ца ваць ці 

пры свя ціць час дзе цям, што ро бі це?

— Для мя не вель мі важ ны ба ланс па між 

сям' ёй і ма і мі аса біс ты мі ін та рэ са мі (а ра бо-

та — гэ та мой аса біс ты ін та рэс). Та му што 

ка лі я не зна хо джу для ра бо ты ча су, я прос-

та не атрым лі ваю энер гіі, якую пас ля ма гу 

ад да ваць сва ёй сям'і і дзе цям. Та му гэ та 

вы ключ на пы тан не пра віль на га раз мер ка-

ван ня ча са ва га рэ сур су і ба лан су.

— Вы па спя ва е це і шмат па да рож ні-

чаць...

— ...і ча сам, ска жу шчы ра, мя не гэ та 

стам ляе. Я вель мі да маш ні ча ла век, мне 

важ ны час, пра ве дзе ны до ма. Гэ так жа, як 

важ ны гра фік, ка лі ла гіч на ўсё вы строй ва-

ец ца, а не ка лі ты з'яз джа еш і імк неш ся за 

ка рот кі час зна хо джан ня ў ад ным пунк це 

зра біць шмат спраў. Але тым не менш рух 

мя не так са ма на тхняе, і я ста ра юся вы трым-

лі ваць ба ланс па між па езд ка мі і зна хо джан-

нем до ма.

«З цяж кас цю ма гу 
спы ніц ца, увесь час гэ та 
ўнут ра ная гон ка»

— Лі чы лі, коль кі кра ін аб' ез дзі лі?

— Так, і іх ака за ла ся не так шмат, як 

я ду ма ла, — ка ля 42. Мая лю бі мая для 

падарожжаў кра і на, на пэў на, Іта лія. Мя не 

вель мі на тхняе мен та лі тэт італь ян цаў, іх лю-

боў да жыц ця, маг чы масць спы ніц ца, па ся-

дзець за куб кам ка вы ў ка вяр ні, су зі ра ю чы 

і атрым лі ва ю чы аса ло ду. Гэ та га вель мі не 

ха пае на ша му мен та лі тэ ту. Аса біс та я, на-

прык лад, з вя лі кай цяж кас цю ма гу спы ніц ца 

і атры маць аса ло ду ад мо ман ту. Увесь час 

гэ та ней кая ўнут ра ная гон ка, аб дум ван не 

та го, што па він на хут ка ад быц ца, бу да ван не 

ней кіх пла наў.

— Ці заў сё ды ўда ец ца зна хо дзіць час 

для ся бе?

— Гэ та адзін з ма іх пры яры тэ таў, бо ў 

мя не ёсць да па мо га — на шы ня ні. Але не 

заў сё ды атрым лі ва ец ца, та му што трое дзе-

так, яны хва рэ юць, і мае ча кан ні і пла ны 

зу сім не су па да юць з рэ аль нас цю. А вось 

ка лі ўсё ідзе глад ка, я, без умоў на, зна хо-

джу час для са мой ся бе. Гэ та для мя не 

спорт, на вед ван не кас ме то ла га, чы тан не, 

зноў-та кі ра бо та над маім пра ек там. Коль кі 

ча су вар та пры свя чаць са бе? Для кож на га 

гэ та ін ды ві ду аль на. Ка мусь ці да стат ко ва 

га дзі ну па ля жаць і па гля дзець се ры ял — і 

ён шчас лі вы, хтось ці га дзі ну па зай ма ец ца 

спор там ці пра гу ля ец ца, а ка мусь ці трэ ба 

пяць га дзін.

— Што для вас зда ро вы спо саб жыц ця?

— Гэ та спа лу чэн не фі зіч на га і псі ха ла гіч-

на га. Не су мнен на, у зда ро вым це ле зда ро вы 

дух. І гэ та не дэ віз, а ін струк цыя да дзе ян ня. 

Я люб лю зай мац ца спор там. Гэ та звя за на 

не з ней кі мі тэн дэн цы я мі, а вы ключ на з ма-

ім са ма ад чу ван нем. У за ле я зай ма ю ся, як 

пра ві ла, без трэ не ра, бо ў мя не да стат ко ва 

вя лі кі ба гаж, я ве даю шмат прак ты ка ван няў. 

З трэ не рам зай ма ю ся толь кі пі ла тэ сам на 

трэ на жо рах, мне вель мі па да ба ец ца гэ ты від 

спор ту. Пе ры я дыч на я пла ваю, зай ма ю ся 

скан ды наў скай ха дой. У лю бым вы пад ку, 

для мя не спорт — гэ та спа лу чэн не фі зіч най 

на груз кі і эма цы я наль на га рас слаб лен ня. 

Зда ро вы спо саб жыц ця — гэ та і пра віль нае 

хар ча ван не: ес ці ў ме ру, ужы ваць ка рыс ныя 

пра дук ты ў пра віль ны час, за хоў ваць ін тэр-

ва лы па між пры ёма мі ежы.

Яшчэ вель мі люб лю чы таць, але не ха пае 

для гэ та га ча су.

— Якія кні га і фільм вас ура зі лі?

— З ня даў ніх філь маў — «Джо кер». Я іш-

ла на яго, спе цы яль на не чы таў шы вод гу каў. 

Без умоў на, гэ та адзін з тых філь маў, да якіх 

хо чац ца вяр тац ца. Доў гі час ма ёй на столь-

най кні гай быў «Іды ёт» Да ста еў ска га. Яна 

бы ла мне вель мі бліз кая: гэ та не зра зу ме-

тасць, не ад па вед насць свай го ўнут ра на га 

ўлад ка ван ня ўся му ас тат ня му све ту... Мне 

быў вель мі сім па тыч ны князь Мыш кін. Гэ та 

і ця пер ад на з лю бі мых кніг.

— Які най леп шы спо саб ад па чын ку?

— На пэў на, прос та па ля жаць, па жа да на 

на сон цы. Ка лі гэ та па езд ка, то ў ці шы ні і 

спа коі пра вес ці па ру дзён, каб рас сла біц ца, 

пе ра клю чыц ца, за ра дзіц ца энер гі яй сон ца 

і па да рыць яе сва ім бліз кім і на ва коль ным. 

Ка лі ка заць пра ад па чы нак у го ра дзе, то 

гэ та лаз ня. Я яе люб лю, але на вед ваю не 

час та, бо пас ля лаз ні, дзе я мак сі маль на 

рас слаб ля ю ся, мне скла да на са браць ся бе і 

ўклю чыц ца ў ма ця рын ства. Так са ма люб лю 

спа-ры ту а лы — роз ныя пра гра мы па це ле. 

У лю бым вы пад ку, усё, што не на гру жае і не 

пры но сіць да дат ко ва га стрэ су, — вы дат ны 

ва ры янт пе ра клю чыц ца і рэ лак са нуць.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та з «Ін стаг ра ма» 

Ка ця ры ны ДА МАНЬ КО ВАЙ.

«У мя не час та пы та юц ца, «У мя не час та пы та юц ца, 
як стаць шчас лі вай...»як стаць шчас лі вай...»

З бацькамі.

Дзеці.


