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ЖЫЦ ЦЁ ПАС ЛЯ КА РО НЫ
— Лі та раль на дня мі аба ра ні ла 

дып лом на 9 ба лаў. Праў да, больш 

хва ля ва ла ся на дзярж эк за ме не, — 

пры зна ец ца Ма рыя. — Усё ж дып-

лом я пі са ла, мож на лі чыць, з дру-

го га кур са, вя ла кур са выя ра бо ты, і 

ка лі яны на рэш це «вы рас лі» ў вы ні-

ко вую, ве да ла тэ му ўжо ледзь ве не 

на па мяць. А на дзярж эк за ме не бы-

ло шмат прад ме таў у ад ным бі ле це, 

да та го ж не ча ка на на іс пыт за зір нуў 

рэк тар — ён пра фе сар на на шай 

ка фед ры, так што я рас пе ра жы ва-

ла ся і са бра ла ся, толь кі ка лі па ча ла 

ад каз ваць. Але ў вы ні ку ўсё доб ра, 

ужо атры ма лі дып ло мы — вель мі 

пры го жая, кра наль ная і кры ху сум-

ная цы ры мо нія атры ма ла ся...

— Але ж для вас гэ та не раз ві-

тан не з род най ВНУ, вы пла на ва-

лі па сту піць у ма гіст ра ту ру. Або 

пла ны па мя ня лі ся?

— Не, усё ў сі ле. Акра мя та го, мя-

не ча кае і рэ клам ная кам па нія, дзе я 

пра ца ва ла акаўнт-ме не джа рам, але 

тут я не ўпэў не на, ці атры ма ец ца 

ўсё су мяс ціць па ча се і за ня тас ці. 

Пра ца ў рэ клам най сфе ры вель мі 

па да ба ец ца, ад нак хут ка пач нец ца 

шчыль ная пад рых тоў ка да кон кур су 

«Міс све ту», по тым трэ ба бу дзе на 

ме сяц па ехаць на яго, і не як, мне па-

да ец ца, ня зруч на ўвесь час ад прош-

вац ца і пад во дзіць лю дзей. Та му, 

ві даць, бу ду шу каць пра цу з гіб кім 

гра фі кам аль бо част ко вай за ня тас-

цю, бо ве даю дак лад на, што прос та 

ся дзець до ма і па ве ча рах ха дзіць у 

ма гіст ра ту ру мне бу дзе сум на.

— Я так ра зу мею, з за груз кай 

і аба вяз ка мі «Міс Бе ла русь» на 

тое, каб прос та ся дзець до ма, і 

ча су не бу дзе. На огул, уда ло ся 

нар маль на ад па чыць?

— Ну, ты дзень ад сы пац ца ні хто 

не даў, бы лі там не дзе пра меж кі ў 

па ло ву дня, — смя ец ца Ма ша. — 

Вось мі ну лыя вы хад ныя са бе вы-

зва лі ла, каб з'ез дзіць да сва я коў і 

па хрыс ціць пля мен ні ка, — гэ та та-

кая ўзру шаль ная і ад каз ная спра-

ва... А так па кры се, па ма лу пры хо-

джу ў ся бе. Гэ тым ле там яшчэ, спа-

дзя ю ся, да зво лю са бе ка ні ку лы.

— Адзін з га лоў ных пры зоў — 

бе лы па за да рож нік «Джы лі Ат-

лас» — вы ўжо атры ма лі. Як па-

чу ва е це ся за ру лём?

— Здо ра ва! Гэ та мая пер шая ма-

шы на: пра вы я атры ма ла ў 19 га доў, 

але да гэ туль не кі ра ва ла, так што 

пе ра пы нак атры маў ся да во лі вя лі-

кі. Пер шы ты дзень ез дзі-

ла з бра там ці та там, якія 

ацэнь ва лі маё кі ра ван не 

і ў прын цы пе па хва лі лі. 

Ця пер прос та атрым лі ваю 

за да валь нен не і, на пэў на, 

як кож ны, у ка го з'я ві ла ся 

пер шая ма шы на, ста ра юся ез дзіць 

час цей ку ды-не будзь: хоць па спра-

вах, хоць з ма май у кра му.

— У кан цы мая вы збі ра лі ся су-
стрэц ца з дзяў ча та мі — вы пуск ні-
ца мі пра ек та «Міс Бе ла русь»...

— Уба чыц ца ўсім, на ту раль на, 

не атры ма ла ся — усё ж са браць 

30 ча ла век з усіх рэ гі ё наў да во лі 

скла да на. На апош нім зван ку су-

стра ка лі ся і ад па чы ва лі ра зам з 

дзяў ча та мі, якія ўвай шлі ў топ-10, 

яшчэ пла ну ем 3 лі пе ня са брац ца.

— Інт ры га пра тое, ці воль нае 
ва ша сэр ца, пра тры ма ла ся зу сім 
ня доў га...

— Жур на ліс ты рас кру ці лі на пры-

знан не, што хлоп ца ў мя не ня ма, та-

му ўва гі з бо ку су праць лег ла га по лу 

ста ла вель мі мно га. Ка неш не, гэ та 

пры ем на, але па куль што я з усі мі 

кан так тую толь кі па-сяб роў ску.

— Да рэ чы, пра сяб роў: ці ўсе 

яны прай шлі вы пра ба ван не «мед-

ны мі тру ба мі» і здо ле лі шчы ра 

па ра да вац ца за ва шу пе ра мо гу?

— Усе, ка го я лі чы ла бліз кі мі сяб-

ра мі, та кі мі і за ста лі ся, па цвер дзі-

лі шчы расць на шых ад но сін, і гэ та 

вель мі важ на для мя не. Што да эмо-

цый ма ла зна ё мых лю дзей, то ней кі 

не га тыў ад іх мя не ма ла хва люе.

Але ж ня ма тое хус ты, каб за вя-

заць лю дзям вус ны, і но вую «Міс 

Бе ла русь», як ча ла ве ка пуб ліч на га, 

час та аб мяр коў ва юць у ін тэр нэт-

пра сто ры. Са мая за баў ная чут ка, 

якая хо дзіць пра Ма шу, — як быц-

цам яна дач ка ад на го з топ-10 бе-

ла рус кіх біз нес ме наў. «Уліч ва ю чы, 

што я з прос тай сям'і: ма ма пра цуе 

па моч ні кам вы ха валь ні ка ў сад ку, 

та та бы лы вай ско вец, ця пер пра-

цуе так сіс там, — мы толь кі па смя-

я лі ся з гэ та га «пра ве ра на га свед-

чан ня», — не крыў дуе дзяў чы на на 

се ціў ных плет ка роў.

НЕ ДЛЯ ПТУ ШАЧ КІ
Ма рыя яшчэ не атры ма ла гра шо-

вы прыз, які скла дае ка ля 12 000 бе-

ла рус кіх руб лёў, але ўжо зай ма ец-

ца даб ра чын нас цю. Так, у Дзень 

аба ро ны дзя цей яна за вез ла па да-

рун кі ў ста ліч ны дзі ця чы дом № 5. 

«Бы лі ўлас ныя на кап лен ні, і я змаг-

ла вы дат ка ваць на гэ та пэў ную су-

му, — па ціс кае пля чы ма Ма рыя з 

та кім вы гля дам, як быц цам прос та 

вый шла ў кра му па хлеб. — Шчы ра 

ка жу чы, ме ла на конт дзет до маў цаў 

не ка то рыя стэ рэа ты пы і су стрэ чы 

ча ка ла з пэў най на сця ро гай: як там 

дзе ці да мя не па ста вяц ца, якія яны 

на огул — мо і не па трэб ны ім мае 

па да рун кі? Але атры ма ла та кі шчы-

ры, цёп лы пры ём, што на ўсе свае 

стра хі за бы ла ся: так ужо ра дас на 

бег лі да мя не аб ды мац ца і ма лень-

кія, і ста рэй шыя дзе ці. Хі ба зу сім 

да рос лыя хлоп цы, якім па 17—18 

га доў, ся дзе лі да лё ка, па во дзі лі 

ся бе стры ма на і толь кі па ды шлі 

сфа та гра фа вац ца, а ўсе ас тат нія 

ві да воч на ўсце шы лі ся... На ват не 

ве даю, хто больш за да валь нен ня 

атры маў: яны ад па да рун каў або я 

ад іх усме шак і ра дас ці».

— На мой по гляд, вя лі кі плюс, 

што гэ та бы ло не шум нае, не 

пра та коль нае ме ра пры ем ства, а 

ўлас ная доб рая во ля...

— На са мрэч мно гія час та пы та-

юц ца: «Дзе пра пі са на, што вы па-

він ны зай мац ца даб ра чын нас цю?». 

А хто тут пры му сіць, ка лі гэ та па він-

на іс ці ад сэр ца? Я і ра ней зай ма ла ся 

даб ра чын нас цю — па тро ху, як маг-

ла, а ця пер ты тул прос та да зво ліць 

ра біць гэ та з боль шым маш та бам. 

І ка лі ў тым лі ку з да па мо гай СМІ 

ўдас ца пры цяг нуць ува гу да кан-

крэт ных лю дзей і ад ра соў, на га даць 

кож на му, што ён мо жа да па маг чы ў 

ме ру сва іх маг чы мас цяў, хай на ват 

дро бяз зю, — гэ та важ на.

Прад ба чу пы тан не ша ноў най пуб-

лі кі: дык што ўсё ж бу дзе з гра шы ма, 

якія вый гра ла «Міс Бе ла русь»? Ма-

рыя ад каз вае шчы ра, што не лю-

біць з не за бі та га лі са фут ра шыць, 

та му кан крэт ныя пла ны па бу дуе, 

ка лі атры мае гро шы на ру кі: «Вы-

дат ка ваць іх мож на част ко ва на даб-

ра чын насць, част ко ва на ўлас ную 

аду ка цыю, а яшчэ на пад рых тоў ку 

да «Міс све ту», дзе спат рэ бяц ца 

роз ныя ўбо ры, кас ме ты ка, шмат ча-

го яшчэ... Тран жы рыць і ку ціць дак-

лад на не бу ду, гэ та не пра мя не».

Кон курс «Міс све ту» прой дзе ў 

Кі таі толь кі ў снеж ні, але час мі нае 

хут ка і спе цы я ліс ты На цы я наль най 

шко лы пры га жос ці ўжо рас па ча лі 

пад рых тоў ку. Ма рыя, са свай го бо-

ку, вы ву чае ін фар ма цыю пра ход 

шоу, уваж лі ва слу хае рэ ка мен да-

цыі бы лых удзель ніц — на прык лад 

пер шай «Міс Бе ла русь — 1998» 

Свят ла ны Крук, і ўжо за дум ва ец ца, 

як бу дзе ўдзель ні чаць, на прык лад, 

у спа бор ніц тве та лен таў:

— Ду маю, гэ та бу дуць тан цы. 

Я да во лі доў га імі зай ма ла ся, спра-

ба ва ла прак тыч на ўсе сты лі, ад эст-

рад ных да су час ных, уклю ча ю чы хіп-

хоп і кан тэм па ра ры дэнс, зра бі ла пе-

ра пы нак толь кі ў апош нія два га ды, 

але тэх ні ка за ста ла ся, і ка лі як след 

пад рых та вац ца, з да па мо гай пра фе-

сі я на лаў, мяр кую, мож на пры ду маць 

і адрэпеціраваць ці ка вае вы ступ лен-

не... На огул, я лі чу, да лю бой спра вы 

вар та як след пад рых та вац ца, каб 

зра зу мець, што ця бе ча кае, а не пры-

яз джаць з ка раб ля на баль.

— Не за леж на ад вы ні каў кон-

кур су «Міс све ту», ку ды ду ма е це 

ру хац ца да лей: рэ клам ная сфе ра 

або тэ ле ві зій ная, ма дэль ны біз-

нес ці яшчэ неш та?

— Перш за ўсё ха чу скон чыць 

ма гіст ра ту ру, атры маць поў ную вы-

шэй шую аду ка цыю па сва ёй спе-

цы яль нас ці «ме не джар-эка на міст» 

і дып лом, які бу дзе ка ці ра вац ца ў 

тым лі ку за мя жой. Бу ду ўдас ка наль-

ваць анг лій скую мо ву, якая дак лад-

на спат рэ біц ца і на «Міс све ту», і ў 

пра цы, і на огул у жыц ці. Маг чы ма, 

у бу ду чы ні так са ма па спра бую рэа-

лі за ваць даў нюю ма ру стаць тэ ле-

вя ду чай. Праў да, усе жур на ліс ты ў 

адзін го лас ка жуць, што для гэ та га 

жур фак не па трэб ны, а па трэб ная 

пра фе сій ная шко ла або кур сы тэ-

ле ві зій на га май стэр ства, а по тым — 

кас тын гі і по шук свай го кі рун ку.

ПРА СВАЁ, ДЗЯ ВО ЧАЕ
— Дзяў ча ты не да ру юць, ка лі 

я пра гэ та не спы таю. Цу доў ны 

вон ка вы вы гляд — гэ та доб рая 

ге не ты ка і зда ро вы лад жыц ця 

аль бо ўсё ж ды е ты, пэў ныя аб-

ме жа ван ні?

— Я не ста ві ла б ге не ты ку на 

пер шае мес ца, інакш мож на псі-

ха ла гіч на за гру зіц ца і, ка лі ў ця бе 

бліз кія — ма ма, ба бу ля — з ліш няй 

ва гой, па ста віць на са бе крыж. Лі чу, 

што пра віль нае хар ча ван не і спорт 

у лю бым вы пад ку да па мо гуць вы-

гля даць ле пей — утрым лі ваць ва гу, 

мець чыс тую ску ру, быць у то ну се 

і гэ так да лей. Са ма я, на пэў на, на 

фо не стрэ су і на пру жа на га кон курс-

на га рэ жы му скі ну ла не каль кі кі ло 

і па куль што не вель мі кам форт на 

ад чу ваю ся бе, але спа дзя ю ся неў-

за ба ве вяр нуц ца ў нор му. Не ска жу, 

што для гэ та га па трэб на штось ці 

асаб лі вае, — як і ўсе, я ча сам люб-

лю смач на па ес ці, на прык лад у пе-

ры яд доў гіх на ва год ніх свят. Але на 

кон кур се нам па да бра лі пра віль-

ны, зба лан са ва ны ра цы ён. І ка лі 

пер шыя два дні бы ло скла да на, то 

сён ня я ўжо і са ма не ма гу вяр нуц-

ца да тлус тай ежы або ўжы ваць 

муч ное — праў да, дня мі вось з'е ла 

бу лач ку ва ўні вер сі тэ це, — смя ец ца 

Ма рыя. — Дзяў ча ты, ка лі вы хо ча це 

па леп шыць фор му, то ка рэк туй це 

свой ра цы ён і па ці ху, без фа на тыз-

му, па вя ліч вай це фі зіч ныя на груз-

кі. Трэ ба пе ра цяр пець, пры ву чыць 

ар га нізм да пе ра мен, і вы ні кі бу-

дуць хай і не са мыя хут кія, за тое 

тры ва лыя.

— Што па ра і це юным бе ла рус-

кам, якія па спра бу юць свае сі лы 

на на ступ ным кон кур се «Міс Бе-

ла русь»?

— Не раў няц ца на ін шых, не пры-

па да бняц ца, ве рыць у свае сі лы 

і мець унут ра ны стры жань. А яшчэ 

не аб ход на ра зу мець, што кон курс 

ужо даў но не толь кі пра пры га жосць, 

але і пра ўнут ра нае на паў нен не, што 

ты тул — гэ та не толь кі ўзна га ро да, 

але і ад каз насць, пэў ная мі сія. І каб 

быць яе вар тай, трэ ба звяр нуць ува-

гу як на дэ фі ле, так і на чы тан не 

кніг, як на за ня ткі спор там, так і на 

ін тэ ле кту аль нае са ма раз віц цё.

Гу та ры ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ
і з ар хі ва ге ра і ні.

«ТРАН ЖЫ РЫЦЬ І КУ ЦІЦЬ 
ДАК ЛАД НА НЕ БУ ДУ»

«Міс Бе ла русь — 2018» — 
пра ма ры, пла ны 

і пе ра ме ны 
ў жыц ці

Бліц для ка ра ле вы
— Якую му зы ку зро бі це гуч-

ней?

— Не ма гу вы лу чыць ад на го вы-
ка наў цу. У ма шы не заўж ды іг рае 
ра дыё «Рэ лакс» — ці хая, спа кой-
ная му зы ка, для трэ ні ро вак вы бі-
раю драй во вую, пад на строй слу-
хаю кла сі ку.

— Кні га ці аў тар, да якіх лю бі це 
вяр тац ца?

— «Май стар і Мар га ры та». Як і 
ўсе, пра чы та ла твор у шко ле, але 
лі чу, што гэ та бы ло за ра на і «да спе-
ла» я паз ней. А ця пер што раз, пе ра-
чыт ва ю чы, зна хо джу но выя сэн сы. 
Яшчэ ся род лю бі мых аў та раў Да-
ста еў скі, а з за меж ні каў — Рэ марк, 
яго ную «Іск ру жыц ця» я пра глы ну ла 
за су ткі.

— Ка лі ак тыў ны лад жыц ця, 
то...

— Бег. З дзя цін ства бе гаю па 
ле се з та там, які не толь кі рас ка заў, 
што та кое марш-кі док на 15 км у 
поў най вы клад цы, але і пры віў са-
праўд ную лю боў да бе гу. І ка лі ра-
ней я да га ня ла, то ця пер ужо та та 
вы му ша ны пад цяг вац ца пад мой 
тэмп.

— Са мае зруч нае для вас 
адзен не...

— Кла січ на га сты лю, жа ноц кае: 
су кен кі, аб ца сы і г. д. У 18 га доў я 
са ро ме ла ся свай го рос ту, а по тым, 
пра цу ю чы ма дэл лю, уба чы ла, што 
вы со кія дзяў ча ты на аб ца сах — гэ та 
пры го жа і эфект на.

— Пер шае, на што звяр та е це 
ўва гу пры зна ём стве з но вым ча-
ла ве кам?

— На пэў на, на ўсмеш ку. Я са ма 
ўсмеш лі вая, і ка лі ча ла век усмі ха-
ец ца ў ад каз, то вы клі кае боль шую 
пры яз насць, чым над та ўжо сур' ёз-
ны су раз моў нік.

Схлу шу, ка лі ска жу, што ў дзяў чы не, з якой мы су стра-

ка ем ся ў мін скай ка вяр ні со неч ным чэр вень скім ран-

кам, скла да на па знаць но вую «Міс Бе ла русь» 

Ма рыю ВА СІ ЛЕ ВІЧ. На са мрэч яе час та па зна юць на ву-

лі цах, про сяць сфа та гра фа вац ца аль бо прос та пра вод-

зяць по зір кам. «На па чат ку мя не гэ та вель мі бян тэ жы-

ла, але ця пер ста ра юся рэ ага ваць пры яз на: усміх нуц-

ца, пе ра кі нуц ца па рай слоў», — га во рыць яна.

А вось ва ўні вер сі тэ це ста рас ту кур са хоць і па він-

ша ва лі з пры го жай пе ра мо гай, але па ту ран няў не 

ра бі лі — і чыр во ны дып лом БДЭУ Ма ша атры ма ла 

на агуль ных пад ста вах, што са му яе толь кі ра дуе.
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