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Зрэш ты, яшчэ за доў га да фі на-

лу бы ло зра зу ме ла, што «му зыч-

ная біт ва» ча ка ец ца не абы яка вая. 

І я маю на ўва зе на ват не дзя цей, у 

кож на га з якіх за пля чы ма рэс пуб-

лі кан скія і між на род ныя твор чыя 

кон кур сы ды шмат лі кія ты ту лы. Рэч 

у ін шым. Яшчэ пад час пра слу хоў-

ван ня прэ тэн дэн таў вы яві ла ся: 

«са ма род кам з глы бін кі» вель мі 

цяж ка год на кан ку ры ра ваць з вы-

ха ван ца мі ста ліч ных му зыч ных сту-

дый і вуч ня мі «зор ных» пе да го гаў. 

Мас тац кі кі раў нік На цы я наль на-

га цэнт ра му зыч на га мас тац тва 

імя У. Му ля ві на Свят ла на Ста цэн-

ка (не толь кі во пыт ны пе да гог, але 

яшчэ і ма ма пер шай бе ла рус кай 

пе ра мож цы дзі ця ча га «Еў ра ба чан-

ня» Ксе ніі Сіт нік) та ды па дзя лі ла ся 

мер ка ван нем, што ні чо га страш на-

га ў гэ тым ня ма, на ват на ад ва рот: 

маў ляў, ад бор вы раз на па каз вае 

клас та го ці ін ша га прад зю сар ска-

га цэнт ра, май стэр ства пе да го гаў 

па ва ка ле, умен не пра віль на па-

да браць воб раз і рэ пер ту ар. Яно 

ўсё так, але ад бор — пры нам сі, сё-

лет ні — не менш вы раз на пра дэ-

ман стра ваў і тое, у ка го з баць коў 

та ле на ві тых дзя цей фі нан са выя 

маг чы мас ці да зва ля юць за ка заць 

пес ню за не каль кі ты сяч до ла раў 

і апла ціць па слу гі пра фе сій на га 

аран жы роў шчы ка, на быць у мод-

на га ды зай не ра сцэ ніч ныя ўбо ры 

для юна га ар тыс та і пад тан цоў кі, 

а ў ка го дзі ця прос та ўмее і лю біць 

спя ваць ды ма рыць пра вя лі кую 

сцэ ну.

Ні ў якім ра зе я не за клі каю за ні-

жаць твор чую план ку і пра пус каць 

на пе рад сла бей шых, але ба раць ба, 

з якой не ка то рыя вы бы ва юць зу сім 

не з-за ад сут нас ці та лен ту, па да ец-

ца не зу сім сум лен най. Тым больш 

ка лі га вор ка ідзе пра дзя цей.

Але ня ма пра ві лаў без вы клю-

чэн няў, і та кіх у фі на ле на цы я наль-

на га ад бо ру на дзі ця чае «Еў ра ба-

чан не-2018» ака за ла ся два. Лі за 

Мея — та ле на ві тая 10-га до вая 

дзяў чын ка са шмат дзет най жо-

дзін скай сям'і, за спі най якой не 

пра гляд ваў вя до мы прад зю сар, 

за тое на сцэ не ў гру пе пад тан-

цоў кі яе пад трым лі ваў ста рэй-

шы брат, па куль двое ма лод шых 

пе ра жы ва лі ра зам з ін шы мі ба-

лель шчы ка мі. Лі зе і яе пе да го гу 

Мі ла не Вяр цін скай хо чац ца па дзя-

ка ваць аж но па дзвюх пры чы нах: 

па-пер шае, за бе ла рус ка моў ную 

пес ню «Зор ка» (у якой спя ва ец-

ца, бу дзе це здзіў ле ны, не пра імк-

нен не стаць ка ра ле вай эст ра ды, 

а як раз пра пу ця вод ную зор ку). 

А па-дру гое, пры пэў най шур па-

тас ці ну ма ра ў ім ад чу ва ла ся га-

лоў нае: шчы расць, не са пса ва ная 

ні чы і мі ўяў лен ня мі пра тое, «як трэ-

ба», і штуч ны мі пры ўкра са мі.

Дру гой пры ем най не ча ка нас цю 

ад бо ру стаў 13-га до вы мін ча нін 

Мі кі та Бяль ко, у яко га за пля чы-

ма — су пра цоў ніц тва з Ва ле ры ем 

Ме ла дзэ на ра сій скім тэ ле пра ек-

це «Го лас. Дзе ці 5» і аж но ча ты-

ры Гран-пры, атры ма ныя за год 

на рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 

кон кур сах. Пры тым што га лоў ныя 

прад зю са ры і па моч ні кі Мі кі ты — 

яго ма ма ды пе да гог па ва ка ле Ва-

сіль Сінь ко. Праз не каль кі га доў 

гэ ты хло пец з пра ніз лі вы мі ва чы ма 

мо жа стаць вель мі за ўваж най фі-

гу рай на бе ла рус кай сцэ не і ўсіх 

здзі віць. Гэ та, да рэ чы, ад бы ло ся 

і пад час сё лет ня га ад бо ру: Мі кі та 

вы ка наў, ба дай, са мую скла да ную 

ў ва каль ным пла не пес ню і атры-

маў у вы ні ку ўся го 906 га ла соў 

(1 бал) ад гле да чоў, за тое най вы-

шэй шую ад зна ку — 12 — ад жу ры. 

Па ра докс? «Ка лі шчы ра, то шок, — 

пры знаў ся сам юны ар тыст у са-

цы яль ных сет ках. — Але не трэ ба 

ад чай вац ца, трэ ба іс ці на пе рад і не 

здрадж ваць сва ёй ма ры!»

Што да ас тат ніх фі на ліс таў, 

тут спа бор ні ча лі тры вель мі моц-

ныя ка ман ды. Так, у га ла-кан цэрт 

тра пі лі ад ра зу тры вуч ні Свят ла-

ны Ста цэн кі: 12-га до вы Ар цём 

Ска роль з Ашмя наў, які сё ле та 

атры маў 2-ю прэ мію на «Сла вян-

скім ба за ры ў Ві цеб ску», 13-га до-

вая Ма ша Жы лі на, якая са спа-

лу чэн нем фальк лор на га сты лю і 

рэп-чыт кі ўжо трэ ці раз да хо дзіць 

да фі на лу на цы я наль на га ад бо ру 

на «Еў ра ба чан не», а па ра лель на 

збі рае мност ва пры зоў на ін шых 

кон кур сах. Ня даў на, на прык лад, 

пры вез ла Гран-пры з кон кур су ў 

Чэ хіі і дзі ця ча га фэс ту Сан-Рэ ма. 

І са мая юная з фі на ліс таў, але ў 

свае дзе вяць га доў вель мі перс-

пек тыў ная Ма ша Гу ле віч. Спя-

вач ка і кі раў нік эст рад най сту дыі 

StudіоРlау Воль га Драз до ва, якая 

два мі ну лыя га ды за пар рых та ва-

ла да «Еў ра ба чан ня» прад стаў ні-

коў Бе ла ру сі (Рус ла на Асла на ва 

і Хе ле ну Ме ра аі), ця пер прад ста-

ві ла дзя во чы квін тэт «Мя та», які 

пе ра рос у твор чую су пол ку з сяб-

роў ства 10—11-га до вых дзяў чат-

са ліс так на гру па вых ва каль ных 

за ня тках, і 14-га до ва га Да ні э ля 

Алек са Яст рэм ска га, за пля чы ма 

ў яко га ле таш няе вы ступ лен не на 

дзі ця чай «Но вай хва лі». Ня гле дзя-

чы на тое, што хло пец як раз ця пер 

пе ра жы вае му та цыю го ла су, пе-

да гог вы ра шы ла не ад маў ляц ца 

ад шан цаў паў дзель ні чаць у прэ-

стыж ным між на род ным кон кур се, 

але пра ца ваць у больш ашчад ным 

рэ жы ме. Яшчэ два іх фі на ліс таў 

прад ста віў прад зю сар скі цэнтр 

спе ва ка і кам па зі та ра Юза ры, які 

сам мае ба га ты «еў ра ба чан скі» 

во пыт, — сё ле та ён на пі саў пес ні 

ў за па мі наль ным і мод ным гу чан-

ні для Ан ге лі ны Яра шчук — спя-

вач кі, ба ле ры ны і лінг віс тыч на га 

вун дэр кін да (дзяў чын ка вы ву чае 

ча ты ры за меж ныя мо вы і ня даў-

на, вый граў шы грант Грын віц кай 

шко лы, ез дзі ла на ву чо бу ў Вя-

лі ка бры та нію), і ва каль на-тан ца-

валь на га гур та Mоnkеу Tорs (ка лі 

вы пра вя лі па ра ле лі з укра ін скім 

пад лет ка вым пра ек там Ореn Kіds, 

то ма е це ра цыю, гэ та прак тыч на 

і ёсць наш яму бе ла рус кі ад каз: 

ча ты ры за до рныя дзяў чын кі, у тым 

лі ку ўжо на зва ная Ан ге лі на). Аба-

яль на га Яра сла ва Са ко лі ка ва, які 

ад крыў ся на бе ла рус кім «Та лен це 

кра і ны», а два га ды та му на ра біў 

шо ра ху ў ра сій скім пра ек це «Го-

лас. Дзе ці 2» і дай шоў да фі на лу 

шоу, пад трым лі ва ла яшчэ ад на 

во пыт ная ка ман да: прад зю сар 

і пе да гог Іна Ра да е ва за бяс печ-

ва ла па да печ на му доб ры ра бо чы 

на строй і па зі тыў ны пі яр, а спя вак 

і кам па зі тар Макс Ло рэнс да па мог 

з на пі сан нем пес ні «Мір на зям лі». 

І яшчэ не каль кі дзя сят каў дзя цей 

пад тры ма лі Яра сла ва прос та на 

сцэ не — у ві дэа ро лі ках, дзе вель-

мі роз ныя хлопцы і дзяўчаты ду-

шэў на вы кон ва лі ад ну агуль ную 

пес ню.

Уліч ва ю чы як ні ко лі вы со кі ўзро-

вень кан ку рэн цыі, дзе ці вы клад ва-

лі ся як маг лі і на ват яшчэ больш. 

А вось да да рос лых ёсць пы тан-

ні. Бо гэ та з-за іх ня га не да гля ду 

пад час на цы я наль на га ад бо ру ад-

бы ла ся сур' ёз ная тэх ніч ная на клад-

ка: у Да ні э ля Яст рэм ска га, які вы-

сту паў пад ну ма рам 2, на па чат ку 

пес ні ад клю чыў ся мік ра фон. Та му 

пас ля ўсіх удзель ні каў ён вы сту піў 

з пес няй Tіmе яшчэ раз. Як рас-

тлу ма чы лі вя ду чыя га ла-кан цэр та 

Воль га Ры жы ка ва і Юрый Ва шчук, 

та кая маг чы масць пра ду гле джа на 

пра ві ла мі між на род на га шоу.

Што з уся го гэ та га атры ма ла-

ся? Дыя мет раль на су праць лег лыя 

ацэн кі. У га ла са ван ні гле да чоў на 

пер шым мес цы ака заў ся Да ні эль 

Яст рэм скі, які на браў 9237 га ла соў, 

за ім — Ма рыя Жы лі на з 5305 га ла-

са мі і гурт «Мя та», у яко га 4027 га-

ла соў. Да лей у таб лі цы раз мяс ці лі ся 

Лі за Мея (3853 га ла сы), Ан ге лі на 

Яра шчук (1885), Яра слаў Са ко лі-

каў (1778), Ар цём Ска роль (1629), 

Ма рыя Гу ле віч (1462), гурт Моnkеу 

Tорs (1251) і Мі кі та Бяль ко (906). 

А вось су дзейс кая ка ле гія, у якую 

ўвай шлі спя вач ка На тал ля Та ме ла, 

на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла пра-

фе сій на га мас тац тва ўпраў лен ня 

мас тац тваў Мі ніс тэр ства куль ту ры 

Тац ця на Па рха мо віч, на мес нік кі-

раў ні ка тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1», 

ка ар ды на тар пра ек таў Бел тэ ле-

ра дыё кам па ніі і Еў ра пей ска га вя-

шчаль на га са ю за Воль га Са ла-

ма ха, тэ ле вя ду чы Яў ген Пер лін, 

прад зю сар і спя вак Алекс Дэ від, 

спя вач ка і пе да гог па ва ка ле Воль га 

Врон ская, а так са ма вы клад чык уні-

вер сі тэ та куль ту ры, бы лы кі раў нік 

гур та «Ка ме ра та» Ігар Мель ні каў, 

вы ра шы ла інакш і на пер шае мес-

ца па ста ві ла Мі кі ту Бяль ко (12 ба-

лаў), на дру гое — гурт Моnkеу Tорs 

(10 ба лаў), на трэ цяе — Яра сла ва 

Са ко лі ка ва (8 ба лаў). Ар цём Ска-

роль атры маў ад жу ры 7 ба лаў, 

Ма рыя Гу ле віч — 6, Ма рыя Жы лі-

на — 5, Да ні эль Яст рэм скі — 4, Лі за 

Мея — 3, Ан ге лі на Яра шчук — 2, 

гурт «Мя та» — 1. У вы ні ку па су ме 

ба лаў п'е дэс тал за няў Да ні эль Яст-

рэм скі, а за не каль кі кро каў ад яго 

спы ні лі ся Ма рыя Жы лі на, Яра слаў 

Са ко лі каў і Мі кі та Бяль ко.

Трэ ба за зна чыць, што ка ман да 

пе ра мож цы пра вя ла сур' ёз ную па-

пя рэд нюю пад рых тоў ку, і не толь кі 

ў твор чым пла не — акра мя про-

ма-ту ру па 12 бе ла рус кіх га ра дах, 

вы пус ці лі з вя до мым ай чын ным 

брэн дам спе цы яль ны га дзін нік з 

над пі сам «Час пад ка жа» і пар тыю 

ды зай нер скіх фут бо лак.

Што да са мо га Да ні э ля Яст рэм-

ска га, то ён на ра дзіў ся ў ЗША, ад нак 

ця пер жы ве ў Мін ску, ву чыц ца ў ад-

ной са ста ліч ных гім на зій у 9 кла се, 

мэ та на кі ра ва на зай ма ец ца ва ка лам 

і пла нуе звя заць жыц цё з му зы кай. 

У яго за пля чы ма — кас тынг на 

ра сій скі «Го лас. Дзе ці» і ўкра ін скі 

тэ ле пра ект «Укра і на мае та лент», 

на ву чан не ў Маск ве ў Ака дэ міі Іга-

ра Кру то га і вы ступ лен не на ле таш-

нім між на род ным кон кур се «Но вая 

хва ля». Ці хо піць гэ та га хлоп цу, каб 

вы сту піць ужы вую пе рад 15-ты сяч-

най аў ды то ры яй, прад стаў ля ю чы 

Бе ла русь на дзі ця чым «Еў ра ба чан-

ні», якое збя рэ 20 кра ін і прой дзе ў 

ліс та па дзе ў Мін ску? Як га во рыц ца 

ў яго най пес ні, час пад ка жа.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та прэс-служ бы 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

ЗА МАХ НА ВЫ СО КУЮ НО ТУ
У ноч на 1 ве рас ня вы зна чыў ся прад стаў нік Бе ла ру сі на дзі ця чым «Еў ра ба чан ні»

10 фі на ліс таў і столь кі ж ар тыс таў — спе цы яль ных гас цей 

га ла-кан цэр та, у пра мым і пе ра нос ным сэн се га ра чая 

ат мас фе ра ў тэ ле сту дыі, су час ныя спец эфек ты і тэх ніч ныя 

не па лад кі, знач ныя ра зы хо джан ні ў ацэн ках гле да чоў 

і пра фе сій на га жу ры — вы бар пе ра мож цы на цы я наль на га 

ад бо ру на між на род ны дзі ця чы кон курс пес ні 

«Еў ра ба чан не-2018» пра хо дзіў, шчы ра ска жам, на пру жа на 

і тры маў інт ры гу да апош ня га акор да.

Ка лі вярс таў ся ну мар
Як ста ла вя до ма «Звяз дзе», пас ля аб вя шчэн ня вы ні каў на цы я-

наль на га ад бо ру 18 баць коў і пе да го гаў юных ар тыс таў, якія пры-
ма лі ўдзел у ад бо рах 2017 і 2018 га доў, не па га дзі лі ся з вы ні ка мі 
га ла са ван ня і звяр ну лі ся ў Бел тэ ле ра дыё кам па нію з ад кры тым 
ліс том. Прад стаў ні кі кан кур сан таў па тра бу юць аб на ро да ваць пра-
та ко лы га ла са ван ня гле да чоў і жу ры з тлу ма чэн ня мі вы стаў ле ных 
ацэ нак па вод ле кры тэ ры яў дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня», а ў бу ду чы ні 
зра біць су дзейс кае га ла са ван не мак сі маль на ад кры тым.

Ма ша Гу ле віч.

Яра сла ў Са ко лі ка ў.

Ма ша Жы лі на.

Да ні э ль Яст рэм скі.


