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 «Без му зы кі  «Без му зы кі 
ўжо ні ку ды»ўжо ні ку ды»

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ра шэн не па да ваць за-
яў ку для ўдзе лу ў дзі ця чым 
кон кур се «Ві цебск-2016» 
бы ло ся мей ным?

Глеб: — Так, ра шэн не не 
бы ло спан тан ным. Мы ра-
зу ме ем, што спе вы — гэ та 
На сці на пра фе сія ў бу ду чы ні. 
Мы ма ем пэў ны план раз віц-
ця на год і ста ра ем ся яго вы-
кон ваць. Свет эст ра ды раз-
ві ва ец ца вель мі хут ка, та му 
ўжо сён ня нель га губ ляць ні 
хві лі ны. Ця пер сяст ра ў та кім 
уз рос це, ка лі вар та ез дзіць 
на кон кур сы, та му ста ра ем-
ся мак сі маль на вы ка рыс-
тоў ваць усе маг чы мас ці. 
І прад стаў лен не Бе ла ру сі на 
дзі ця чым кон кур се «Ві цебск-
2016» бы ло ра шэн нем, да 
яко га мы мэ та на кі ра ва на 
іш лі і доў га рых та ва лі ся.

— Зна чыць, удзел у па-
доб ных кон кур сах — не пер-
шы во пыт ма лень кай спя вач кі?

Глеб: — На сця ўдзель ні ча ла ў 
тэ ле ві зій ным фес ты ва лі ар мей скай 
пес ні «Зор ка», дзе ста ла лаў рэ а там 
дру гой прэ міі. Вы сту па ла на мно-
гіх кон кур сах у Санкт-Пе цяр бур гу і 
Маск ве. Гэ та, на прык лад, ад кры ты 
кон курс вы ка наў цаў но вай дзі ця чай 
пес ні «Дзень на ра джэн ня», дзе На-
сця за ва я ва ла Гран-пры — за но вую 
пес ню «Со ней ка да бры ні» і пер-
шую прэ мію — за вы ка нан не тво ра 
«Mamma Knows Best» з рэ пер ту а ра 
аме ры кан скай спя вач кі Джэ сі Джэй. 
Двой чы атрым лі ва ла пер шыя прэ міі 
на мас коў скім фес ты ва лі «За ла тая 
но та».

На сця: — Ад ным з са мых скла-
да ных і за па мі наль ным для мя не 
быў удзел у кон кур се «За ла ты го-
лас Ра сіі». Я пры еха ла ў Маск ву, і ў 
дзень вы ступ лен ня за хва рэ ла. «Се лі» 
звяз кі. Я вель мі хва ля ва ла ся і на ват 
пла ка ла. Але ды халь ная гім нас ты ка 
і рас пеў кі мя не ўра та ва лі. Скан цэнт-
ра ва ла ся, доб ра вы сту пі ла і... за ня ла 
пер шае мес ца.

— Пе рад вы ступ лен нем у Ві цеб-
ску хва лю е це ся?

На сця: — Так, вель мі. Та му што 
для мя не гэ та вя лі кае вы пра ба ван не. 
Кож ны дзень рэ пе ты цыі, аба вяз ко ва 

неш та не атрым лі ва ец ца, да во дзіц ца 
пе ра адоль ваць цяж кас ці.

Глеб: — Удзел у гэ тым кон кур се — 
вя лі кі го нар. Ён вель мі скла да ны. Мы 
ве да ем, што бу дзе моц ная ўдзель ні ца 
з Ра сіі, мы ўжо су стра ка лі ся з ёй на 
«За ла тым го ла се Ра сіі»...

На сця: — Так са ма моц ныя 
ўдзель ні кі з Маль ты, Із ра і ля...

Глеб: — Ка неш не, На сця хо ча 
вы сту піць на леж ным чы нам. Та му 
за раз не прос та хва лю ем ся, але ад-
чу ва ем вель мі вя лі кую ад каз насць. 
Мы не за цык лі ва ем ся на дум ках пра 
пры за вое мес ца...

На сця: — Але за няць яго вель мі 
ха це ла ся б.

— З які мі пес ня мі На сця вы сту-
піць?

Глеб: — Мы прад ста вім дзве кам-
па зі цыі. У дзень бе ла рус кай пес ні 
сяст ра вы ка нае «Я ма люю» — пра 
тое, як дзе ці ма лю юць свет без вай-
ны і бе даў. Мы не хо чам па лі ты за-
ваць вы ступ лен не, але пы тан не вай-
ны і мі ру вель мі ак ту аль нае ў су час-
ным све це. А дру гая кам па зі цыя — 
«І Don't Mean a Thіng» з рэ пер ту а ру 
вя до май джа за вай спя вач кі Элы 
Фіц джэ ральд. Гэ та ста рая джа за вая 
пес ня, яе мно га хто вы кон ваў ця гам 
дзе ся ці год дзяў. І, на наш по гляд, яна 

са мая моц ная, яе На сця до-
сыць доў га спя вае.

— А ад куль у ма лень кай 
дзяў чын кі та кое за хап лен-
не сур' ёз най му зы кай, джа-
зам?

На сця: — Я люб лю слу-
хаць Ад эль, Джэ сі Джэй, гурт 
ІOWA, люб лю ці ка вую, эфект-
ную му зы ку. Гэ та як кла сі ка, 
джаз, так і су час ныя тво ры. 
Без му зы кі ўжо ні ку ды.

Глеб: — На сця пер ша па-
чат ко ва вы хоў ва ла ся ў сям'і 
на му зы цы, якая не ты по вая 
для ра сій скай ці бе ла рус кай 
эст ра ды. Мы яе на зы ва ем 
«спар тыў най»: ухіл ідзе не на 
сла вян скую ду шэў насць, а на 
тэх ніч на скла да ныя мо ман-
ты, ха рак тэр ныя для За ха ду. 
Сён ня На сці больш да спа до-
бы ме на ві та та кія пес ні. Пры 
гэ тым вы дат на ра зу ме ем, 
што быць ад на ба ко вым вы ка-
наў цам — не вель мі пра віль-
ны шлях. Та му ў рэ пер ту а ры 
ёсць і бе ла рус кія кам па зі цыі, 

на прык лад «Я люб лю ця бе, Бе лая 
Русь», а так са ма твор пра Бе ла русь і 
Ра сію «Дзве су сед кі, дзве сяст ры цы». 
Каб На сця іх на ву чы ла ся доб ра вы-
кон ваць, спат рэ бі ла ся мая кла січ ная 
ва каль ная аду ка цыя, бо пес ні так са-
ма вель мі скла да ныя. Сяст ра раз ві-
ва ец ца ў роз ных кі рун ках як у пла не 
ва ка лу, так і му зыч на га мыс лен ня. 
Гэ та вель мі важ на.

— Не крыўд на, што ця пер усе 
дзе ці ад па чы ва юць, а та бе да во-
дзіц ца пра ца ваць?

На сця: — Мае ка ні ку лы рас пач-
нуц ца ў жніў ні (усмі ха ец ца).

Глеб: — Мы аба вяз ко ва ад пач-
нём, але кры ху паз ней. Сён ня кон-
курс — га лоў нае, раз нам вы паў та-
кі го нар прад стаў ляць кра і ну. Трэ ба 
апраўд ваць спа дзя ван ні і вы сту піць 
год на. Са мае важ нае, што На сця гэ-
та ра зу мее і ў свае 10 га доў сур' ёз на 
ста віц ца да пра цы.

— Ве даю, што На сця пі ша вер-
шы і па ста ян на пуб лі ку ец ца на 
ста рон ках «Зорьки»...

На сця: — Спа чат ку ба бу ля да па-
ма га ла, а по тым я і са ма па ча ла пі-
саць, мне гэ та вель мі па да ба ец ца.

— А пес ні са ма пі саць яшчэ не 
спра ба ва ла?

Глеб: — Гэ та до сыць скла да ны 
пра цэс. Я ду маю, што На сця гэ та 
змо жа зра біць га ды праз два, ка лі 
лепш ава ло дае фар тэ пі я на.

— Якія пла ны на бу ду чы ню?
Глеб: — Усё ў мно гім бу дзе за-

ле жаць ад вы ступ лен ня на кон кур-
се. Ёсць за ду ма пры няць удзел у 
фес ты ва лі «Но вая хва ля», а ў жніў-
ні пла ну ем па чаць рых та вац ца да 
На цы я наль на га ад бо ру на дзі ця чае 
Еў ра ба чан не.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

«Сён ня На сці больш 
да спа до бы вы кон ваць пес ні 
са скла да ны мі тэх ніч ны мі 
кам па не нта мі. Пры гэ тым 
вы дат на ра зу ме ем, што быць 
ад на ба ко вым вы ка наў цам — 
не вель мі пра віль ны шлях».

Пе ра мо га ў чар го вым кон кур се.

МЯЧ ПАД СОН ЦАМ
Як дзве на шы Вік то рыі за ва ёў ва юць пля жы све ту

На чэм пі я на це Еў ро пы (U-20), які за вяр шыў ся ня даў на ў Тур цыі, 
бе ла рус кі ду эт — Вік то рыя Сак рэ та ва і Вік то рыя Ша ла еў ская — 
за ва я ва лі пер шыя для бе ла рус ка га жа но ча га пляж на га ва лей бо ла 
ўзна га ро ды. Гэ та ста ла доб рай на го дай па зна ё міц ца з лет нім ві дам 
спор ту блі жэй. Трэ нер на шых дзяў чат Сяр гей ДА НІ ЛАЎ рас ка заў пра 
шлях да доў га ча ка ных ме да лёў, спе цы фі ку пляж на га ва лей бо ла і 
пра тое, ка лі бе ла рус кія пляж ні кі за явяць пра ся бе на Алім пі я дзе.

Пляж ны ва лей бол, або, як яго яшчэ на зы ва юць, «біч-во лей», з прос тай 
за ба вы па сту по ва пе ра рос у алім пій скі від спор ту і ў 1996 го дзе дэ бю та ваў у 
Ат лан це. Пос пех на Алім пі я дзе пе ра сяг нуў усе ча кан ні — тур нір па пляж ным 
ва лей бо ле стаў ад ным з са мых на вед валь ных. І дэ бю тант з пер шай спро бы 
за ва я ваў ты тул ад на го з са мых па пу ляр ных алім пій скіх ві даў спор ту.

У Бе ла ру сі ён па чаў раз-
ві вац ца з па чат ку 90-х, і гэ та 
на сі ла толь кі ама тар скі ха-
рак тар. Пра фе сій ныя ка ман-
ды з'я ві лі ся ўжо блі жэй да 
двух ты сяч ных, та ды пляж ны 
ва лей бол Бе ла ру сі прад стаў-
ля лі толь кі муж чы ны.

— Да 2011 го да жа но ча га 
пляж на га ва лей бо ла ў нас не 
бы ло ўво гу ле, — га ва рыць Сяр-
гей Вік та ра віч, трэ нер «брон за-
ва га» ду э та. — Штур шок быў 
да дзе ны мі ну лым кі раў ніц твам 
На цы я наль на га алім пій ска га 
ка мі тэ та. Бо гэ та алім пій скі від 
спор ту, на Гуль ні мож на за яў-
ляць 4 ка ман ды ад кра і ны (па 
дзве муж чын скія і дзве жа но-
чыя), а гэ та 4 па тэн цый ныя ме-
да лі. На прык лад, аме ры кан кі 
на мі ну лай Алім пі я дзе вый гра лі 
«зо ла та» і «се раб ро», па клаў-
шы ў скар бон ку сва ёй кра і ны 
ад ра зу дзве ўзна га ро ды ў ад-
ным ві дзе спор ту.

У нашай краіне бы ло вы ра ша на зра біць упор на ма ла дых гуль цоў. З 
трох пар трэ нер ада браў дзвюх дзяў чын, дзвюх Вік то рый — Сак рэ та ву і 
Ша ла еў скую.

— Яны прый шлі з кла січ на га ва лей бо ла, але на той мо мант бы лі вель мі 
ма ла дзень кі мі, «сы ры» ма тэ ры ял, з яко га яшчэ мож на бы ло неш та ля-
піць, — рас па вя дае на стаў нік.

Каб трап ляць на са мыя прэ стыж ныя тур ні ры па пляж ным ва лей бо ле, а гэ та 
Алім пій скія гуль ні, чэм пі я на ты све ту і Еў ро пы, трэ ба на пра ця гу се зо на на бі раць 
рэй тын га выя ач кі. Па чат ко вы шлях для на ша га ду э та быў вель мі цяж кім, бо 
ка лі яны пры яз джа лі на ад бо рач ныя тур ні ры з ну ля вым рэй тын гам, трап ля лі на 
моц ныя ка ман ды і доў гі час прос та не маг лі пе ра адо лець ква лі фі ка цыю.

— У 2014 го дзе ў нас быў пер шы пра рыў — 7-е мес ца з 32-х ка ман даў 
на чэм пі я на це Еў ро пы (U-18). Гэ та бы ло пер шым зва ноч кам, што дзяў ча ты 
ці ка выя і перс пек тыў ныя.

Яшчэ праз год Сак рэ та ва і Ша ла еў ская ста лі 4-мі на кан ты нен це, прад-
ста ві лі Бе ла русь на Еў ра пей скіх гуль нях у Ба ку і ў 2016-м ужо з доб рым 
ба га жом спар тыў ных ве даў і во пы ту за ва я ва лі брон за выя ўзна га ро ды 
чэм пі я на ту Еў ро пы.

— У нас бы ла вель мі моц ная гру па — Ра сія, Іта лія, Бе ла русь і Да нія. Тры 
ка ман ды з квар тэ та апы ну лі ся ў пер шай чац вёр цы кан ты нен таль на га чэм пі я-
на ту. Вель мі цяж кай бы ла пер шая гуль ня плэй-оф з Тур цы яй. Я і сён ня не ма гу 
зра зу мець, як мы яе вы цяг ну лі. Спя ко та — 40 гра ду саў у це ні, тур чан кі больш 
пры вык лі да та ко га на двор'я, та му ад чу ва лі ся бе лепш за на шых і да лі бе ла рус-
кам са праўд ны бой. Але ў на шай ка ман ды бай цоў скі ха рак тар, у дзяў чат моц ны 
стры жань унут ры, ве лі зар ная сі ла во лі, — дзе ліц ца Сяр гей Вік та ра віч.

У паў фі на ле бе ла рус кі ду эт тра піў на ле таш ніх чэм пі ё нак Еў ро пы — 
збор ную Га лан дыі — і ва ўпар тай ба раць бе прай граў са пер ні цам, за ня ўшы 
трэ цяе мес ца на тур ні ры.

Наогул, лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў су час ным жа но чым пляж ным ва лей бо ле 
за бра зіль скі мі і аме ры кан скі мі дзяў ча та мі. 

Што ты чыц ца перс пек тыў на шых ма ла дых спарт сме нак, то і трэ нер, і 
спар тыў нае кі раў ніц тва ўпэў не ны, што яшчэ больш гуч ныя пе ра мо гі бе ла-
ру сак не за га ра мі. Ад бор на Алім пій скія гуль ні па чы на ец ца за два га ды, і 
на шы дзяў ча ты га то выя зма гац ца.

— Ця пер пе рад ма і мі па да печ ны мі ста яць кан крэт ныя за да чы — тра піць 
на Алім пі я ду-2020. Яны гэ та ра зу ме юць, і я ба чу ў іх ве лі зар нае жа дан не. 
Пляж ны ва лей бол — вель мі цяж кі від спор ту, ён па тра буе не толь кі сур' ёз най 
фі зіч най пад рых тоў кі, але і пэў ных ма раль на-ва ля вых якас цяў. Ма ла дыя па-
він ны на бі рац ца во пы ту, та му да на ступ най Алім пі я ды Вік то рыі як раз па він ны 
па ды сці пад рых та ва ны мі, — лі чыць на стаў нік.

Са мым га лоў ным ад роз нен нем пляж на га ва лей бо ла ад кла січ на га з'яў-
ля ец ца тое, што на пяс ку гу ля юць два на два, хоць па мер пля цоў кі мен шы 
ўся го на метр. У пляж ным ва лей бо ле не маг чы мыя за ме ны.

— Ка лі ў «кла сі цы» ў ад на го спарт сме на гуль ня не пай шла, заў сё ды 
ёсць маг чы масць за мя ніць яго на ін ша га, а тут пра вя ра ец ца моц ду ху. Ты 
па ві нен са брац ца, хут ка знай сці сваю гуль ню і за ста вац ца на кор це ў лю бой 
сі ту а цыі. У «кла сі цы» трэ нер мо жа ўзяць пе ра пы нак, каб штось ці пад ка заць 
сва ім па да печ ным, пры вес ці ў па чуц ці; пляж ні кі ж са мі вы ка раск ва юц ца 
са скла да ных сі ту а цый. Акра мя та го, у нас зу сім ін шая ды на мі ка, у гуль ні 
пляж ні каў больш хіт рас ці, так ты кі, у кла сі цы ўсё ж та кі вы нік больш за ле-
жыць ад хут ка сці, — рас каз вае спе цы я ліст.

Усе гуль ні пра хо дзяць пад ад кры тым не бам, але асаб лі вых аб ме жа-
ван няў, як ні дзіў на, прак тыч на ня ма. Спя ко та ў 37-40 гра ду саў зу сім не 
з'яў ля ец ца пад ста вай для ад ме ны або спы нен ня гуль ні.

— Бы ва юць сі ту а цыі, ка лі ад спё кі гуль цы ў пра мым сэн се губ ля юць 
пра сто ра вую ары ен та цыю, блы та юць, у якім ба ку сет ка. Але не толь кі ў 
сон ца пёк гу ляць скла да на, на двор'е ж мо жа мя няц ца ўмо мант, асаб лі ва 
ка ля мо ра. На прык лад, ка лі ідзе пра ліў ны дождж, так са ма ва лей ба ліс там 
ня прос та, прак тыч на не маг чы ма вы ка наць па да чу. Гуль ня спы ня ец ца — 
толь кі ка лі б'юць ма лан кі.

Сяр гей Вік та ра віч ад зна чае, што між на род ная фе дэ ра цыя со чыць і ўхва-
ляе тое, які мі тэм па мі раз ві ва ец ца пляж ны ва лей бол у Бе ла ру сі. У 2013 го дзе 
ўпер шы ню кра і не да ве ры лі пра вя дзен не буй но га між на род на га тур ні ру ў 
гэ тым ві дзе спор ту — ма ла дзёж на га чэм пі я на ту Еў ро пы (U-18). Спе цы яль на 
для яго ў Ма ла дзеч не быў па бу да ва ны цу доў ны ста ды ён для пляж ных ві даў 
спор ту. Спа бор ніц твы вы клі ка лі вя лі кую ці ка васць гле да чоў, пад час тур ні ру 
бы лі за поў не ны не толь кі тры бу ны, але і ўся пра сто ра ка ля ста ды ё на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

Сяргей Віктаравіч са сваімі падапечнымі.


