
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У сту дыі, ня гле дзя чы на стро гія па-

пя рэ джан ні рэ жы сё ра «не пе ра шка-
джаць, інакш вы да лю ўсіх ліш ніх», 
бы ло вель мі шмат люд на. У на тоў пе 
за ці каў ле ных мы за ўва жы лі тэ ле вя ду-
чую Але ну Спі ры до віч, якая, да сло ва, 
на зі ра ла за пра цэ сам і ў абод ва дні 
пра слу хоў ван ня. «Гэ та пра фе сій ны 
ін та рэс, — на хві лі ну ада рва ла ся ад 
зай маль на га ві до ві шча Але на, — я ж 
так са ма па чы на ла пра цу на тэ ле ба-
чан ні з кон кур саў. Та му боль шасць 
ар тыс таў мне доб ра зна ё мыя: і Макс 
Са па цькоў, і Ва ле рый Дзі Дзю Ля, і Юра 
Ва шчук — яны ўсе ў свой час прай шлі 
праз на шу «Зор ную ро стань». На огул, 
на маю дум ку, на кон кур сах вель мі ці-
ка ва пра ца ваць: тут усё шчы ра і па-
са праўд на му, не мае зна чэн ня, якім 
ты быў учо ра, важ на тое, як ты спя еш 
тут і ця пер. Я не хва рэю за ка гось ці 
кан крэт на га, шчы ра сім па ты зую ўсім і 
спа дзя ю ся яшчэ, што ў су куп нас ці бу-
дзе пры го жа — ве ча рам спе цы яль на 
па гля джу фі нал па тэ ле ві за ры».

Мы вы ра шы лі зра біць гэ так са ма: 
па-пер шае, сам кон курс не толь кі му-
зыч ны, але і тэ ле ві зій ны, а па-дру гое, 
пас ля ге не раль ных рэ пе ты цый ві да воч-
на га фа ва ры та і ра зу мен ня та го, што 
вось яна, «тая са мая» пес ня, у нас так 
і не з'я ві ла ся.

ХТО ГА ЛА СУЕ АПОШ НІМ 
Най пер шым сюр пры зам у шоу для 

мно гіх ча мусь ці ста ла… ад сут насць ся-
род фі на ліс таў Аляк санд ра Са ла ду хі. 
Так-так, у апош нім про ма-ро лі ку ар-
тыс ту ўда ло ся так за інт ры га ваць і за-
блы таць гле да чоў абя цан нем: «Я бу ду 
ў фі на ле», што за яго ўжо га то вы бы лі 
га ла са ваць!

Дру гой не спа дзя ван кі тэ ле гле да чы 
не ўба чы лі, але на ар тыс таў яна маг ла 
паў плы ваць: у сту дыі ча мусь ці бы ло 
вель мі ма ла ба лель шчы каў. За тое дзі-
во сы, якія ра бі лі ся з гу кам, на прык лад, 
пад час вы ступ лен ня гур та «Nutekі» ці 
Мак са Ло рэн са і Дзі Дзю Лі, зда ец ца, 
ад зна чы лі ўсе. І здзі ві лі ся: не мо жа ж 
быць, каб во пыт ныя ар тыс ты на столь кі 
не трап ля лі ў но ты? Ці мо жа — ка лі пе-
ра хва ля ва лі ся і «пе ра га рэ лі»?

…Га лоў ныя эмо цыі вы клі ка ла ўсё 
ж га ла са ван не. У пер шай яго част цы, 
ка лі бы лі пад лі ча ны сім па тыі гле да чоў, 
у лі да ры вый шлі Ло рэнс, Дзі Дзю Ля 
і кам па нія з 8746 ба ла мі, дру гі ра-
док за ня лі «Nutekі» з 5651 го ла сам, 
трэ цяе мес ца і 5088 га ла соў гле да-
чы ад да лі Тэа (Юрыю Ва шчу ку). Ра-
шэн ня жу ры да вя ло ся ча каць знач на 
даў жэй, па куль вы сту паў доб ры дзя-
ся так спе цы яль ных гас цей. І хоць па-
ста ноў шчы кам шоу асоб ны «дзя куй» 
за ўклю чэн не ў кан цэрт бе ла рус ка-
моў ных гур тоў «Aura» і «Joanna», усё 
ж вы пра ба ван не для нер ваў пуб лі кі і 
ар тыс таў мож на бы ло зра біць кры ху 
мен шым.

А 8 суд дзяў, якія па чар зе агуч-
ва лі, ка му ад да лі най вы шэй шыя ба-
лы (12, 10 і 8), ства ры лі прэ цэ дэнт. 
Па вод ле га ла са ван ня жу ры, на пер-
шым мес цы апы нуў ся Тэа з 90 ба ла-
мі, на дру гім — Жа нет з 80 і толь кі 
на трэ цім Макс Ло рэнс і Дзі Дзю Ля з 
52. Пры пе ра вод зе гэ тых вы ні каў у 
12-баль ную сіс тэ му і пад су моў ван ні 
ба лаў ака за ла ся, што пер шае мес ца 
за ня лі ад ра зу двое — Тэа і Макс Ло-
рэнс з Дзі Дзю Лем. Та кое ад бы ло ся, 

ба дай, упер шы ню за ўсе бе ла рус кія 
ад бо ры. Але вя ду чыя шоу Воль га 
Ры жы ка ва і Дзя ніс Ду дзін скі, не раз-
гу біў шы ся ні на се кун ду, за пра сі лі 
жу ры… «да га ла са ваць» на ўпрост на 
сцэ не, ад да ючы кар дон ныя сэр цы та-
му ці дру го му кан кур сан ту. З лі кам 
8:0 пе ра мо гу атры маў Юрый Ва шчук, 
ён жа Тэа.

Уся пра цэ ду ра вы клі ка ла бу ру абу-
рэн ня ў ін тэр нэ це (на га да ем, пра мая 

транс ля цыя шоу іш ла ў тым лі ку на 
сай це eurovіsіon.tv). Маў ляў, ча му і як 
жу ры пра га ла са ва ла двой чы?! «Усё 
пра пі са на ў па ла жэн ні аб на цы я наль-
ным ад бо рач ным ту ры», — па ве да мі лі 
ў Бел тэ ле ра дыё кам па ніі. Са праў ды, 
у арт. 6 па ла жэн ня па зна ча на: «У 
вы пад ку ка лі 2 і больш удзель ні каў 
фі на лу пра ек та на бі ра юць роў ную 
коль касць ба лаў, пе ра мож ца пра ек та 
вы зна ча ец ца да дат ко вым ад кры тым 
га ла са ван нем пра фе сій на га жу ры». 

Дзе ля спра вяд лі вас ці ад зна чым: па-
пер шае, гэ тае ўдак лад нен не з'я ві ла ся 
ў пра ві лах бе ла рус ка га ад бо ру толь кі 
ле тась, пас ля скан да лу з пад та соў кай 
га ла соў у 2012-м і двух га доў за кры-
та га ад бо ру ў 2011-м і 2010 го дзе. А 
па-дру гое, аб са лют ная боль шасць 
гле да чоў з но вы мі ню ан са мі ў пад лі-
ку га ла соў не зна ё мая. Ня ўжо яшчэ 
да па чат ку шоу вя ду чым нель га бы ло 
вы дат ка ваць 2–3 хві лі ны, каб рас ка-
заць аб іх? На рэш це, на вош та бы ло 
да во дзіць пуб ліч ную «раз да чу сла ноў» 
(пра бач це, сэр цаў) да кан ца, пры ні-
жа ю чы прай граў шых ар тыс таў, ка лі 
для пе ра мо гі да стат ко ва бы ло на браць 
5 га ла соў жу ры? Іс нуе ж у спор це па-
доб нае пра ві ла мі ні маль най пе ра ва гі: у 
ха кеі авер тайм доў жыц ца да 1 за бі тай 
шай бы, у тэ ні се да стат ко ва вый граць 
3 з 5 сэ таў…

Сло вам, вы ні ка мі га ла са ван ня за-
ста лі ся не за да во ле ны мно гія — пры-
чым як гле да чы, так і са мі ар тыс ты. І 
гэ та ўжо не пер шы год за пар. Тэн дэн-
цыя, ад нак.

ХТО ТА КІ ТЭА
І З ЧЫМ ЯГО ЕС ЦІ 

Усё вы шэй ска за нае ні ў якім вы пад-
ку не ад мя няе пос пе ху Юрыя Ва шчу ка 
як кам па зі та ра і вы ка наў цы. І мож на 
доў га спра чац ца, пры нёс яму пе ра мо-
гу тэ ле ві зій ны во пыт (Юрый пра цуе ў 
пра ек це «На пе рад у мі ну лае») аль бо 
13-га до вая пра ца ў На цы я наль ным 
ака дэ міч ным кан цэрт ным ар кест ры 
пад кі раў ніц твам Мі ха і ла Фін бер га, і 
на ўмыс на ці вы пад ко ва яго ну мар па-
доб ны да клі па Robіn Tіcke на пес ню 
«Blured Lіnes». А мо жа, ро лю доб ра га 
анё ла сыг раў бэк-ва ка ліст Дзя ніс Ліс, 
не без удзе лу яко га ў 2007-м на «Еў ра-
ба чан не» быў абра ны Дзміт рый Кал-
дун?.. Тым не менш па га дзі це ся: вы ка-

наў ца аба яль ны і на сцэ не тры ма ец ца 
ўпэў не на, а пес ня «Cheesecake» жы вая 
і па зі тыў ная, пры чым рас па вя дае яна 
зу сім не пра сыр на-тва рож ны дэ серт, а 
пра тое, што бы вае, ка лі дзяў чы на доў гі 
час на зы вае свай го ка ха на га «са лод-
кім пі раж ком».

А яшчэ — так, да ве да ма ама та раў 
грэб лі ва кры віць вус ны: «А хто гэ та та кі 
на огул?» — Юрый Ва шчук кам па зі тар, 
аран жы роў шчык, аў тар пе сень мно гіх 
бе ла рус кіх ар тыс таў і му зы кі да кі на-
філь маў. І трой чы лаў рэ ат На цы я наль-
най му зыч най прэ міі: сё ле та ра зам з 
Ле а ні дам Шы ры ным на зва ны леп шым 
аў та рам му зы кі за кам па зі цыю «Бе ла-
русь вя лі кая», пад якую гры меў са лют 
у Дзень Не за леж нас ці, у 2012 го дзе 
быў на зва ны «Леп шым аран жы роў-
шчы кам», а ў 2011 го дзе ме на ві та пад 
твор чым псеў да ні мам Тэа стаў «Ад-
крыц цём го да».

«Не ча каў. Але, вя до ма, спа дзя ваў-
ся, — за зна чыў Юрый Ва шчук, ка лі нер-
во вае на пру жан не вы ступ лен ня кры-
ху ад пус ці ла. — Інакш на вош та бы ло б 
вы хо дзіць на сцэ ну, ка лі не імк неш ся 
пе ра маг чы?». Вы сту піў шы аран жы роў-
шчы кам у пес нях яшчэ дзвюх фі на ліс-
так ад бо ру, улас ную кам па зі цыю, як 
сцвяр джае спя вак, на пі саў за 2 дні і ад-
пра віў у апош ні дзень пры ёму за явак. 
За тое ця пер не бес пад стаў на за пэў ні-
вае, што «бе ла рус кі чыз кейк — са мы 
смач ны ў све це».

Якім бу дзе яго ну мар на «Еў ра ба-
чан ні», Ва шчук па куль што не за гад-
вае. Зда ец ца, ён і сам яшчэ не да кан ца 
ўсвя до міў, які па да ру нак (ці які га лаў ны 
боль, гэ та як па гля дзець) зра біў са бе 
на пя рэ дад ні 31-га дня на ра джэн ня. За-
тое ка ле гі па сцэ не ў сац сет ках ужо 
да юць рэ ка мен да цыі і пра па но вы. Ні на 
Баг да на ва зы чыць сяб ру пос пе ху і ра-
іць раз ня во ліц ца, каб пе ра жыць не па-
збеж ны ўсплёск не га ты ву. Ге ор гій Кал-
дун раз ва жае, ці не вар та звяр нуц ца 
па кан суль та цый ную да па мо гу да тых, 
хто ўжо да ся гаў пос пе ху ў «Еў ра ба-
чан ні», — ска жам, ка ман ды Укра і ны ці 
Азер бай джа на. А бы лы кі раў нік Бел тэ-
ле ра дыё кам па ніі Ула дзі мір Мак сім каў 
на огул склаў да стат ко ва пад ра бяз ны і 
пас ля доў ны прад зю сар скі план дзе ян-
няў. І вось што дзіў на: кож ны раз пас ля 
ад бо ру зна хо дзіц ца мност ва лю дзей, 
якія ве да юць, як трэ ба. А прад стаў ні кі 
Бе ла ру сі, як па мя та ем, вы шэй за 6-е 
мес ца на «Еў ра ба чан ні» так і не ўзня лі-
ся. Як ка жуць, ка мен та рыі за ліш нія.

Усе вы ні кі га ла са ван ня, у тым лі ку 
ба лы ад гле да чоў і пра та ко лы чле наў 
жу ры, мож на знай сці на сай це Бел тэ ле-
ра дыё кам па ніі tvr.by ў раз дзе ле «Пра-
ек ты. Еў ра ба чан не 2014».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.21 17.17 7.56
Вi цебск — 9.17 17.00 7.43
Ма гi лёў — 9.11 17.07 7.56
Го мель — 9.00 17.11 8.11
Гродна — 9.35 17.33 7.58
Брэст    — 9.28 17.41 8.13

Iмянiны
Пр. АБРАЗАННЕ ГАСПОДНЕ. 
К. Марыны, Ніны, Гіляра, Фелікса.

Месяц
Поўня 16 студзеня. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Па га ры зан та лі: 1. Ша пэн. 4. Ка нон. 9. Скры пач. 10. Бан ду ра. 
15. Адан. 16. По лі фа нія. 17. Ме са. 20. Ала даў. 21. Ба зар. 22. Бар-
так. 25. Ра мо. 26. Кліп. 27. Фу га. 28. Лось. 33. Тра пак. 34. Ад эта. 
37. Са на та. 40. План. 41. «Ку па лін ка». 42. Ве на. 45. Ша по рын. 46. 
На та цыя. 47. Па саж. 48. Гай да.

Па вер ты ка лі: 2. Арыя. 3. Эта лон. 5. Ана нім. 6.Ор да. 7. Ак-
са каў. 8. Ар кестр. 11. Ша гал. 12. Лі ра. 13. «Ма ра». 14. Каз ка. 18. 
Ха ча ту ран. 19. Ма лін ская. 23. Ко лас. 24. Шко ла. 29. Ста па. 30. 
За ха раў. 31. Ка ме дыя. 32. Са ган. 35. Джаз. 36. «Та іс». 38. «Му-
зы ка». 39. Ак та ва. 43. Ко да. 44. Бард.

АД КА ЗЫ НА КРЫ ЖА ВАН КУ

— Ма-а-ама-а!.. Я знай шла ка та!
— Дач ка... Та бе 35, му жа шу кай!

Сён ня на пра цы 1,5 га дзі ны не бы ло 
ін тэр нэ ту.

Вы пі лі ўвесь чай, раз га ва ры лі ся, па-
зна ё мі лі ся...

Адэ са.
— Ся мён Мар ка віч, а вы сваю жон ку 

ка ха е це?
— Зра зу ме ла!.. Чым яна горшая за ін-

шых?

Сён ня быў у зуб но га ўра ча. Док тар 
ска заў, што мне трэ ба ка рыс тац ца зуб-
ной па стай «29» і час па ду маць аб па сце 
«28» ці на ват «27»...

1893 год — на ра дзі ла ся Кан стан цыя Буй ло (сапр. 
Ка ле чыц Кан стан цыя Ан то наў на), бе ла рус-

кая па эт ка, за слу жа ны дзе яч куль ту ры 
Бе ла ру сі. Пер шую кні гу паэ тэ сы «Кур-
ган ная квет ка» ад рэ да га ваў Я. Ку па ла. 
Аў тар кніг паэ зіі «Май», «Сві тан не», «На 
ад ро джа най зям лі», збор ні каў вер шаў 
для дзя цей, п'ес. У сва ёй твор час ці шы-
ро ка вы ка рыс тоў ва ла фальк лор ныя 
ма ты вы, воб ра зы на род най мі фа ло гіі. 
Мно гія вер шы па кла дзе ны на му зы ку 
(ад на з па пу ляр ных пе сень — «Люб лю 
наш край»). Па мер ла ў 1986 го дзе.

1939 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Ка-
ча ны Мя дзель ска га ра ё на) Ва сіль Пят ро віч 

Ша ран го віч, бе ла рус кі гра фік, пе да гог, пра фе сар (1981), 
за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі (1978), за слу жа ны 
дзе яч куль ту ры Поль шчы (1986), на род ны мас так Бе ла ру сі 
(1991). У 1967–1998 га дах вы кла даў у Бе ла рус кай ака дэ міі 
мас тац тваў (у 1986–1989-м — пра рэк тар, у 1989–1997 — 
рэк тар). Пра цуе ў га лі не кніж най і стан ко вай гра фі кі. Афор-
міў кні гі «Мая Бе ла русь» Т. Хад ке ві ча, «Са ла вей» З. Бя ду-
лі, «Со рак трэ ці» І. На ву мен кі, «Но вая зям ля» Я. Ко ла са і 
ін шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1986).

1894 год — 120 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
Тра бы Ашмян ска га па ве та Ві лен скай гу бер-

ні, ця пер Іў еў скі ра ён Гро дзен скай воб лас ці) вя до мы 

бе ла рус кі мо ва зна вец і пе да гог Пят ро Якаў ле віч Юр-
ге ле віч. Удзель ні чаў у Пер шай су свет най і Гра ма дзян-
скай вой нах. Скон чыў БДУ (1925), пра ца ваў сак ра та ром 
Мсці слаў ска га рай ка ма пар тыі (1925), рэ дак та рам Ка-
лі нін скай акру го вай га зе ты «Наш пра цаў нік» (1926. З 
1930 го да — ву чо ны сак ра тар Ін сты ту та мо ва знаў ства 
АН БССР і па су мя шчаль ніц тве вы клад чык Мінск ага 
вы шэй ша га пе да га гіч на га ін сты ту та (1933 –1936). Да-
сле да ваў пы тан ні ўнар ма ван ня бе ла рус кай лі та ра тур най 
мо вы, рэ да га ваў асоб ныя вы пус кі бе ла рус кай на ву ко-
вай тэр мі на ло гіі, удзель ні чаў у пад рых тоў цы ін струк-
цый і ан кет па збі ран ні дыя лект най лек сі кі. У ліс та па дзе 
1935 г. па бес пад стаў ным аб ві на ва чан ні ў бур жу аз ным 
на цы я на ліз ме быў асу джа ны на 5 га доў. Ад быў шы па-
ка ран не, пра ца ваў вы клад чы кам Го мель ска га пе да га-
гіч на га ін сты ту та (1940–1941), а з 1944 г. да вы ха ду на 
пен сію (1969) — у Ма гі лёў скім пе да га гіч ным ін сты ту це 
да цэн там ка фед ры бе ла рус кай мо вы, 18 га доў за гад ваў 
ёю (1944–1962). Аў тар ары гі наль на га і на ва тар ска га для 
та го ча су ву чэб на га да па мож ні ка «На рыс су час най бе-
ла рус кай мо вы з гіс та рыч ны мі ка мен та ры я мі. Фа не ты ка, 
гра фі ка і пра ва піс, лек сі ка і фра зе а ло гія» (1958, 2-е выд. 
1961). Па мёр у 1973 г. 

Ры гор ШЫР МА, ха ра вы 
ды ры жор, фальк ла рыст, гра-
мад скі і му зыч ны дзе яч:

«Не бу дзем ад каз ваць ла ян кай, а па ста ра ем ся ад-
ка заць па сут нас ці».

Па га ры зан та лі: 1. Ге ні яль ны поль скі кам па зі тар і пі-
я ніст, за сна валь нік на цы я наль най му зыч най кла сі кі. 4. 
Паў та рэн не ме ло дыі роз ны мі га ла са мі, якія ўсту па юць 
пас ля доў на адзін за дру гім. 10. Укра ін скі шмат струн ны 
му зыч ны ін стру мент з шы ро кім гры фам. 15. Фран цуз скі 
кам па зі тар, ства раль нік ба ле та «Кар сар» на сю жэт паэ мы 
Д. Бай ра на. 16. Мно га га лос се. 17. Му зыч ны ха ра вы твор на 
тэкст ка та ліц ка га на ба жэн ства. 20. Адзін з ар га ні за та раў і 
вы клад чы каў бе ла рус кай кан сер ва то рыі. 21. Між на род ны 
фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі…», які што год пра во-
дзіц ца на ві цеб скіх пад мост ках. 22. Вен гер скі да след чык 
му зыч на га фальк ло ру бал кан скіх кра ін. 25. Буй ней шы 
фран цуз скі кам па зі тар XVІІІ ст., аў тар «Трак та та аб гар мо-
ніі». 26. Му зыч ны ві дэа ро лік. 27. Пас ля доў нае паў та рэн не 
ад ной му зыч най тэ мы не каль кі мі га ла са мі. 28. Бе ла рус кі 
гра фік, аў тар стан ко вых тво раў «Пес ні за ход ніх сла вян». 
33. Рус кі на род ны та нец. 34. Ге ра і ня апе рэ ты І. Каль ма на 
«Ба я дэ ра». 37. Адзін з асноў ных жан раў ін стру мен таль най 
му зы кі. 40. Вы ка наль ніц кі … пес ні. 41. Жа но чы ва каль ны 
квар тэт, ство ра ны ў 1966 го дзе пры Дзяр жаў ным на род ным 
хо ры Бе ла ру сі па іні цы я ты ве Г. Ці то ві ча. 42. Аў стрый скі го-
рад, дзе зна хо дзяц ца да мы-му зеі Л. Бет хо ве на, В. Мо цар-
та, Ф. Шу бер та і ін шых сла ву тых кам па зі та раў. 45. Ства-
раль нік опе ры «Дзе каб рыс ты». 46. Пісь мо вая фік са цыя 
му зы кі. 47. Част ка му зыч на га тво ра, у якой вель мі хут ка і 
пас ля доў на чар гу юц ца вы со кія і ніз кія но ты. 48. На род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі, з 1970 го да — са ліст ка Дзяр жаў на га 
тэ ат ра му зыч най ка ме дыі.

Па вер ты ка лі: 2. За кон ча ны па па бу до ве эпі зод у опе ры, 
ара то рыі, кан та це, які вы кон ва ец ца спе ва ком з ар кест рам. 
3. Узор, стан дарт для па раў на ння. 5. Не вя до мы аў тар му-

зыч на га тво ра. 6. Пі я ніст, кам па зі тар, му зыч ны пісь мен нік 
з Бе рас цей шчы ны, твор часць яко га звя за на з мас тац кім 
жыц цём Бе ла ру сі і Поль шчы. 7. Ства раль нік сім фа ніч най 
паэ мы «У Ту раў скай пу шчы». 8. Ка лек тыў му зы кан таў, 
згур та ва ных на род ным ар тыс там Бе ла ру сі ды ры жо рам 
М. Фін бер гам. 11. Зна ка мі ты бе ла рус кі і фран цуз скі мас так, 
які ства рыў сцэ наг ра фіі ба ле таў «Але ка» на му зы ку П. Чай-
коў ска га і «Жар-птуш ка» І. Стра він ска га. 12. Эмб ле ма му-
зы кі (гл. фо та). 13. Ба лет Я. Гле ба ва. 14. Жанр му зыч на га 
тво ра М. Рым ска га-Кор са ка ва «Сня гу рач ка», прэм' е ра яко-
га на бе ла рус кай сцэ не ад бы ла ся ў 1981 го дзе. 18. Са вец кі 
кам па зі тар, дра ма тур гіч нае май стэр ства яго асаб лі ва яр ка 
пра яві ла ся ў му зы цы ма ну мен таль на га ба ле та «Спар так». 
19. Тан цоў шчы ца з Па лес ся, у 1785–1794 гг. вы сту па ла на 
ка ра леў скіх сцэ нах і ў На цы я наль ным тэ ат ры Вар ша вы. 23. 
Бе ла рус кая спя вач ка, што ства ры ла глы бо кія, за па мі наль-
ныя воб ра зы ў рэ пер ту а ры На цы я наль на га тэ ат ра опе ры. 
24. Му зыч ная на ву чаль ная ўста но ва. 29. Тэр мін, які ў тэ о рыі 
му зы кі пры мя ня ец ца для ха рак та рыс ты кі рыт міч ных груп 
ці ма ты ваў. 30. Са вец кі кам па зі тар, ства раль нік шмат лі кіх 
пе сень на сло вы М. Іса коў ска га, якія ста лі на род ны мі. 31. 
Му зыч на-сцэ ніч нае прад стаў лен не вя сё ла га, жар таў лі ва га 
ха рак та ру. 32. Фран цуз ская пісь мен ні ца, аў тар ра ма на «Ці 
лю бі це вы Брам са?». 35. Род му зыч на га мас тац тва, за сна-
ва на га на паў ім пра ві за цый ных фор мах на род най твор час ці, 
уз нік у кан цы ХІХ ст. на поўд ні ЗША. 36. Опе ра Ж. Мас нэ. 
38. Пер шы дру ка ва ны твор М. Баг да но ві ча пра ванд роў на га 
скры па ча, што абу джаў на род ад цяж ка га сну. 39. Му зыч ны 
ін тэр вал. 43. За ключ ная част ка му зыч на га тво ра. 44. Ванд-
роў ны па эт-спя вак.

Склаў Іо сіф КАР ПЫ ЗА, г. Ля ха ві чы.

«ТАМ ЛІ РА ДЗІЎ НАЯ ГУ ЧА ЛА» «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ-2014»:
СКА ЖЫ ЦЕ «СЫ-ЫР»!

Паў тор на га га ла са ван ня жу ры мож на бы ло па збег чы, 
ка лі б ад ра зу пра віль на бы лі пад лі ча ны ба лы, мяр ку юць 
фі на ліс ты ад бо ру, удзель ні кі гур та «Swіtter boys». І пры-
вод зяць у якас ці до ка зу зме шча ную на сай це Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі таб лі цу ба лаў ад гле да чоў і жу ры. Па вод ле яе, 
пер шае мес ца, на браў шы ад ноль ка вую коль касць ба лаў, 
дзе ляць па між са бой Тэа і Макс Ло рэнс з Дзі Дзю Лем, дру-
гое — Жа нет і «Swіtter boys», а на трэ цім — ад ра зу і Анас-
та сія Ма ла шке віч, і «Nutekі», і Та ша Odі. «Нам у га ла са ван ні 
жу ры кам п'ю тар даў 7 ба лаў, а Ло рэн су з Дзі Дзю Лем 8. Але 
ча му — у нас жа больш вы со кія ацэн кі ад жу ры?» — здзіў-
ля юц ца ар тыс ты.

Тлу ма чэн не гэ та му фак ту, зда ва ла ся б, ёсць у пра ві лах 
ад бо ру: пры ад ноль ка вай су ме ба лаў больш вы со кае мес ца 
зай мае той кан кур сант, хто атры маў больш вы со кую ацэн ку 
ад стар шы ні жу ры. Але стар шы ня БТРК Ге надзь Да вы дзька 
з аб' ек тыў ных пры чы н з лі ку суд дзяў вы быў. Та ды, мо жа, 
кам п'ю тар спра ца ваў «у ал фа віт ным па рад ку»? Афі цый на га 

тлу ма чэн ня на гэ ты конт на мо мант пад рых тоў кі пуб лі ка цыі 
мы не атры ма лі. А вось коль касць ар фа гра фіч ных па мы лак 
у афі цый ным, за ўва жым, да ку мен це пра па ну ем вы зна чыць 
чы та чам са ма стой на.

Хо дзяць чут кі, што Макс Ло рэнс і Ва ле рый Дзі Дзю Ля 
за яві лі афі цый ны пра тэст су праць вы ні каў га ла са ван ня ў 
ад бо рач ным ту ры «Еў ра ба чан ня».

— Па цвяр джаю, — пра ка мен та ваў сі ту а цыю прад зю сар 
Ва ле рый Шо ман, які даў но су пра цоў ні чае з вы ка наў цам і 
ўжо дру гі год за пар да па ма гае та му ў пад рых тоў цы да кон-
кур су. — Ад кры ты ліст раз ме шча ны на сай це Дзі Дзю Лі, з ім 
мо жа азна ё міц ца кож ны ах вот ны, а вось афі цый ны ля жыць 
на ста ле ў кі раў ні ка дзяр жа вы. Я рых та ваў мно гіх ар тыс таў 
да роз ных кон кур саў. Па вер це, мы ўме ем і прай гра ваць, і 
вый гра ваць, але па він ны вы кон вац ца пэў ныя пра ві лы, ад-
ноль ка выя для ўсіх! Мы га то выя пра дэ ман стра ваць на ўлас-
ным пры кла дзе, як гэ та па він на быць, збі ра ем ся пра вес ці 
кан цэр т пад ло зун гам «За сумленнае га ла са ван не».

— Ва ле рый, а як гэ та па він на быць, на ваш по гляд? 
Пра ві лы што год змя ня юц ца, а яс нас ці ня ма: усё ж апош-
няе сло ва па він на быць за гле да ча мі ці за жу ры?

— Я лі чу так: ка лі жу ры бя рэ на ся бе ад каз насць за вы-
бар прад стаў ні ка кра і ны на «Еў ра ба чан ні» — ня хай цал кам і 
ня се гэ тую ад каз насць, не вы му ша ю чы гле да чоў мар на ваць 
час і гро шы на тэ ле фон ныя зван кі і СМС. А ка лі ра шэн не 
пры ма ец ца су мес на, то пры яры тэт па ві нен быць за тэ ле гле-
да ча мі, бо гэ та не пра фе сій ны, а тэ ле ві зій ны кон курс. У нас 
бы ла пе ра ва га ў 42% га ла соў у па раў на нні з 2-м мес цам, 
пры чым гэ та быў на ват не Тэа. Ча му ўсё гэ та ні ве лі ру ец ца? 
Да сло ва, у мя не ля жаць ты ся чы ліс тоў ад еў ра пей цаў у 
пад трым ку на шай пес ні, а пес ня Мак са Ло рэн са і Ва ле рыя 
Дзі Дзю Лі на сло вы Джо Лін Цёр нэ ра — адзі ная з бе ла рус-
ка га ад бо ру, якую ўзя лі ў ра та цыю на «еў ра ві зій нае» ра дыё. 
Так што мы га то вы па ва я ваць.

Дзі Дзю Ля
падчас галасавання
скептычна ўсміхаўся.

Жа нет са сва ёй
су кен кай-транс фор ме рам.

Тым ча сам


