
3 снежня 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ8

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.08 16.51 7.43
Вi цебск — 9.04 16.33 7.29
Ма гi лёў — 8.58 16.40 7.42
Го мель — 8.46 16.45 7.59
Гродна — 9.22 17.07 7.45
Брэст    — 9.14 17.16 8.02

Iмянiны
Пр. Ганны, Таццяны, Фёклы, 
Аляксандра, Аляксея, Анатоля, 
Астапа, Івана, Іпата, Ісака, Рыгора, 
Уладзіміра.
К. Клаўдзіі, Ксавера, Францішка.

Месяц
Маладзік у 2.23. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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— За тры ма ны, мес ца на ра джэн ня!
— Пі шы це: Ка зах стан!
— А дак лад ней?
— Усе пі шуць прос та: Ка зах стан.
— Ты яшчэ мя не тут бу дзеш ву чыць?
— Пі шы це: Кар мак шын скі ра ён Кы зы-

лар дын скай воб лас ці, ся ло Яні кур ган!
— Так і за пі шам: Ка зах стан.

За ўва жыў у люс тэр ку ў ся бе ней кiя 
не вя лi кiя во чы над мяш ка мi.

— Я вель мi су мую па сва ёй ста рой 
пра цы...

— А дзе ты ра ней пра ца ваў?
— Нi дзе.
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1655 год — рус кi цар Аляк сей 
Мi хай ла вiч рас па ра дзiў-

ся «в Мен ску для вся ко го бе ре женья 
сде лать кре пость, ка кую пристойно». 
Ра бо ты па ўма ца ван нi аба рон чых 
збу да ван няў па ча лi ся ў снеж нi 1655 
го да, ажыц цяў ля лi ся рус кi мi сал да та-
мi ўсю зi му, але да чэр ве ня 1656-га 
ўсё зроб ле нае раз ва лi ла ся.

1812 год — пас ля пе ра пра вы 
це раз Бя рэ зi ну На па ле-

он спя шаў ся ў Ма ла дзеч на, каб аба-
гнаць рус кiя вой скi i пер шым тра пiць 
на Ста ра вi лен скi тракт, — а гэ та бы-
ла пра мая да ро га на за хад. На па ле-
он спы нiў ся ў Ма ла дзе чан скiм за мку. 

Тут 3 снеж ня ён пра дык та ваў свой 
апош нi 29-ы бю ле тэнь, у якiм зняў з 
ся бе паў на моц твы га лоў на ка ман ду-
ю ча га. Той жа ноч чу, кi нуў шы ас тат кi 
сва ёй не ка лi вя лi кай ар мii, iм пе ра тар 
та ем на вы ехаў у Вiль ню. Але за тым, 
зда быў шы ў да ро зе вя лi кiя са нi, па-
вяр нуў на Па рыж. Хоць нi я кiх лiч баў 
у 29-м бю ле тэ нi На па ле о на не бы ло, 
уся Фран цыя зра зу ме ла, на коль кi жу-
дас ны мi ака за лi ся стра ты. Спа чат ку 
жон кi i ма цi з жа хам пы та лi ся: хто 
ж за гi нуў? Паз ней пы тан не гу ча ла 
iнакш: хто ж за стаў ся жы вым? На-
ват заў зя тыя пры хiль нi кi На па ле о на 
ка за лi, што прай гра ная рус кая кам-
па нiя ста не фа таль най для iм пе рыi i 
па гi бель най для Фран цыi. Ба на парт 

сум лен на пры зна ваў ся ў па ра жэн нi, 
але за кан чваў ся бю ле тэнь сло ва мi, 
якiя ўсiх ура зi лi: «Зда роўе Яго Вя лi-
кас цi яшчэ нi ко лi не бы ло леп шым!»

1856 год — у бу дын ку бiб лi я тэ-
кi Вi лен ска га ўнi вер сi тэ-

та ад крыў ся му зей ста ра жыт на сцяў, 
за сна ва ны го дам ра ней бе ла рус кiм 
ар хе о ла гам i гiс то ры кам Яў ста фi ем 
Тыш ке вi чам. Улас ныя ка лек цыi пе-
рад алi му зею Кан стан цiн Тыш ке вiч, 
адзiн з за сна валь нi каў бе ла рус кай 
на ву ко вай ар хеа ло гii, па эт Ула дзi-
слаў Сы ра ком ля, член-ка рэс пан-
дэнт Iм пе ра тар ска га ар хеа ла гiч на га 
та ва рыст ва Адам Кiр кор, бе ла рус кi 
гiс то рык i ар хе о лаг Тэ а дор На рбут, 
па эт i пра за iк Фран цi шак Ба гу шэ вiч. 
У му зеi бы лi ство ра ны ад дзе лы ар-
хеа ло гii, эт на гра фii, мас тац тва, мi не-
ра ло гii, ар нi та ло гii i зброй ны. У кан цы 
ХIХ ста год дзя ў яго фон дах на лiч ва-
ла ся больш за 12 ты сяч экс па на таў, 
у тым лi ку ста ра жыт ныя ру ка пi сы, 
рэд кiя вы дан нi XV-XVIII ста год дзяў, 
ба га тыя ка лек цыi зброi, слуц кiх па-
ясоў, га бе ле наў, гра фi кi, скульп ту ры, 
гер баў га ра доў, вы ра баў з фар фо ру 
i брон зы, ма нет i парт рэ таў вя до мых 
прад стаў нi коў з ро ду Ра дзi вi лаў, 
Тыш ке вi чаў, Са пе гаў i iн шых. Му зей 
iс на ваў да Пер шай су свет най вай ны. 
Боль шасць экс па на таў ця пер за хоў-
ва ец ца ў гiс то ры ка-эт на гра фiч ным 
му зеi Ака дэ мii на вук Лiт вы, Дзяр жаў-
ным гiс та рыч ным му зеi ў Маск ве i 
На род ным му зеi ў Вар ша ве.

Ула дзiмір КА РАТ КЕ ВIЧ, пiсь-
мен нiк, дра ма тург:
«Мас тац тва — не за каз i не гуль ня 
ў бi руль кi, а сум лен не зям лi».

Ма ры ну Мi ка ла еў ну СЯ МЁ НА ВУ з Бя ро зы вiн шу ем з днём на ра-
джэн ня. У дзень юбi лею пры мi са мыя сар дэч ныя вiн ша ван нi i са мыя 
шчы рыя па жа дан нi: вы дат на га на строю, ду шэў на га цяп ла, шчас ця, 
даб ра бы ту, доў гiх га доў жыц ця.

Сва ты Ба чы шчы.

30 лiс та па да мiж на род ны дзi ця чы кон курс 
пес нi «Еў ра ба чан не-2013» фi нi ша ваў у Кi е ве. 
Бе ла рус Iлья Вол каў стаў ад ным з яго пры-
зё раў, за ня ўшы трэ цяе мес ца.

Гэ та не ага вор ка: сё ле та ар га нi за та ры са праў-
ды ад зна ча лi пры за мi не толь кi пе ра мож цу, але 
так са ма вы ка наў цаў, якiя за ня лi 2-е i 3-е мес цы. 
Бе ла рус кi ўдзель нiк увай шоў у трой ку лi да раў лi та-
раль на ў апош нiя се кун ды га ла са ван ня, на браў шы 
вы нi ко выя 108 ба лаў (на 2 больш, чым прад стаў нi ца 
Ра сii Да яна Кi ры ла ва). Укра iн ка Са фiя Та ра са ва са 
121 ба лам апы ну ла ся на 2 мес цы, а пер шае ўпэў не-
на за ня ла кан кур сант ка з Маль ты Гая Каў чы, пес ня 
якой «The Start» на бра ла 130 ба лаў.

Да рэ чы, у якас цi пры зоў усе трое лi да раў атры-
ма лi сiм ва лiч ныя фi гур кi — роз на ка ля ро выя «па-
злы»: жоў ты, ру жо вы i бла кiт ны.

Вар та ад зна чыць, што вы ступ лен не бе ла ру саў 
бы ло ад ным з са мых скла да ных: вы ка наў ца ад на-
ча со ва спя ваў i тан ца ваў. Але атры ма ла ся ўсё на-
столь кi дас ка на ла, што нi хто з удзель нi каў не аца нiў 

ну мар Iльi «Спя вай са мной» менш 
чым у 5 ба лаў. Так са ма на ра хун ку 
на ша га кан кур сан та — тры дзя сят кi 
(ад дзi ця ча га Маль ты) i ад на 12-ка (ад 
Ра сii). У сваю жу ры, Мал до вы i чар гу, 
Бе ла русь ад да ла най вы шэй шы бал 
Укра i не, на дру гое мес ца па ста вiў шы 
Маль ту, а на трэ цяе Ра сiю.

Пе ра жы ва ла за на ша га ўдзель-
нi ка ў Кi е ве не толь кi яго ка ман да 
пе да го гаў i сям'я, але так са ма вя-
лiз ная гру па пад трым кi, якая пры бы-
ла з Мiн ска — пад час вы ступ лен ня 
бе ла ру саў у за ле вель мi ак тыў на 
мiль га лi зна ё мыя сця гi... Адзi ным рас ча ра ван нем 
шоу ста ла ад сут насць у iм су мес на га ну ма ра пе-
ра мож цы «Еў ра ба чан ня-2005» Рус ла ны з хо рам 
з больш як 100 дзя цей i пад лет каў — на пя рэ дад нi 
ў спя вач кi ўзнiк лi сур' ёз ныя праб ле мы з го ла-
сам, та му на сцэ ну па ла ца «Укра i на» яна так i 
не вый шла.

Ужо ў ня дзе лю ве ча рам бе ла рус кая дэ ле га цыя 

вяр ну ла ся ў Мiнск, дзе Iлью i дзяў чат з тан ца валь-
на га гур та «Maxi Briz» з не цяр пен нем ча ка лi сва я кi, 
сяб ры, ад на клас нi кi i пе да го гi. Вы нiк Iльi Вол ка ва 
па поў нiў спiс да сяг нен няў бе ла ру саў, у якiм, на га-
да ем, ця пер дзве пе ра мо гi (2005 i 2007 год), ад но 
дру гое мес ца (2006 год) i дзве «брон зы» (2011 i 
2013 год).

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Поз нім ве ча рам пят ні цы стаў вя до мы спіс 
фі на ліс таў на цы я наль на га ад бо ру на між-
на род ны кон курс пес ні «Еў ра ба чан не-
2014», што прой дзе на ле та ў Ка пен га ге-
не. У шчас лі вую 15-ку, па вод ле ра шэн ня 
жу ры, тра пі лі Мац вей Бан да рэн ка, Юрый 
Ва шчук, Аляк сей Грос, Да рыя, Жа нет, Макс 
Лорэнс&ДзіДзюЛя, Анас та сія Ма ла шке віч 
(удзель ні ца гур та «Сhеrrу Lаdу»), Ар цём 
Мі ха лен ка, Алі на Мо шчан ка, гур ты «Nароlі» 
і «Nutеkі», На тал ля Адзін цо ва (удзель ні ца 
мю зік ла «Пра рок»), Але на Сі ня ўская, На-
тал ля Та ме ла і гурт «Swіttеr bоуs».
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ва ла на па пя-
рэд нім пра слу хоў ван ні ар тыс таў і ўба чы ла 
ўсё тое, ча го не па ка жуць па тэ ле ві за ры.

Дзень пер шы. 
«ЕХАЎ ГРЭ КА», РОК, ОПЕ РА 
І КРЫ ХУ МАК СА КАР ЖА

«А на ша чар га хут ка? А Са ла ду ха бу дзе?» 
— кры ху нер во ва пе ра пыт ва лі адзін у ад на го 
ўдзель ні кі на цы я наль на га ад бо ру на «Еў ра ба-
чан не-2014», якія пры еха лі з роз ных га ра доў 
на пра слу хоў ван не ў Бел тэ ле ра дыё кам па нію. 
Больш як 85 ар тыс таў і ка лек ты ваў ба чы лі ся бе 
на вя лі кай сцэ не ў якас ці твор ча га дэ ле га та ад 
Бе ла ру сі. Уся го ж арг ка мі тэт раз гле дзеў звыш 
100 за явак (у тым лі ку ад аў та раў пе сень).

Для мно гіх удзель ні каў вы клік на пра слу хоў-
ван не стаў не ча ка нас цю. Пры нам сі, ці не кож-
ны трэ ці вы хо дзіў на сцэ ну ў гор дай адзі но це 
і рас каз ваў, што «нас у гур це чац вё ра і яшчэ 
бэк-ва ка ліст кі, але яны не змаг лі пры ехаць...». 
Су дзейс кая ка ле гія на ча ле са стар шы нёй Бел-
тэ ле ра дыё кам па ніі Ге на дзем Да вы дзькам цярп-
лі ва ча ка ла тых, хто спаз ніў ся, вы слу хоў ва ла 
і тлу ма чэн ні, і кам па зі цыі, раз-по раз удак лад-
ня ю чы ў кан кур сан таў, якія за ці ка ві лі жу ры, ці 
ёсць у тых прад зю сар і які ну мар яны мяр ку юць 
зра біць, ка лі тра пяць у фі нал ад бо ру.

Якая пес ня па він на на ле та прад ста віць Бе-
ла русь на «Еў ра ба чан ні»? У кан кур сан таў бы лі 
са мыя роз ныя, ча сам вель мі ары гі наль ныя, 
мер ка ван ні на гэ ты конт. На прык лад, Яра слаў 
Ра кі цін па ра да ваў пры сут ных бе ла рус ка моў-
ным шан со нам, збор ны ка лек тыў «HаndmаdЕ» 
вы ка наў рэ чы та тыў на бак сёр скую тэ ма ты ку, а 
гурт «Nutеkі», які трэ ці год за пар штур муе бе-
ла рус кі ад бор, на ват у ня поў ным скла дзе вы даў 
на леж ную для ро ке раў экс прэ сію. Мін скі ар тыст, 
які вы сту пае пад іме нем Алекс-Нар ма лекс, пра-
цяг ваў эпа ці ра ваць су дзейс кую ка ле гію: ка лі 
ле тась ён па каз ваў на сцэ не фо ку сы, то сё ле та 
вы сту паў пад мас кай Да рта Вей да ра і ў пла шчы, 
пад якім ха ваў ся воб раз Эл ві са, а на пры кан цы 
рас пра нуў ся да цяль няш кі, якую прад ка заль на 
ра за рваў — пад улас ную пес ню «Эх, сла вян ская 
ду ша!». Ма ла ды, але ўжо да во лі «рас кру ча ны» 
гурт «Nароlі» пры му сіў ся бе ча каць, бо са ліст кі 
доў га апра на лі ся ў сцэ ніч ныя кас цю мы — су кен-
кі з пыш ны мі і ад на ча со ва вуз кі мі спад ні ца мі.

— Мы не як ад ра зу ўя ві лі са бе ме на ві та та кія 
воб ра зы. Але ха дзіць у гэ тых су кен ках ака за ла-
ся вель мі цяж ка. Да вя ло ся дзесь ці пад ка лоць, 
кра соў кі абуць — сло вам, вы кру ці лі ся, — смя я-
лі ся за ку лі са мі са ліст кі.

Са ліст ка гур та «Strоgо Bоbruіsk» Але на Хаць-
ко за інт ры га ва ла жу ры ўжо ад ной наз вай пес ні — 
«Пра Мак са Кар жа», якой ака за ла ся да во лі сім-
па тыч ная і на ват пя шчот ная R'-n-B'-кам па зі цыя, 

хі ба толь кі з па рай «не пар ла менц кіх» слоў. Гэ ту 
пес ню без 5 хві лін на стаў ні ца рус кай і бе ла рус кай 
мо вы пры свя ці ла «сва ім школь ні кам, асноў ная 
ма са якіх вель мі лю біць Мак са Кар жа».

«Ці ка вых ну ма роў мно га, — па дзя ліў ся ў ад-
ным з пе ра пын каў удзель нік жу ры, за гад чык 
ад дзе ла куль ту ры АТН Мі хась Ра вуц кі. — Ве да-
е це, у нас па пя рэд не бы ла да моў ле насць: ка лі 
пес ня зу сім ужо «ні я кая», спы няць вы ка наў цу. 
Але ра біць гэ та га не да вя ло ся».

У чар зе ах вот ні каў па ехаць у Ка пен га ген на 
«Еў ра ба чан не-2014» да во лі мно га зна ё мых ім ё-
наў. Алі ну Мо шчан ка мо гуць па мя таць тыя, хто 
со чыць за дзі ця чым «Еў ра ба чан нем» — 5 га доў 
та му дзяў чы на бы ла ў фі на ле на цы я наль на га 
ад бо ру, а сё ле та да рас ла да ніж няй уз рос та вай 
план кі да рос ла га кон кур су. Ужо тра ды цый на 
пры во зіць цэ лы бры гад ны пад рад прад зю сар скі 
цэнтр «СПА МАШ» — праў да, сё ле та яго са ліс ты 
апы ну лі ся па абод ва ба кі ад бо ру: Да рыя, Аляк-
сей Грос і Іван Бус лай — у лі ку кан кур сан таў, а 
Але на Лан ская — у скла дзе жу ры. Але аца ніць 
як след ёй да вя ло ся ўся го два іх ка лег па цэ ху: 
Іван Бус лай пас ля кан цэр та ў Ча чэр ску са рваў 
го лас і ледзь ве шап таў. «Спя ваць? А як?» — 
тра гіч ным шэп там пы таў ся ён.

— Ве да е це, за што мно гія не лю бяць опе ру? 
— спы таў ся ў чар го ва га прэ тэн дэн та ўдзель нік 
жу ры, са ліст На цы я наль на га тэ ат ра опе ры і ба-
ле та Эду ард Мар ты нюк. — За тое, што сло вы 

не зра зу ме лыя. Вось і да вас па жа дан не — пра-
ца ваць з дык цы яй, каб гле да чы не му чы лі ся, 
раз гад ва ю чы, што вы ім хо ча це ска заць.

Пас ля га да вой паў зы зноў вы ра шыў па спы-
таць уда чы ў ад бо ры Ге ор гій Кал дун — праў да, 
не з улас най пес няй, а з тво рам грэ час ка га аў-
та ра. «Ехаў грэ ка це раз ра ку, ба чыць грэ ка — 
эка на міч ны кры зіс...» — жар тоў на тлу ма чыў ён 
вы бар кам па зі цыі.

Су мес ная ра бо та Мак са Ло рэн са і гі та рыс та 
Дзі Дзю Лі зра бі ла моц нае ўра жан не. «На пэў на, іх 
ад пра вяць», — пе ра шэпт ва лі ся за спі най гру пы 
пад трым кі ін шых удзель ні каў. Але для суд дзяў усё 
бы ло да лё ка не так ад на знач на, і пра слу хоў ван не 
пра цяг ва ла ся амаль да па ло вы дзя вя тай ве ча ра.

...А Са ла ду ха не прый шоў. Што, у прын цы пе, 
ла гіч на, бо за яў ку ар тыст так і не па даў, толь кі 
ўме ла абы граў чут кі ва кол ся бе.

Дзень дру гі: 
СА ТЫ РЫЧ НЫЯ ПРЫ ПЕЎ КІ, ОПЕ РА 
І ХА КЕЙ

Пра цяг пра слу хоў ван ня па ра да ваў знач на 
боль шай коль кас цю пе сень на бе ла рус кай мо-

ве (ад на род ных да па пу ляр-
ных) і эша ло нам вы пуск ні коў 
тэ ле пра ек таў ка на ла АНТ. 
Так, удзель нік «Но вых га ла-
соў Бе ла ру сі» (2008 год) Ар-
цём Мі ха лен ка, які ў скла дзе 
гур та «3+2» на «Еў ра ба чан ні» 
ўжо быў і на ват у фі нал тра піў, 
ця пер ро біць кар' е ру соль на-
га вы ка наў цы. Свае спро бы 
прай сці скрозь дроб нае сі та 
на цы я наль на га ад бо ру зра бі-
лі і зна ё мыя па «Ака дэ міі та-
лен таў» Ме ры ем Ге ра сі мен ка 
(«Міс Ня вес та»), Стас Сот ні-
каў, Ка ця Вол ка ва, Ві таль Ва-
ран ко і Ягор Ваў чок (ко ліш ні 
ўдзель нік дзі ця ча га «Еў ра ба-
чан ня»).

Ся род удзель ні каў зда лёк угадваліся пра-
фе сі я на лы — опер ная спя вач ка Але на Сі ня-
ўская пра дэ ман стра ва ла мод ны стыль кла сік 
кра со вер (змя шан не кла січ най і па пу ляр най 
му зы кі), а гурт «Bеlа Brаmа», скла дзе ны з 
удзель ні каў хо ру імя Ці то ві ча, утра іх гу чаў 
зван чэй, чым ін шыя ўшас цёх. Але ха па ла і 
ма ла зна ё мых ім ёнаў: Іван Іг на то віч — у мі ну-
лым ма дэль, пра ца ваў са Сла вай Зай ца вым, 
а двай ня ты Ка ця і Воль га Ка роль, якія да лу-
чы лі ся да гур та «Swіttеr bоуs», па аду ка цыі 

ін жы не ры-ме ха ні кі хі міч най пра мыс ло-
вас ці, а пра цу юць у Маск ве, у пра ек це 
«Вя чэр ні Ургант».

З да па мо гай дзяў чат, да рэ чы, ка-
лек тыў «па рваў за лу» яшчэ да па чат ку 
вы ступ лен ня — толь кі ўба чыў шы дзвюх 
вы со кіх і яр кіх бліз нят у чыр во ным, суд дзі 
ажы ві лі ся.

— Мы знай шлі фор му лу, па вод ле 
якой па да ба ем ся лю дзям, пры чым зу сім 
роз ным. Ка лі зра бі лі пес ню пра Джэ ні-
фер Ло пес, яна вы кла ла гэ та ў ся бе на 
сай це, — рас па вя лі ўдзель ні кі пра ек та. 
— І з уся го све ту лю дзі пі шуць сло вы 
пад трым кі: маў ляў, хлоп цы, вы клё выя. 
Ця пер час фры каў — мы гэ та ра зу ме ем 
і вы ка рыс тоў ва ем.

Гурт «Аўра» ўра зіў ін шым: у ан ке це 
быў па зна ча ны сцэ ніч ны во пыт — 30 га доў! «Гэ-
та праў да, — па цвер дзі ла са ліст ка Юлія Бы-
ка ва, — я ж ез дзі ла на гаст ро лі з ан самб лем 
«Зо рач ка» з 6 га доў, пры чым усё 
бы ло па-са праўд на му, нам пла ці лі 
га на ра ры».

На агуль ным фо не больш ці 
менш сур' ёз ных кам па зі цый пры-
ем на вы лу чыў ся Юрый Ва шчук, 
які без ані я ка га ан ту ра жу, з ад ным 
толь кі бэк-ва ка ліс там Дзя ні сам Лі-
сам, здо леў пе ра даць па зі тыў і іро-
нію пес ні «Сhееsесаkе».

— Пес ня пра тое, як мне на да-
ку чы ла, ка лі дзяў чы на на зы ва ла 
мя не «са лод кім пі раж ком», — па-
тлу ма чыў спя вак.

— За пра сі яшчэ на бэк-ва кал 
таў сту ноў, ха ця б як я, бу дзе зу сім 
бом ба! — па ра іў стар шы ня жу ры 
Ге надзь Да вы дзька.

А вось Ці мур Пра хін вы ра шыў 
узяць не гу ма рам, але са ты рай 
— кант раст па між вя сё лень кай 
ме ло ды яй і вост рым змес там яго 

пры пе вак быў на столь кі вя лі кім, што гэ ты ну-
мар, шчы ра ка жу чы, цяж ка ўя віць не толь кі на 
«Еў ра ба чан ні», але і ў эфі ры бе ла рус ка га тэ ле-
ка на ла... Ад нак вы ка наў ца цвёр да ад стой ваў 
улас ную па зі цыю і пра ва пес ні на іс на ван не: 
«Ка лі ад Аў стрыі на кон курс едзе Кан чы та Вурст 
— ба ра да ты муж чы на ў су кен цы, то ча му ад Бе-
ла ру сі не ма гу па ехаць я?»

Ста міў шы ся за два на пру жа ныя дні ад сот-
ні пе сень, жу ры з не пад роб най шчы рас цю 
апла дзі ра ва ла апош ня му ўдзель ні ку ад бо ру — 
гро дзен цу Аляк санд ру Фі лі па ву, які вы кон ваў 
свое асаб лі вы аў тар скі гімн чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі-2014.

— Мне па да ба ец ца, што боль шасць пе сень 
— фар мат ныя і мод ныя, не за леж на ад мо вы, на 
якой вы кон ва юц ца, — па дзя ліў ся ўра жан ня мі 
Аляк сандр Ці ха но віч. — Больш ста лі спя ваць 
па-бе ла рус ку, лепш ста лі спя ваць на анг лій скай, 
пра ца ваць над аран жы роў ка мі, над улас ным 
сты лем і ма не рай па во дзін на сцэ не — гэ та ўсё 
ра дуе. І хоць за па мі наль на га шоу шмат ка му 
бра куе, але ці ка він кі ёсць прак тыч на ў кож ным, 
і мне вель мі шка да, што трэ ба вы браць уся го 
15 вы ка наў цаў.

Да фі наль на га кан цэр та, на якім жу ры і гле-
да чы су мес на абя руць прад стаў ні ка Бе ла ру сі на 
кон кур се, яшчэ амаль паў та ра ме ся ца. І, мяр ку-
ю чы па за яў ках ар тыс таў, спа бор ніц тва абя цае 
быць ві до вішч ным, а вы бар ня прос тым.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та аў та ра, Ва ле рыі АВЕР і Свят ла ны КРАС КОЎ СКАЙ.

Аляк сандр Са ла ду ха на «Еў ра ба чан не» не па е дзе

НА ПУ ЦЁЎ КУ Ў ДА НІЮ 
ПРЭ ТЭН ДУ ЮЦЬ «ЗОР КІ» І НА ВІЧ КІ

ЗА ХЛЕБ, ЗА ШЧАС ЦЕ, ЗА НА РОД!
Зем ля ро бам СВК «Ва лi шча» 

Пiн ска га ра ё на
З Но вым го дам, 

з но вым шчас цем
Вiн шу ем шчы ра, ад ду шы,
Ня хай агонь жыц ця не гас не,
Уз рост не ве дае мя жы.

А Дзед Ма роз на па да рун кi
Зноў шчод рым бу дзе, 

як заўж ды,
Хай но вы год зя лё най ру нi
Цяп ло пры но сiць. 

I даж джы...

Пад нi мем тост у кож най ха це
За хлеб, за шчас це, за на род,
За Бе ла русь, яе ба гац це,
Пры баў ку дзе так, друж ны род.

Ва лi шча — вёс ка на Па лес сi,
Да хат — гас цiн ная ша ша.
Ка нал Агiн скi, не ба, пес нi,
А ў нас — шы ро кая ду ша.

Удзяч ны на шым зем ля ро бам
За важ кi ко лас, на ма лот,
Дык ска жам «Не» усiм хва ро бам,
Зда роўя зы чым на сто год!

Праў лен не СВК «Ва лi шча».
УНП 200256305

«Дзi ця чае Еў ра ба чан не-2013»: пазл сы шоў ся!«Дзi ця чае Еў ра ба чан не-2013»: пазл сы шоў ся!
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СА БА КІ ЗА ГРЫЗ ЛІ ЦІ САМ ПА МЁР?
У вёс цы Ро бен ка, што ў Ка мя нец кім ра ё не, знай шлі це ла 50-га до ва га муж-

чы ны са сля да мі ўку саў са бак. Па вод ле слоў на чаль ні ка Ка мя нец ка га рай ад-
дзе ла След ча га ка мі тэ та Вя ча сла ва Са цэ ві ча, па куль не скон ча на экс пер ты за, 
нель га ска заць, ад ча го на сту пі ла смерць. Цал кам ве ра год на, што ча ла век 
па мёр ад сар дэч на га пры сту пу, а по тым ужо труп па грыз лі са ба кі. 

У Ро бен цы за ста ло ся зу сім ма ла жы ха роў. Ча ла век, аб якім ідзе га вор-
ка, не так даў но вяр нуў ся ў баць коў скі дом. За рэ гіст ра ва ны ён у рай цэнт ры. 
Муж чы на ні дзе не пра ца ваў, зло ўжы ваў ал ка го лем. І знай шлі яго не да лё ка 
ад баць коў ска га до ма.

Яна СВЕ ТА ВА.

Дзіцячае журы 
ацаніла наш нумар 

на «дзясятку».

Тройка прызёраў «Еўрабачання»: мальційка Гая, 
украінка Сафія і беларус Ілья.

Прачытаць па тварах журы, ці спадабалася 
ім чарговая песня, было амаль немагчыма.

Спевака Макса Лорэнса 
і гітарыста 

Валерыя ДзіДзюЛю 
называюць аднымі 

з фаварытаў 
сёлетняга адбору.

«Так, мы фрыкі, — пагаджаюцца 
“Switter boys”, — але добрыя і вясёлыя».

Неш та 
мне сён ня 

зу сiм 
ля но та...

За кулісаміЗа кулісамі  ��

На тал ля Ва сiль еў на ВОЛ КА ВА, 
ма цi Iльi:

— Пе ра мо зе вель мi ўзра да ва лi ся. 
Ка лi з гля дзель най за лы да но сi лi ся 
кры кi «Iлья леп шы» i аб' яў ля лi вы нi кi, 
то спа чат ку на огул ду ма лi, доб ра бу-
дзе хоць у пя цёр ку тра пiць. Бо дзе цi 
бы лi вель мi моц ны мi. А по тым мы па-
ча лi пе ра мя шчац ца з пя тай па зi цыi на 
чац вёр тую, а ў вы нi ку на трэ цяй ака за-
лi ся. Аца нi лi Iлью год на. Тыя ж суд дзi 
да лi яму дру гое мес ца, што свед чыць 
пра наш уз ро вень. Iлья спа чат ку так-
са ма ра да ваў ся, а по тым спы таў: «А 
ча му нам не да лi пер шае мес ца?» На 
што я ска за ла: «Сы нок, у нас яшчэ ўсё 
на пе ра дзе!» За няць у та кiм прэ стыж-
ным кон кур се трэ цяе мес ца — прос та 
вы дат ны вы нiк. За па вет ная ста ту эт ка 
i дып лом ця пер за ня лi сваё мес ца на 
яго па лi чцы з куб ка мi i ме да ля мi. Сён ня 
вось ад па чы ва ем дзень, а заўт ра зноў 
у шко лу. По тым з но вы мi сi ла мi бу дзем 
рых та вац ца да на ступ ных кон кур саў. 
Бо ўжо атры ма лi шэ раг пра па ноў.


