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Мі ну лыя вы хад ныя ад зна чы-

лі ся вы ра шэн нем інт ры гі чар-

го ва га, 64-га па лі ку, між на-

род на га кон кур су пес ні «Еў-

ра ба чан не». Ка лі пе ра каз ваць 

вы ні кі вель мі сціс ла, то бук ме-

ке ры зноў ме лі ра цыю: у пя ты 

раз за гіс то рыю кон кур су пе-

ра мо гу атры маў прад стаў нік 

Ні дэр лан даў.

Бе ла русь жа не абы шла ся без 

скан да лу, у эпі цэнт ры яко га ака-

за ла ся на ват не ар тыст ка, а... жу-

ры. Рэч у тым, што ар га ні за та ры 

дыс ква лі фі ка ва лі бе ла рус кае на-

цы я наль нае жу ры лі та раль на за 

не каль кі га дзін да фі на лу, а ўжо 

вы стаў ле ныя ацэн кі ска са ва лі і 

за мя ні лі на спе цы яль на пра ду гле-

джа ныя для форс-ма жор ных сі ту а-

цый «су куп ныя ба лы з рэ зер во ва га 

ко шы ка». Ад бы ло ся гэ та, як афі-

цый на па тлу ма чы ла прэс-служ ба 

«Еў ра ба чан ня», праз па ру шэн не 

пра ві лаў кон кур су — бе ла рус кія 

суд дзі ў ін тэр в'ю ад на му з ай чын-

ных пар та лаў рас ка за лі пра свае 

пе ра ва гі на паў фі наль ным эта пе 

(а па вод ле рэг ла мен ту рас кры ваць 

гэ тыя звест кі нель га да фі на лу, каб 

не паў плы ваць на га ла са ван не ін-

шых кра ін).

«Ра зы нка мі» фі наль на га га ла-

кан цэр та ста лі свое асаб лі вая пе ра-

кліч ка ўдзель ні каў «Еў ра ба чан ня» 

мі ну лых га доў: Мон са Зел мер лёў 

са Шве цыі, Вер кі Сяр дзюч кі з Укра-

і ны, Эле ні Фу рэй ра з Кіп ра і Кан-

чы ты Вурст з Аў стрыі, якія спя ва лі 

пес ні ад но ад на го, а так са ма вы-

ступ лен не пер шай із ра іль скай пе-

ра мож цы Га лі Ата ры, чыя Hallelujah 

з 1979 го да, зда ец ца, ні коль кі не 

са ста рэ ла. Спе цы яль ным гос цем 

шоу ста ла так са ма Ма дон на, бас-

нас лоў ны га на рар якой за пла ціў 

із ра іль ска-ка над скі міль яр дэр; 

ад нак спе вы мі ма нот вы клі ка лі ў 

пры сут ных хі ба ра дасць, што гэ та 

не іх нія гро шы пай шлі на апла ту 

аме ры кан скай поп-дзі вы...

Як бы ні ста ві лі ся гле да чы да 

«Еў ра ба чан ня», трэ ба ад даць ар-

га ні за та рам шоу на леж нае: яно за-

ста ец ца ці ка вым дзя ку ю чы сва ёй 

не прад ка заль нас ці. На ват ка лі ты 

на 100 % упэў не ны, што ве да еш вы-

ні кі, дра ма тур гія аб вя шчэн ня га ла-

соў зла джа на та кім чы нам, што ўсе 

да апош ня га ім гнен ня нер ву юц ца 

і су мня юц ца. Вось і сё ле та больш 

як 200-міль ён ная тэ ле аў ды то рыя 

з уся го све ту на зі ра ла тую са мую 

сі ту а цыю: фа ва ры ты ў жу ры, Паў-

ноч ная Ма ке до нія, бы лі да во лі ніз-

ка ацэ не ны гле да ча мі, а ўлю бён цы 

пуб лі кі, Нар ве гія, не вы клі ка лі за-

хап лен ня ў пра фе сі я на лаў.

Пе ра мож ная пес ня Дун га на 

Лоў рэн са «Arcade» на бра ла ў 

су ме 492 ба лы — 231 ад жу ры і 

261 ад гле да чоў. (Хоць маг ла быць 

наогул не да пу шча на да кон кур-

су, бо пер шая пуб лі ка цыя яе на 

YouTube ад бы ла ся яшчэ ў 2017-м 

і та кім чы нам па ру ша ла пра ві лы. 

Але спе цы яль ная рэ фе рэнт ная 

ка мі сія Еў ра пей ска га вя шчаль на-

га са ю за, раз бі ра ю чы сі ту а цыю, 

прый шла да вы сно вы, што гэ та 

не ка мер цый нае аб на ро да ван не і 

яно не пры нес ла вы ка наў цу ні я кіх 

пе ра ваг.) «Сто я чы на сцэ не ўжо ў 

якас ці пе ра мож цы, я ад чу ваў ся бе, 

ні бы ў рад ку з пес ні, хлоп чы кам з 

ма лень ка га га рад ка ў вя лі кай ар-

ка дзе, — ска заў Дун кан Лоў рэнс 

на прэс-кан фе рэн цыі. Ён ад зна чыў, 

што на пі саў сваю пер шую пес ню 

ўся го год та му і на ват ма рыць не 

мог, што вый грае «Еў ра ба чан не», 

і пе ра мо га — гэ та не толь кі шан-

ца ван не, але яшчэ «вы нік цяж кай 

пра цы ўсёй ка ман ды».

Дру гую пры ступ ку за няў прад стаў-

нік Іта ліі Мах муд з 465 ба ла мі. Ра сі я нін 

Сяр гей Ла за раў, які на браў 369 ба-

лаў, паў та рыў улас ны вы нік 2016 го да 

і ака заў ся на трэ цім мес цы.

Бе ла русь па вы ні ках га ла са-

ван ня жу ры і гле да чоў з 31 ба лам 

тра пі ла ў фі на ле на пе рад апош няе, 

25-е мес ца (ні жэй за нас бы ла толь-

кі Вя лі ка бры та нія). На шу ар тыст ку 

ўхва лі ла жу ры з Ра сіі (8 ба лаў) і 

Азер бай джа на (5 ба лаў) і гле да чы 

Венг рыі (8 ба лаў), Ра сіі (7 ба лаў), 

Эс то ніі, Азер бай джа на і Ар ме ніі (па 

1 ба ле). Да рэ чы, і ў паў фі на ле на-

ша ЗЕ НА, як вы свет лі ла ся, ус ко чы-

ла на пад нож ку апош ня га ва го на 

на 10-й па зі цыі, уся го на 2 ба лы 

аба гнаў шы Поль шчу. У сваю чар-

гу, Бе ла русь па ста ві ла ў паў фі на ле 

12 ба лаў Іс лан дыі (гле да чы) і Эс-

то ніі (жу ры), а ў фі на ле — Із ра і лю 

(ацэн ка з «рэ зер во ва га ко шы ка» 

за мест ба лаў жу ры) і Ра сіі (гле да-

чы). Так са ма ў фі наль ным кан цэр-

це бе ла рус кія гле да чы ўпа да ба лі 

вы ступ лен ні Ні дэр лан даў, якім 

па ста ві лі 10 ба лаў, Нар ве гіі — 8, 

Іс лан дыі — 7, Азер бай джа на — 6, 

Сла ве ніі — 5, Швей ца рыі — 4, Іта-

ліі — 3, Аў стра ліі — 2 і Сан-Ма ры-

на — 1.

Та кім чы нам, план ка, уз ня тая 

Дзміт ры ем Кал ду ном у 2007 го-

дзе — 6-е мес ца ў фі на ле, — за-

ста ла ся най леп шым да сяг нен нем 

на шай кра і ны на кон кур се. За ЗЕ-

НУ, якая ў 16-га до вым уз рос це 

спраў дзі ла ма ру вы сту піць на «Еў-

ра ба чан ні», мож на толь кі па ра да-

вац ца: шоу та ко га ўзроў ню — гэ та 

ка ла саль ны во пыт і штур шок для 

раз віц ця. А ў цэ лым ад чу ван ні зме-

ша ныя: з ад на го бо ку, пе рад апош-

няе мес ца — не пос пех, з дру го га, 

удзел 16 га доў у кон кур се — не 

тэр мін. Мож на, вядома, сэ ка но міць 

гро шы і нер вы, узяць ды ад мо віц ца 

ад удзе лу. Але ж гэ та ней кая дзі ця-

чая крыў да «не бу ду з ва мі гу ляць, 

ка лі вы та кія». Шоу ўсё ад но бу дзе 

пра цяг вац ца — з на мі ці без нас.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ДА СУ СТРЭ ЧЫ Ў АМСТЭР ДА МЕ!
Да рэ чы
Акра мя Бе ла ру сі, ні ко лі не ста на ві лі ся 

пе ра мож ца мі «Еў ра ба чан ня» Паў ноч ная 

Ма ке до нія (удзель ні чае з 1996 го да, 

най леп шы вы нік — сё ле та 8-е мес ца 

ў фі на ле), Гру зія (з 2007 го да, най леп шы 

вы нік — 9-я ў фі на ле), Сан-Ма ры на 
(з 2008 го да, да бі ра ла ся мак сі мум 
да 20-га мес ца ў фі на ле), Сла ве нія 
(з 1993 го да, най леп шы вы нік — 
7-я ў фі на ле), Літ ва (з 1994 го да, зай ма ла 
мак сі мум 6-е мес ца) і яшчэ доб рых паў та ра 
дзя сят ка кра ін.

Ні дэр лан ды вый гра лі 
пе сен ны кон курс 

упер шы ню за апошнія 44 га ды
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