
40 га доў та му на «Мас фільм» прый шоў 

за гад, што на зы ва ец ца, з са ма га вер ху: 

зняць ра зам з фін скі мі ка ле га мі поў на-

мет раж ную мас тац кую кі на стуж ку. Фі-

ны пра па на ва лі эк ра ні за ваць апо весць 

«Па за пал кі», на пі са ную фін скім жа кла-

сі кам Аль го там Унто лам у 1910 го дзе пад 

жа но чым псеў да ні мам Маю Ла сі ла.

...Жон ка Ан ці Іха лай не на ад пра ві ла му жа да 

су се да па пра сіць за па лак, якія рап там скон чы лі ся, 

а та му не маг чы ма зва рыць лю бі май ка вы. Гіс то-

рыя на тым і за вяр шы ла ся б, каб Ан ці не су стрэў 

па да ро зе ста ро га пры яце ля Юсі Ва та не на ды не 

па чаў сва таць за яго су сед скую дач ку. Ушчэнт 

за быў шы ся на за пал кі, сяб ру кі па еха лі ў го рад 

куп ляць па да рун кі ня вес це ды цес цю, не за ўваж на 

па ру шы лі 10-га до вы за рок не ўжы ваць спірт но га 

і пад хмяль ком па жар та ва лі, сказаўшы вя до ма му 

на ўсю ва ко лі цу плет ка ру, ні бы та едуць у Аме ры-

ку, — і гэ тая па га лос ка хут ка дай шла да жон кі 

Іха лай не на, якая ўжо хва ля ва ла ся, дзе муж і дзе, 

улас на, за пал кі. Да лей пе ра мя ша лі ся ад мет ныя 

ры сы на цы я наль на га ха рак та ру, не цвя ро зыя пры-

го ды, ка ме дыя па ла жэн няў, ка ра цей, — усе склад-

ні кі доб рай і за баў най гіс то рыі з хэ пі-эн дам.

Су ай чын ні кі фін ска га кла сі ка эк ра ні за ва лі 

апо весць «Па за пал кі» ў 1938-м, з 1951 го да 

яе ве да лі са вец кія гра ма дзя не — у пе ра кла дзе 

пісь мен ні ка-са ты ры ка Мі ха і ла Зо шчан кі. Для 

су мес на га пра ек та вы ра шы лі па дзя ліць ро лі — 

не па-бра тэр ску, а па роў ну — па між фін скі мі і 

са вец кі мі ак цё ра мі, а так са ма пры зна чыць па 

ад ным рэ жы сё ру з кож на га бо ку. Ад СССР у пра-

цу ўклю чыў ся Ле а нід Гай дай, яко му вель мі спа-

да баў ся сю жэт бу ду чай кар ці ны. Фін лян дыю ж 

прад ста віў ген ды рэк тар «Су омі-філм» Рыс то 

Ор ка, для яко га гэ та ра бо та ста ла апош няй.

«Су омі-філм» аба вя заў ся аснас ціць зды-

мач ную гру пу якас най апа ра ту рай, уклю ча ю чы 

апе ра тар скі аў та ма біль, кран, пе ра нос ныя за-

піс валь ныя пры бо ры. На ват кас цю мы для сва іх 

ак цё раў фі ны шы лі са мі. Тым больш дзіў на, што 

пад час пе ра га во раў «Мас фільм» да мог ся коль-

кас най пе ра ва гі — цэнт раль ныя муж чын скія ро лі 

атры ма лі са вец кія ак цё ры, а фін скім да ста лі ся 

дзве жа но чыя ро лі (іх вы ка на лі Ры та По лстэр і 

Рыт ва Вал ка ма) і ўсе эпі зо ды. Так, ро лю Іха лай-

не на сыг раў Яў ген Ля во наў, на ро лю Ва та не на 

пра хо дзі лі про бы Да на тас Ба ні ё ніс, Ле а нід Ку-

раў лёў — а атры маў Вя ча слаў Ня він ны. Шаў ца 

Ке на не на, за ка ха на га ў жон ку га лоў на га ге роя, 

маг лі сыг раць Ула дзі мір Ба саў, Ба рыс лаў Бран-

ду коў, Ра лан Бы каў, Ге ор гій Бур коў і Ігар Ясу-

ло віч, але па шан ца ва ла Ге ор гію Ві цы ну, яко га, 

зрэш ты, сцэ нар на-рэ дак цый ная ка ле гія ўпі ка ла 

ў праз мер най экс цэнт рыч нас ці. У ін шых ро лях 

ад зна чы лі ся Га лі на Поль скіх, Ні на Гра бяш ко ва, 

Ле а нід Ку раў лёў, Мі ха іл Пу гаў кін і Сяр гей Фі лі-

паў, тэст за кад рам чы таў Аляк сандр Шыр вінт.

Здым кі пра хо дзі лі ў па віль ё нах «Мас філь ма» 

і ў фін скім го ра дзе Пор ваа, бру ка ва ныя ву лі цы і 

драў ля ныя до мі кі яко га ста лі вы дат ны мі дэ ка ра-

цы я мі для «шум на га, мі тус лі ва га і за гад ка ва га» 

кі на го ра да Ёкі.

Стуж ка вый шла праз год, аку рат да 25-год дзя 

асаб лі вых ста сун каў СССР і Фін лян дыі, у двух 

ва ры ян тах: фін скім і рус кім — пры чым дру гі ка-

ра цей шы, за тое ў ім гу чаць ары гі наль ныя пес ні, 

на пі са ныя Аляк санд рам За цэ пі ным і Юры ем Эн-

ці ным — «Чёрт-те что и сбо ку бантик», на прык-

лад, спя ва юць са мі ак цё ры Вя ча слаў Ня він ны і 

Яў ген Ля во наў, а «Як доб ра ўзняц ца ў аб ло кі» 

гу чыць у вы ка нан ні Іо сі фа Каб зо на.

У са вец кім кі на пра ка це 1980-га фільм за няў 

11-е мес ца па на вед валь нас ці: яго па гля дзе лі 

звыш 34 міль ё наў ча ла век. А фін скім гле да чам 

і кры ты кам так спа да баў ся Яў ген Ля во наў, што 

яго аб ра лі га на ро вым удзель ні кам Тэ ат раль на га 

та ва рыст ва Фін лян дыі!

На ват праз 40 га доў ста рая доб рая ка ме дыя 

«Па за пал кі» не спі са ная ў за пас — 20 сту дзе ня 

яе па ка жа тэ ле ка нал АНТ.

Ска за на!
«Ад куль у ця бе гэ тае па ра ся? — Ад свін ні».

«Не каль кі глыт коў не пе ра тво раць ра зум на га 

ча ла ве ка ў дур ня».

«Гэ та ж ліш няя рас ко ша — тры маць ло жак паў-

пус тым. — Ды не, лепш ня хай ло жак бу дзе паў-

пус тым, чым за паў няць яго ўся кай на брад дзю».

«На конт шта ноў я здо ра ва зна ка мі ты!»

«Сам ута піў ся ў мо ры, а сам жыць пра цяг-

ва еш...»

11 студзеня 2019 г.
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Па пу ляр ны пра ект — вік та ры на для 

ўсёй сям'і «Я ве даю!», зла джа ная 

су мес на Бел тэ ле ра дыё кам па ні яй 

і Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, вяр та-

ец ца ў эфір ка на ла «Бе ла русь 1». 

Ужо 12 сту дзе ня «знай кі» з усёй 

кра і ны — школь ні кі, якія прай шлі 

па пя рэд ні ад бор у сва іх ра ё нах і 

аб лас цях, ад кры юць за хап ляль ныя 

ін тэ ле кту аль ныя спа бор ніц твы.

Як і ў мі ну лым се зо не 2017/18 го да, спа-

чат ку свае ве ды пра дэ ман стру юць эру ды ты 

з асоб на ўзя тай па ра ле лі — з 5 па 11 клас, 

а эк за ме на ваць і ра зам з тым пад трым лі-

ваць удзель ні каў бу дуць Ге ор гій Кал дун, 

за пуль там вя ду ча га, і Дзміт рый Но вік — з 
пе да го га мі ў «на стаў ніц кай». Вуч ні ся рэд ніх 
і стар шых кла саў, якія на бя руць най боль-
шую коль касць ба лаў, пра цяг нуць ба раць бу 
ў су пер фі на лах, а пе ра мож цаў у кож най 
па ра ле лі ча ка юць дып ло мы і па да ру нак-
сюр прыз для ўся го кла са.

У ме ды я хол дын гу «Звяз дзе» рас ка за-

лі, што шоу-вік та ры на, якая ле тась ме ла 

вы со кія рэй тын гі і ста ноў чыя вод гу кі гле-

да чоў, кры ху па шы ры ла ся — па-пер шае, 

вы хо дзіць у эфір яна ця пер бу дзе двой чы на 

ты дзень, па су бо тах і ня дзе лях, а па-дру гое, 

акра мя вун дэр кін даў, у кож ным вы пус ку 

прад ста віць шы ро кай пуб лі цы та ле на ві тых 

дзя цей з рэ гі я наль ных школ мас тац тваў.

«Я заўж ды па пя рэдж ваю дзя цей, што 

пы тан ні ў нас вель мі роз ныя — як над звы-

чай скла да ныя, на якія не кожны да рос-

лы ад ка жа, так і са мыя прос тыя, — га во-

рыць вя ду чы шоу-вік та ры ны «Я ве даю!» 

Ге ор гій КАЛ ДУН. — У пра цэ се аб мер-

ка ван ня ста ра юся раз га ва рыць кож на га 

ўдзель ні ка, каб зра зу мець: ён ве дае пра-

віль ны ад каз прос та та му, што за ву чыў яго, 

аль бо раз бі ра ец ца ў прад ме це і мо жа ла гіч-

ным шля хам рас тлу ма чыць свае вы сно вы. 

Ка лі ні хто не ве дае ад ка зу, мы з Дзі мам Но-

ві кам час та звяр та ем ся да на стаў ні каў, або 

я пра шу пад няць ру кі тых гле да чоў у за ле, 

хто ве дае ад каз, — і дзе ці ба чаць, што гэ та 

не яны та кія ня кем лі выя, а пы тан не на сам-

рэч та кое муд ра ге ліс тае. І, на ту раль на, я 

так са ма ні ко лі не са ро ме ю ся пры зна вац ца, 

што ча гось ці не ве даю, і бу ду ўдзяч ны, ка лі 

нех та пад ка жа і рас тлу ма чыць».

Не ка то рыя ўдзель ні кі, да рэ чы, па спра-

бу юць свае сі лы ўжо дру гі раз, мно гія так-

са ма спе цы яль на гля дзе лі мі ну лы се зон 

пра гра мы, каб лепш пад рых та вац ца да 

ін тэ ле кту аль ных іс пы таў. У ка го гэ та атры-

ма ла ся і як да лё ка маг лі б пра су нуц ца ў 

вік та ры не вы — гля дзі це і пра вя рай це па 

су бо тах і ня дзе лях у 13.30.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На ступ ная двух ха доў ка Мі-

ка лая Бель чы ка ва і Мі ха і ла Ко-

ша ля за ня ла дру гое мес ца ў ка-

манд ным пер шын стве Бе ла ру сі 

2018 го да (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крh3, Фb7, Лf2, 

Сс6, Се5, Кg5, Кg8, пп. f4, g2, 

h5 (10).

Чор ныя: Крf5, Фс5, Са5, 

Сh7, Кс4, Кh2, пп. d5, d7, е3, 

е4, е6, g7 (12).

Мат у 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад рас 

рэ дак цыі (вул. Хмяль ніц ка га, 

10а, 220013, г. Мінск, «Звяз да») 

або на элект рон ны ад рас вя-

ду ча га ад дзе ла: vadіm_ne67@

maіl.ru.

* * *

У «паў ноч най ста лі цы» Ра сіі, 

го ра дзе на Ня ве, прай шлі чэм-

пі я на ты све ту ся род муж чын і 

жан чын па хут кіх шах ма тах (ра-

пі дзе) і блі цы. Пра васт ры ню ба-

раць бы свед чыць той факт, што 

дзе ю чы чэм пі ён све ту па кла січ-

ных шах ма тах Маг нус Карл сен 

фі ні ша ваў у ра пі дзе (206 удзель-

ні каў) на пя тым мес цы, прай-

граў шы на дыс тан цыі ў 15 ту раў 

тры пар тыі (16-га до ва му ўзбек-

ска му шах ма тыс ту Ш. Ва хі да ву, 

укра ін скім грос май страм А. Зу-

ба ву і А. Ту ха е ву). З бе ла ру саў 

най леп шы вы нік па ка заў Сяр гей 

Жы гал ка — 42-е мес ца, 9 ач коў 

з 15. Ві таль Це це раў (7 ач коў), 

Ула дзі слаў Ка ва лёў і Анд рэй 

Жы гал ка (па 6,5) фі ні ша ва лі ў 

дру гой сот ні. А чэм пі ён скі ты тул 

у ра пі дзе за ва я ваў ра сій скі грос-

май стар Да ні іл Ду баў.

Што праў да, М. Карл сен упэў-

не на ўзяў рэ ванш у блі цы (202 

удзель ні кі) — пер шае мес ца (13 

пе ра мог і 8 ні чы іх). Ся род тых, 

хто здо леў згу ляць з ім уні чыю, 

быў і Сяр гей Жы гал ка. І зноў 

жа най леп шы вы нік з бе ла ру саў 

у С. Жы гал кі — 24-е мес ца, 13 

ач коў з 21, а У. Ка ва лёў (9,5 ба-

ла), А. Жы гал ка (9) і В. Це це раў 

(8) — у дру гой сот ні.

У жан чын у ра пі дзе 

(124 удзель ні цы) пе ра маг ла дзе-

ю чая чэм пі ён ка све ту па кла січ-

ных шах ма тах Цзюй Вэнь цзюнь 

(Кі тай). Але ў блі цы (125 удзель-

ніц) кі та ян ка па дзя лі ла толь-

кі вось мае мес ца, а пе ра мо гу 

свят ка ва ла ра сі ян ка Ка ця ры на 

Лаг но, ві цэ-чэм пі ён ка све ту па 

кла січ ных шах ма тах. Бе ла рус-

кія шах ма тыст кі Ла ні та Сцяц ко 

і Воль га Ба дэль ка вы сту пі лі не 

вель мі ўда ла: у ра пі дзе яны на-

бра лі ад па вед на 5,5 і 5 ач коў з 

12, у блі цы — 5,5 і 8 з 17.

* * *

У мі ну лым вы пус ку мы рас-

каз ва лі пра вы ступ лен не бе ла-

рус кай ка ман ды на су свет най 

юнац кай Алім пі я дзе (да 16 га-

доў). Вось яшчэ дзве пе ра мо гі 

на шых шах ма тыс таў на ёй.

Воль га Ба дэль ка — Ні ка ло зі 

Ка ча ра ва (Гру зія). 1.d4 d6 2.e4 

Кf6 3.f3 e5 4.d5 c6 5.c4 Фb6 6.Кc3 

Сd7 7.Фe2 Кa6 8.Сe3 Кc5 9.Фd2 

cd 10.cd Лc8 11.Лb1 a5 12.Кge2 

a4 13.Кc1 Фb4 14.Кd3 К:d3+ 

15.С:d3 Кh5 16.g3 Сe7 17.Кb5 

Ф:d2+ 18.Кр:d2 g6 19.Лbc1 

0-0 20.Кa7 Л:c1 21.Л:c1 Сd8 

22.Кb5 С:b5 23.С:b5 f5 24.Крe2 

fe 25.fe Кf6 26.Сh6 a3 27.b4 К:e4 

28.Лc8 Сe7 29.С:f8 С:f8 30.Сd3 

Кf6 31.Лb8 Крf7 32.Л:b7+ Крe8 

33.Сb5+ Крd8 34.Лb8+ Крe7 

35.Сc6 Кe4 36.Крd3, 1:0.

Вя ча слаў За ру біц кі — Су дэ 

Ге рэк лёг лу (Тур цыя). 1.e4 c5 

2.Кf3 e6 3.d4 cd 4.К:d4 a6 5.c4 

Кf6 6.Кc3 d6 7.Сe2 Сe7 8.0-0 0-0 

9.Сe3 Фc7 10.Лc1 Кbd7 11.f3 b6 

12.b4 Сb7 13.a3 Лac8 14.Фe1 

Лfe8 15.Фf2 Фb8 16.g4 Кe5 17.g5 

Кfd7 18.Кa4 Фa8 19.Фg3 d5 20.cd 

ed 21.f4 Кc4 22.e5 b5 23.Сg4 Лcd8 

24.Кc3 Кdb6 25.Сf2 Кd2 26.e6 fe 

27.Фh3 Сc8 28.Лfd1 Кbc4 29.К:e6 

С:e6 30.С:e6+ Крh8 31.g6 h6 

32.Ф:h6+ gh 33.Сd4+, 1:0.

* * *

На тур ні ры ў Пе цяр бур гу Ва-

ле рый Ка за коў скі па дзя ліў 1—3 

мес цы (па да дат ко вых па каз чы-

ках ён дру гі), а Ві таль Це це раў 

быў пя ты. У Ры зе (66 удзель ні-

каў) Юры Ці ха наў за няў шос тае 

мес ца, Ар цём Сі ня ўскі — дзя ся-

тае. Ра хіль Эй дэль сон фі ні ша-

ва ла пя тая на жа но чым тур ні ры 

ў Ча ля бін ску. А ў чы лій скім го-

ра дзе Ары ка Кі рыл Сту пак быў 

дзя ся ты са 127 гуль цоў.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.а7. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо-

таў, Ігар Ана ніч, Ва сіль Жу ко віч, 

Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 60

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі Не шту ка — на ву ка, а шту ка — ро зум Іл бом сця ну 
не пра б'еш,
але вы цяц ца 

мо жаш
Свой, ад мет ны чы тач у 
га зе ты «Звяз да». Ён жа, 
хо чац ца ве рыць, гля дач 
тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» 
і ў пры ват нас ці пра гра мы 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку». Гэ тая тэ ле вік та ры на 
ўжо не пер шы год у эфі-
ры і маг ла б вы хо дзіць 
да лей — у звыч ным фар-
ма це. Ад нак ства раль ні кі 
вы ра шы лі ўдас ка на ліць 
яго (над чым ця пер і пра-
цу юць)...
А па куль усе, хто ці ка віц-
ца мо вай, ша ну юць яе і, 
маг чы ма, пла ну юць удзел 
у вік та ры не, мо гуць удас-
ка наль ваць сваё ве дан не 
з да па мо гай «Звяз ды». 
Руб ры ка «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку» на звыч ным 
мес цы, па пят ні цах.

Ці ве да лі вы, што:

аб шар нік — па ме шчык;

він да — пры ста са ван не для 

пад' ёму гру заў;

вы цяц ца — уда рыц ца, 

стук нуц ца;

душ нік — ад ту лі на, дзір ка 

для до сту пу па вет ра;

зі хот кі — які блі шчыць, 

ззяе пе ра лі віс тым свят лом;

нэн дза — 1) га ле ча, бед-

насць, 2) той, хто ўвесь час ные;

ня дош лы — сла бы, кво лы;

склю да ваць — се ку чы 

ўдоўж, зды маць па верх не вы 

слой (з дрэ ва і пад.);

сцяць — зняць, ад дзя ліць 

чым-не будзь вост рым, сся чы, 

зрэ заць;

трон ка вы (у вы ра зе: трон-

ка вы ру ха вік) — ру ха вік унут-

ра на га зга ран ня трон кі — руч-

ка на жа, ві дэль ца;

на ўсе за стаў кі — на ўсю 

моц, з усёй сі лы (бе ла рус кія 

сі но ні мы: як ёсць ду ху, што 

мо цы, коль кі змо гі; рус кія ад-

па вед ні кі: на про па лую, во всю 

ивановскую);
іл бом сця ну не пра б'еш — 

пра мар ныя на ма ган ні да сяг-
нуць ча го-не будзь (бе ла ру-
сы яшчэ ска жуць: хоць лоб і 
мед ны, але ж мур ка мен ны; 
рус кія: го ло вой сте ны не про-
шибешь).
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ЗА ПАЛ КІ ЗА КАЗ ВА ЛІ?
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