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«ЗЕМ ЛЕ ТРА СЕН НЕ» 

«TV1000 Рус кае кі но», 17—18, 21—22 лі пе ня

Ча ты рох се рый ны фільм су мес най вы твор час ці Ра сіі і Ар-

ме ніі — спро ба дак лад на рас ка заць су час на му па ка лен ню 

пра стра шэн нае зем ле тра сен не, якое ад бы ло ся ў Ле ні на ка не 

7 снеж ня 1988 го да і забрала жыц ці са ма ме ней 25 ты сяч 

ча ла век.

З мас тац ка га пунк ту гле джан ня ацэнь ваць гэ тую ра бо ту вель мі скла да на, та му фільм 

атры маў аб са лют на су праць лег лыя вод гу кі кры ты каў і на ват ле тась быў дыс ква лі фі ка ва-

ны з лі ку на мі нан таў на «Ос кар». Ад нак з гіс та рыч на га пунк ту гле джан ня хро ні ка ча ты рох 

дзён тра ге дыі, без умоў на, каш тоў ная: цы ніч насць і са ма ах вяр насць, боль і на дзея, «хві лі на 

ці шы ні» і за сты лыя стрэл кі га дзін ні ка — гэ та тое, што на са мрэч бы ло і што трэ ба ве даць. 

Не вы пад ко ва ў здым ках удзель ні ча лі жы ха ры го ра да Гюм ры, боль шасць з якіх са мі пе-

ра жы лі зем ле тра сен не 1988-га...

«ПІК СЕ ЛІ», «Бе ла русь 2», 21 лі пе ня

Ін ша пла не ця не зноў ата ку юць Зям лю. Гэ тым ра зам па-

гро за вы гля дае як ві дэа гуль ні ад «Тэт ры са» і Рас-Mаn да 

Аrkаnоіd, а ўсё, што раз бу ра юць кас міч ныя за хоп ні кі, пе-

ра тва ра ец ца ў бліс ку чыя — ку бі кі-пік се лі. Ін ша пла не ця не 

аб вя шча юць, што ка лі яны вый гра юць у зям лян біт ву ў тры 

раў нды, то зні шчаць пла не ту. І спра віц ца з гэ тай на ва лай 

мо жа толь кі спе цы яль ная ка ман да, у якую ўва хо дзяць бы лыя гей ме ры: таў стун з ма ні яй 

пе ра сле да ван ня, пра фе сій ны ня ўдач нік і цы нік, вы зва ле ны з тур мы кар лік, аба яль ная ву-

чо ная, пад ле так і, на хві лі нач ку, прэ зі дэнт ЗША. Трыз нен не? Фан тас ты ка? Яны са мыя!

Не шу кай це ў філь ме ло гі кі, тут іро нія, на смеш ка і тро лінг кі на клі шэ — лю боў ных лі ній, 

вы ра та ван ня Зям лі, поп-куль ту ры, бра вых ва я роў і мност ва ін шых. Сло вам, гэ та стуж ка 

ство ра на для та го, каб ня бла га пра вес ці паў та ры га дзі ны, рас сла біц ца і па на сталь гі ра-

ваць па ві дэа гуль нях 90-х.

«СУ ТЫЧ КА», СТБ, 22 лі пе ня

Бу ра вая бры га да вяр та ец ца з вах ты да до му, але са ма лёт 

цер піць кру шэн не не дзе ў ля сах Аляс кі. У жы вых за ста юц ца 

ўся го ся мё ра ча ла век, у тым лі ку бы лы снай пер і па ляў ні чы 

Джон От вэй, яко га фір ма на ня ла для ахо вы ра бо чых ад 

дра пеж ні каў.

Ста но ві шча ўсклад ня ец ца тым, што він тоў ка снай пе ра раз бі тая, част ка па са жы раў 

па ра не ная, а рэшт кі са ма лё та зна хо дзяц ца зу сім бліз ка ад ло га ва ваў коў, якія па чу лі 

лёг кую зда бы чу. Джон ра зу мее, што да па мо гі ча каць ня ма ад куль і трэ ба па спра ба ваць 

ура та вац ца са ма стой на, ад нак у ва жа ка воў чай зграі свае пла ны, і ваў кі па чы на юць пе-

ра сле да ван не. Ах вя ры авія ка та стро фы ад на го за ад ным губ ля юць та ва ры шаў. За кім 

за ста нец ца апош няе сло ва ў фі наль най су тыч цы?..

Каў ка се ла 
на ру чай ку

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на ла 

«Бе ла русь 3» вік та ры на «Раз маў-

ля ем па-бе ла рус ку». Для та го каб 

стаць яе ўдзель ні ка мі, не аб ход-

на зай сці на сайт tvrgоmеl.bу або 

3bеlаrus.bу і праз ба нер «Раз маў-

ля ем па-бе ла рус ку» за поў ніць за-

яў ку на ка ман ду з трох ча ла век. 

Ну а пра ве рыць сваё ве дан не род-

най мо вы пас ля та го, як пра гра ма 

вый шла ў эфір, мож на з да па мо-

гай «Звяз ды». Ці ве да лі вы, што:

за па ты́ лак — клі нок для за ма ца-

ван ня ка сы;

па па́ ска — пры пы нак у да ро зе для 

ад па чын ку;

ма́р ны (ад но са знач.) — да рэм ны, 

бес ка рыс ны;

па чэ́с ны — які ка рыс та ец ца па ва гай;

каў ка — птуш ка ся мей ства крум ка-

чо вых з чор ным апя рэн нем;

ру ча́й ка — ве ра ця но з на ма та ны мі 

ніт ка мі;

ні го ра ча ні хо лад на — ні што ні-

коль кі не хва люе, абы яка вае стаў лен не 

да не ча га (бе ла ру сы яшчэ ска жуць: як з 

гу сі ва да, хоць тра ва не рас ці. Рус кія: ни 

жар ко ни хо лод но, трын-тра ва);

як ста рой ба бе сес ці — вель мі ма ла 

не ча га, час цей пра зям лю (бе ла рус кія 

сі но ні мы: з ве раб' ёў нос, з жа бі ны пры-

гар шчы, з ма ка ва зер не; рус кія ад па-

вед ні кі: ку рам на смех, с гулькин нос).

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры ны 

гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» ра ні-

цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі   АД НЫМ СЛО ВАМ

У кан цы чэр ве ня 54 ша шыс ты 

пры ня лі ўдзел у 31-м між на род-

ным тур ні ры па шаш ках–100 — 

«Мінск–2018». Пе ра мож цам з 

вы ні кам 14 ач коў з 18 маг чы-

мых стаў май стар спор ту Мі ха іл 

Се мя нюк. Ня гле дзя чы на ма ла-

досць — Мі ха іл толь кі ў гэ тым 

го дзе скон чыў шко лу — ён ужо 

мае вы со кае зван не між на род-

на га грос май стра па шаш ках-

64. Дру гім фі ні ша ваў між на род-

ны май стар Аляк сей Ку ні ца — 

13 ач коў. Трэ цяе мес ца яшчэ ў 

ад на го мінск ага май стра Анд рэя 

Моў ча на — 12 ач коў. На чац вёр-

тым мес цы з 12 ач ка мі — кан ды-

дат у май стры Вік то рыя Ні ка ла-

е ва, што пры нес ла ёй пе ра мо гу 

ў жа но чым за лі ку.

Па гля дзі це ці ка выя фраг мен-
ты гуль ні.

№ 44. А. Ку ні ца — Я. Яку бо-
віч.

Бе лыя прос тыя шаш кі: 25, 
27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 45 (13).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 

24, 26 (13).

Бе лыя пра вя лі «ка ра леў скі 

ўдар» і пра рва лі ся ў дам кі 35. 
27-22 18x27 36. 32x21 23x34

37. 40x20 16x27 38. 20-15 +
№ 45. Д. Ні кі фа ра ва — Я. Жу-

коў скі.
Бе лыя прос тыя шаш кі: 24, 

29, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 
45, 47, 49 (13).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 25, 
26, 27 (13).

Бе лыя пра вя лі ўдар «мас ток» 
з пра ры вам у дам кі. Па ка жы це 
яго.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

ў шаш кі-64 пра па ну юц ца кам-

па зі цыі ўкра ін ска га ша шач на га 

кам па зі та ра Мі ха і ла Ле ван доў-
ска га.

№ 46

Бе лыя прос тыя шаш кі: a3, 
c1, e1, e3, f4, g7, h4 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: a5, 
b4, b6, b8, c3, c5, c7, e7, h6 (9)

№ 46

№ 47

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 
a3, e1, e3, f2, g3, g5, h4 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b6, 
c5, c7, d4, d8, e7, g7, h6 (8)

Бе лыя па чы на юць і вый гра-
юць.

Проз ві шчы чы та чоў, якія 
да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 
бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Пра вер це свае ра шэн ні: 
Вы пуск № 66 ад 29.06.18.

№ 41. f2. de5. g3. e1. a5 (g5) 
c3 (f4 VP-01) f2 (c7) d2 (d4) h6 (c3) 
fe3 (b2) g7 (c1) h6 (g5) b8+

VP-1: (c7) f2 (f4) d2.+

№ 42. fg7 (h8:d4a) f6. g3. g5. d2. +

№ 43. d8 (g5) a5. c5. a1+

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 
В. Ду да рэ віч (в. Но вая Мыш, 
Ба ра на віц ка га р-на), Ф. Кар пей 
(Мя дзел), В. Стат ке віч (п. Зя лё-
ны Бор, Іва цэ віц кі р-н), В. Пань-
ко (Ка мя нец), І. Ана ніч (Грод на), 
А. Шур пін (Івя нец), В. Ваўч коў 
(Ма ла дзеч на), П. і В. Шуль гі, 
А. Ліць ві наў (усе Мінск), В. Таў ка-
чоў (Клі ма віц кі р-н), В. Бан да рык 
(Мін скі р-н).

Пі шы це на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 
га зе та «Звяз да»; e-maіl: іnfo@
zvіazda.by або vorush@yandex.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 
май стар спор ту.

Ш А Ш К ІШ А Ш К І
Вы пуск № 67
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8 лі пе ня на род на му ар тыс ту тэ ат ра і 
кі но Анд рэю Мяг ко ву, а 9 лі пе ня — на-
род най ар тыст цы тэ ат ра і кі но Ліі Ахе-
джа ка вай споў ні ла ся па 80 га доў.

Ахе джа ка ва на ра дзі ла ся ў Днеп ра пят-
роў ску, але дзя цін ства пра вя ла ў Ады геі. 
Ма ці Юлія Аляк санд ра ва іг ра ла ў ад ным з 
мяс цо вых тэ ат раў, а ай чым Ме джыд Са ле ха-
на віч быў га лоў ным рэ жы сё рам ады гей ска га 
аб лас но га тэ ат ра. Ня гле дзя чы на гэ та, ён 
быў ка тэ га рыч на су праць та го, каб пад чар ка 
пра цяг ну ла ся мей ную тэ ат раль ную ды нас-
тыю. Та му ай чым на ста яў на яе па ступ лен ні 
ў Мас коў скі ін сты тут ка ля ро вых ме та лаў і 
зо ла та, та му што ха цеў, каб яна атры ма ла 
«пры стой ную» пра фе сію.

Лія па да ла да ку мен ты ў тэх ніч ную ВНУ, але 
па ра лель на яна іг ра ла ў са ма дзей ных сту дэнц-
кіх спек так лях. Праз паў та ра го да яна кі ну ла 
ін сты тут і па сту пі ла ў ДІТМ, які скон чы ла ў 
1962 го дзе. За тым ста ла пра ца ваць у Мас коў-
скім тэ ат ры юна га гле да ча, дзе яна пра вя ла 
16 га доў, сыг раў шы ў мност ве спек так ляў. 
У 1977 го дзе акт ры са пе рай шла ў тру пу тэ ат ра 
«Су час нік», дзе іг рае і па гэ ты дзень.

Упер шы ню на эк ра не Лія Ахе джа ка ва 
з'я ві ла ся ў 1968 го дзе. Яна вы ка на ла эпі-
за дыч ную ро лю сы на ад на го з га лоў ных 
ге ро яў у кар ці не «Вяр тан не». Ад нак са-
праўд ны пос пех да акт ры сы прый шоў пас-
ля на ва год няй ка ме дыі Эль да ра Ра за на ва 
«Іро нія лё су, аль бо З лёг кай па рай!», дзе 
яна сыг ра ла Та ню, сяб роў ку ге ра і ні Бар ба-
ры Брыль скай.

Ужо праз два га ды, у 1977-м, 
бліс ку чая ро ля сак ра тар кі Ве рач кі ў 
«Служ бо вым ра ма не» та го ж Ра за на-
ва зра бі ла з Ахе джа ка вай куль та вую фі гу ру. 
Фра зы яе ге ра і ні рас цяг ну лі на цы та ты («Ме-
на ві та абу так ро біць жан чы ну жан чы най»), 

а са ма Лія Ме джы даў на за пра цу ў гэ тай 

стуж цы бы ла ўзна га ро джа на Дзяр жаў най 

прэ мі яй РСФСР імя бра тоў Ва сіль е вых. Пас-

ля акт ры са пра цяг ну ла су пра цоў ніц тва з Ра-

за на вым і зня ла ся ў яго «Га ра жы», «Ня бё сах 

за па вет ных» і «Ста рых кля чах».

Яна так са ма пра ца ва ла і з ін шы мі буй ны-

мі ай чын ны мі рэ жы сё ра мі. Га лоў ныя ро лі ў 

кі на стуж ках ёй да ста ва лі ся до сыць рэд ка, 

ад нак Ахе джа ка ва па лю бі ла ся гле да чу ме-

на ві та за сва іх са мых яск ра вых дру га рад ных 

ге ра інь.

Анд рэй Мяг коў на ра дзіў ся ў Ле нін гра дзе 

ў сям'і са вец кіх ін тэ лі ген таў.

Ма ла ды Мяг коў вы ра шыў пай сці па сля-

дах баць коў і скон чыў Ле нін град скі хі мі ка-

тэх на ла гіч ны ін сты тут па спе цы яль нас ці 

«Тэх на ло гія плас тыч ных мас». Пад час ву-

чо бы ён па чаў удзель ні чаць у спек так лях, яго 

за ўва жы лі і пра па на ва лі па спра ба ваць свае 

сі лы на ак цёр скай ні ве. Мяг коў ска рыс таў ся 

па ра дай — і ў 1965 го дзе па сту піў у шко лу-

сту дыю МНАТ. Пас ля за вяр шэн ня аду ка цыі 

ён быў пры ня ты ў тру пу тэ ат ра «Су час нік».

Яго пра цу на сцэ не тэ ат ра за ўва жыў рэ-
жы сёр Элем Клі маў, які не ўза ба ве пра па-
на ваў яму ро лю Сяр гея Час на ко ва ў сва ёй 
тра гі ка ме дыі «Пры го ды зуб но га ўра ча».

За тым, у кан цы 60-х — па чат ку 70-х, ру-
шы лі ўслед вя ду чыя ро лі ў філь мах, якія 
ста лі вызначальнымі ў лё се і твор час ці ак-
цё ра. У 1969 вый шла кар ці на «Ста ры дом», 
у 1971-м — «Ся рэб ра ныя тру бы». Яшчэ 
праз год вый шлі «Грос май стар» і «Не ча ка-
ны госць», а ў 1973-м ак цёр вы ка наў ро лю 
Ула дзі мі ра Ле ні на ў філь ме «На дзея».

У 1975 го дзе на эк ра ны вый шла зна ка-
мі тая ка ме дыя Эль да ра Ра за на ва «Іро нія 
лё су, аль бо З лёг кай па рай». Анд рэй Мяг коў 
у ро лі Жэ ні Лу ка шы на за ча ра ваў усю кра і ну 
і на быў фан тас тыч ную па пу ляр насць. Ха-
рак тэр на, што Ра за наў не ха цеў браць яго ў 
фільм з-за яго сур' ёз на га амп луа, але ўсё ж 
ад ва жыў ся — і не пра лі чыў ся. Стуж ка ста-
ла аб са лют ным хі том ва ўсіх кут ках СССР, 
а Мяг ко ву за ро лю Лу ка шы на ў 1977 го дзе 
да лі Дзяр жаў ную прэ мію СССР.

У 1977 го дзе Мяг коў зняў ся ў яшчэ ад ным 
філь ме Ра за на ва — «Служ бо вы ра ман». Ро-
ля Ана то ля На ва сель ца ва так са ма ме ла ве-
лі зар ны пос пех у гле да чоў, і ак цёр ра зам з 
Алі сай Фрэй ндліх скла лі цу доў ны ак цёр скі 
ду эт. У 1979 го дзе за гэ тую ро лю яму ўру чы лі 
Дзяр жаў ную прэ мію РСФСР імя бра тоў Ва-
сіль е вых. Пас ля гэ та га Мяг коў яшчэ не каль кі 
ра зоў удзель ні чаў у філь мах Ра за на ва і з'я-
віў ся ў ка ме дыі «Га раж», а так са ма ў дра ме 
«Жорст кі ра манс».

У 1987 го дзе Мяг коў за стаў ся пра ца ваць з 
Але гам Яф рэ ма вым у на васт во ра ным МНАТ 
імя Чэ ха ва, дзе слу жыць да гэ та га ча су.

КінагідКінагід   Ве рач цы 
і На ва сель ца ву — па 80

Пра мыя транс ля цыі мат чаў ЧС па 
фут бо ле пра цяг ва юць лі дзі ра ваць 
па пра гля дах у тэ ле эфі ры і на ін-
тэр нэт-пля цоў ках. Як ад зна ча юць у 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, мяр ку ю чы па 
са цы я ла гіч ным да сле да ван ні, най-
больш ак тыў на бе ла рус кія ба лель-
шчы кі гля дзе лі мат чы з удзе лам 
збор най Ра сіі.

У эфі ры тэ ле ка на лаў «Бе ла русь 5» і 

«Бе ла русь 2», якія і вя дуць транс ля цыі ЧС 

па фут бо ле-2018, гуль ні мун дзі я лю па гля-

дзе лі 2 міль ё ны 685 ты сяч ча ла век — гэ та 

38 % уся го га рад ско га на сель ніц тва Бе-

ла ру сі ва ўзрос це боль шым за ча ты ры 

га ды.

Най вы шэй шую ці ка васць ба лель шчы-

каў вы клі ка лі матч па між збор ны мі Ра сіі і 

Іс па ніі (яго па гля дзе лі 1 міль ён 60 ты сяч ча-

ла век) і гуль ня Ра сія — Хар ва тыя (1 міль ён 

430 ты сяч ча ла век). Да рэ чы, апош ні з іх 

у транс ля цыі на сай це БТРК па гля дзе лі 

899 ты сяч ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў. А ра-

зам з 25 чэр ве ня па 7 лі пе ня «фут боль ныя 

тэ мы» на сай це tvr.bу на бра лі 4,5 міль ё на 

пра гля даў!

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

ФУТ БОЛ НА ВЫ ШЫ НІ. 
РЭЙ ТЫН ГА ВАЙ

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  


