
Бе ла рус кія шах мат ныя 

кам па зі та ры Ва ле рый Ра зін-

кін (г. Мінск) і Вя ча слаў Кра-

сі чо нак (г. Баб руйск) па сяб-

ра ва лі со рак пяць га доў та му, 

су мес на скла лі шэ раг за дач. 

На жаль, у 2016 го дзе Ва ле-

рый Іва на віч пай шоў з жыц ця. 

А дня мі яго су аў тар да слаў нам 

трох ха доў ку (гл. дыя гра му), 

над якой скла даль ні кі ка лісь-

ці па чы на лі пра ца ваць ра зам, 

але за вяр шыць твор да вя ло ся 

толь кі ад на му з іх. Згод на з 

пра ві ла мі і эты кай шах мат най 

кам па зі цыі гэ та ка лек тыў ная 

за да ча абод вух аў та раў.

Бе лыя: Крh1, Фе2, Ла6, 

Лh6, Сg7, Кb3, пп. d3, d4 (8).

Чор ныя: Крd5, Фb5, Сf5, 

Сh2, пп. b4, с7, d7, g4, h3 (9).

Мат за 3 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі (га зе та «Звяз-

да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 

220013, г. Мінск) або на элект-

рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе-

ла: vadіm_ne67@maіl.ru.

*  *  *
У Ан та ліі (Тур цыя) ад быў ся 

чэм пі я нат Еў ро пы ся род жан-

чын (130 удзель ніц з 32 кра ін). 

Мно гія шах ма тыст кі, да рэ чы, 

ме лі «муж чын скія» зван ні, 

якія атры маць скла да ней. Так, 

грос май страў бы ло 13 «муж-

чын скіх» і 26 «жа но чых», 

між на род ных май строў — 

ад па вед на 25 і 24, май строў 

ФІ ДЭ — 2 і 21. Па 8 ба лаў з 

11 на бра лі пяць удзель ніц. Па 

да дат ко вых па каз чы ках чэм пі-

ён кай ста ла Алі на Каш лін ская 

(Ра сія), «се раб ро» ў Ма ры Се-

баг (Фран цыя), «брон за» — 

у Элі за бэт Пэтц (Гер ма нія), 

а па-за пры за вой трой кай за-

ста лі ся Іна Га по нен ка (Укра і-

на) і экс-чэм пі ён ка све ту Ан ту-

а нэ та Сця фа на ва (Бал га рыя). 

З трох бе ла ру сак Воль га Ба-

дэль ка — на 41-м мес цы (6 ба-

лаў), На тал ля Ку сян ко ва — на 

60-м (6), Яна Іль ю чык — на 

98-м (4,5).

*  *  *
Ягор Сі ліч з Ві цеб ска вый-

граў у Ан та ліі чэм пі я нат све ту 

ся род школь ні каў ва ўзрос-

та вай ка тэ го рыі да 13 га доў. 

У рэс пуб лі кан скім тур ні ры 

«Бе лая лад дзя» тры пры за-

выя мес цы за ва я ва лі ад па вед-

на гім на зія № 1 г. Баб руй ска, 

СШ № 8 г. Коб ры на і гім на зія 

№ 29 г. Мін ска. На сва іх дош-

ках пер шыя мес цы за ня лі Глеб 

Гал кін (Мінск), Дзя ніс За рэ цкі 

(Коб рын), Мі кі та Дыль і Ксе нія 

Зе лян цо ва (Баб руйск).

*  *  *
Най мац ней шы бе ла рус кі 

ра шаль нік шах мат ных кам-

па зі цый Аляк сандр Бу лаў ка з 

Клі ча ва пе ра мог у чэм пі я на-

це Сла ва кіі (14 удзель ні каў з 

6 кра ін), а мін ча нін Мі ка лай 

Сіг не віч фі ні ша ваў там пя ты. 

Праз два тыд ні А. Бу лаў ка за-

ва я ваў брон за вы ме даль на 

ад кры тым чэм пі я на це Гер ма-

ніі (29 ра шаль ні каў з 10 кра ін), 

дзе пер шае і дру гое мес цы за-

ня лі грос май стры — ад па вед-

на Ба рыс Ту мес (Гер ма нія) і 

Эдзі ван Бірс (Бель гія).

*  *  *
Ра шэн не па зі цыі з мі ну ла га 

вы пус ку: 1. С:h7+ Кр:h7 2Лg4, 

і чор ныя зда лі ся. Пер шы мі 

пра віль на ад ка за лі Ула дзі мір 

Ізо таў, Сяр гей Цяль пук, Вік-

тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

17 мая 2019 г.
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Сва ім оду мам 
не да пяць...
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 ка то ры 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 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 пра ве рыць сваё ве дан не 

з да па мо гай «Звяз ды». Та кім 

чы нам,

ці ве да лі вы, што:

аба ло ́на — 1) част ка да лі ны 

ра кі, якая ў па вод ку за лі ва ец ца 

ва дою; 2) слой драў ні ны са сны, 

што зна хо дзіц ца па між стрыж-

нем і ка рою;

вы ці на ́ць — 1) ста ран на вы-

во дзіць якую-не будзь ме ло дыю, 

гук; най гра ваць, на пя ваць; 2) вы-

рэз ваць з па пе ры ці яко га ін ша га 

ма тэ ры я лу што-не будзь;

да пя ́ць — 1) дай сці, да брац-

ца ку ды-не будзь; 2) да маг чы ся, 

да сяг нуць ча го-не будзь; 3) зра-

зу мець што-не будзь, ра за брац-

ца ў чым-не будзь;

ка на ́ць — 1) па мі раць у му-

ках, кан чац ца (у пе ра нос ным 

зна чэн ні — вы ра жае най вы шэй-

шую сту пень ха цен ня, жа дан ня); 

2) (пе ра нос нае зна чэн не) кан-

чац ца, на блі жац ца да кан ца;

на вя рэ ́ дзіць — ста міць, на-

тру дзіць да хва ра ві та га ста ну 

якую-не будзь част ку це ла;

о ́дум — стан раз ва жан ня, 

за ся ро джа нас ці, па глыб лен ня 

ў ся бе, у свае дум кі;

па джга ́ць — 1) па ку саць, па-

ра ніць джа лам, ха бат ком; 2) хут-

ка пай сці, па бег чы; па ім чац ца;

пад шы ва  ́нец — хлап чук 

(звы чай на пад ле так);

су са ́ль — тон кія плас цін кі 

зо ла та, срэб ра, во ла ва, ме дзі, 

якія слу жаць для дэ ка ра тыў-

на га аздаб лен ня якіх-не будзь 

вы ра баў.

ЖАН ЧЫ НЫ
Дак лад ней, бе ла рус кія спарт смен кі. Ме на ві-

та пра іх пра цяг вае рас каз ваць Ган на Эй смант 

ужо ў трэ цім се зо не сва ёй аў тар скай пра гра мы 

«Жан чы ны і спорт». Для но вых вы пус каў пра-

ек та зды мач ная гру па Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

па бы ва ла на ма лой ра дзі ме бія тла ніст кі Над зеі 

Скар дзі на — у ра сій скім Сест ра рэц ку, тра пі ла ў 

за ку ліс се на цы я наль на га ад бо ру на «Еў ра ба чан-

не» ра зам з фрыс тай ліст кай Ган най Гусь ко вай 

(на фо та), а так са ма ў дэ парт амен це раз віц ця 

фут боль на га клу ба БА ТЭ ра зам з яго кі раў ні ком, 

вя до май бас кет ба ліст кай На тал ляй Мар чан ка. 

А ча ты рох ра зо вую алім пій скую чэм пі ён ку па 

фех та ван ні Але ну Бя ло ву вя ду чая пе ра ка на ла... 

вый сці на под ыум у якас ці ма дэ лі.

«Пе рад усім мы пад крэс лі ва ем у кож най з на-

шых ге ра інь-спарт сме нак жан чы ну, у якой ёсць 

сям'я, сяб ры і бліз кія лю дзі, якая спа лу чае сі лу і 

пры га жосць і мае за пля чы ма не толь кі ба га ты 

спар тыў ны во пыт, але і ці ка вую і не паў тор ную 

жыц цё вую гіс то рыю», — удак лад няе кан цэп цыю 

пра гра мы яе аў тар і вя ду чая Ган на Эй смант. Што 

но ва га з'я ві ла ся ў фар ма це па пу ляр на га тэ ле-

пра ек та, а што за ста ло ся ня змен ным, гля дзі це 

на «Бе ла русь 1» што тыд нё ва па па ня дзел ках — 

уве ча ры, ад ра зу пас ля «Па на ра мы».

ЮБІ ЛЕЙ
25 мая споў ніц ца 70 га доў 

Ле а ні ду Барт ке ві чу — за слу-

жа на му ар тыс ту БССР, са ліс-

ту зна ка мі та га му ля він ска га 

ВІА «Пес ня ры» ў 1970—1980, 

1999—2003 гг., а так са ма за-

сна валь ні ку ўлас на га ка лек-

ты ву пад той жа брэн да вай 

наз вай «Пес ня ры».

Гэ та як раз го лас Барт ке ві ча 

мы чу ем на ста рых плас цін ках 

з пес ня мі «Алек санд ры на», 

«Бя ро за вы сок», «Ве ра ні ка» 

і «Мо ло дость моя — Белорус-

сия». А яшчэ ме на ві та па яго-

ным — вы пуск ні ка ар хі тэк тур-

на га тэх ні ку ма — дып лом ным 

пра ек це быў спра ек та ва ны 

ста ліч ны кі на тэ атр «Каст рыч нік». А яшчэ ён быў 

жа на ты са зна ка мі тай алім пій скай чэм пі ён кай па 

гім нас ты цы Воль гай Кор бут, ра зам з якой пе ра-

ехаў жыць у ЗША... Пра аме ры кан скую эпа пею і 

ро лю ў рас ко ле «Пес ня роў», на пі сан не ме му а раў 

і здым кі ў кі но, уз на га ро ды і лю бі мых жан чын — 

сло вам, пра пад ра бяз нас ці і ака ліч нас ці жыц ця 

Ле а ні да Барт ке ві ча, якіх пры хіль ні кі на огул не 

ве да лі ці доб ра пад за бы лі, рас ка жа да ку мен таль-

ны фільм — у вя чэр нім эфі ры тэ ле ка на ла «Бе ла-

русь 3» аку рат у дзень на ра джэн ня му зы кан та.

КЛА СІ КА
У на ступ ную ня дзе лю, 26 мая, ка нал «Бе ла-

русь 3» пра па нуе гле да чам ус ход не еў ра пей скую 

прэм' е ру — кан цэрт-рэ кан струк цыю «Страс цей 

па Мар ку» Іа га на Се басць я на Ба ха для са ліс таў, 

хо ру і ар кест ра. Ён быў ад ноў ле ны ня мец кім кам-

па зі та рам і кла ве сі ніс там Ёр нам Бой зе нам і за пі-

са ны ў кра са ві ку твор чай гру пай ме ды я хол дын га 

ў вя лі кай за ле Бел дзярж фі лар мо ніі.

На тое, каб ад на віць згуб ле ны шэ дэўр ду хоў-

най му зы кі (а для гэ та га вы ву чыць фі ла соф скія 

трак та ты, кні гі па эс тэ ты цы і ры то ры цы эпо хі 

ба ро ка), Бой зе ну спат рэ біў ся год кар пат лі вай 

пра цы. Кам па зі тар сам на пі саў стра ча ныя рэ-

чы та ты вы ў ба роч ным сты лі, па лі чыў шы не да-

пу шчаль ным ра біць штуч ныя ўклю чэн ні з ін шых 

тво раў Ба ха, але пры гэ тым за ха ваў боль шую 

част ку му зыч на га тэкс ту 

«Страс цей».

У між на род ным куль тур на-

ад наў лен чым пра ек це так са-

ма ўзя лі ўдзел кі раў нік і пра-

дзю сар Яў ген Буш коў, ня мец-

кія тэ нар Бен джа мін Гла у біц і 

бас-ба ры тон Джу лі ян Рэ длін, 

са ліст кі Вя лі ка га тэ ат ра опе-

ры і ба ле та Бе ла ру сі са пра на 

Тац ця на Гаў ры ла ва, мец ца-

са пра на На тал ля Акі ні на, хор 

Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі, 

Дзяр жаў ны ка мер ны ар кестр 

Бе ла ру сі і ан самбль ра сій скіх 

му зы кан таў, якія ва ло да юць 

тэх ні кай іг ры на ін стру мен тах 

эпо хі ба ро ка.

МАШ ТАБ НЫ рэс пуб лі кан скі дзі ця чы тэ ле кон курс «Та лент 

кра і ны», які ла дзяць су мес на тэ ле ка нал АНТ і спе цы-

яль ны фонд Прэ зі дэн та па пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі, 

а так са ма Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі і дзяр жаў ная ака-

дэ мія му зы кі, рых ту ец ца да за пус ку но ва га, ужо чац вёр та га 

па лі ку, се зо на.

Да ўдзе лу ў пра ек це ар га ні за та ры за-

пра ша юць адо ра ных дзя цей з усіх кут коў 

кра і ны — юных вы ка наў цаў і му зы кан таў, 

тан цо раў і акра ба таў, дэк ла ма та раў і ак цё-

раў ва ўзрос це ад 5 да 15 га доў уключ на. 

Да пус ка юц ца і ка лек тыў ныя вы ступ лен ні — 

але не больш чым за тры ча ла ве кі.

Па пя рэд нія ад бо ры ў тэ ле пра ект ужо 

тра ды цый на бу дуць пра хо дзіць у Мін ску, у 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі (ву-

лі ца Ін тэр на цы я наль ная, 30). 25 мая з 10 да 

18 га дзін тут ча ка юць ва ка ліс таў, 26 мая — 

тан цо раў (на род ная, кла січ ная і су час ная ха-

рэа гра фія), 1 чэр ве ня — ін стру мен та ліс таў, 

2 чэр ве ня — ар тыс таў ары гі наль на га жан ру 

(ак цёр скае май стэр ства, мас тац кая дэк ла-

ма цыя, цыр ка вое мас тац тва). Ан ке та ўдзель ні ка за паў ня ец ца на мес цы 

ў дзень ад бо ру. Пад ра бяз нас ці па тэ ле фо не +375 17 284-34-11.

Як і ра ней, га лоў ная ўзна га ро да пра ек та для пе ра мож цаў у ма лод-

шай і ста рэй шай уз рос та вай ка тэ го ры ях — гра шо вы прыз ад спе цы-

яль на га фон ду Прэ зі дэн та па пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі.

У мі ну лых се зо нах пра ек та, на га да ем, пе ра мо гу атрым лі ва лі ма-

лень кая акт ры са і чы таль ні ца з Ві цеб ска Мі ла на Ха ту лё ва і скры пач-

вір ту оз Ні кан Ма золь (2018), пі я ніст Баг дан Ба біч і юная «зо рач ка» 

ба ле та Ксе нія Ко са ва (2017, абод ва — Мінск), юная пі я ніст ка з Са лі-

гор ска Са фія Кур ло віч і пі я ніст Мі кі та Шас та коў з Мін ска (2016).

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

ТРЫ НА ГО ДЫ ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

ПРЫ СТУП КІ 
ДА АЛІМ ПА


