
Ме дыяМе дыя

Но выя 
«стра вы» 
ў тэ ле ме ню
Шэсць но вых за меж ных 

тэ ле ка на лаў не ўза ба ве пач-
нуць вя шчан не ў Бе ла ру сі. 
Афі цый ны да звол тэр мі нам 
на тры га ды атры ма лі ў Мі-
ніс тэр стве ін фар ма цыі на-
шай кра і ны пра гра мы «Тэ-
ра Ін ког ні та», «Не вя до мая 
пла не та», «Са вец кае кі но», 
«HD Medіa», «Кі на Ме ню 
HD» і «STAR cіnema».

Як ад зна ча ец ца ў прэс-
рэ лі зе Мі нін фар ма, зга да-
ныя тэ ле ка на лы «ма юць за-
баў ляль ную і па зна валь ную 
скі ра ва насць — сю жэ ты пра 
па да рож жы, а так са ма дэ-
ман стра цыя мас тац кіх (іг ра-
вых) філь маў». Пры гэ тым, 
на гад ва юць спе цы я ліс ты 
ве дам ства, на яў насць та го 
ці ін ша га ка на ла ў Спі се за-
меж ных СМІ, якія атры ма лі 
да звол на вя шчан не ў Бе ла-
ру сі, вы зва ляе ад не аб ход-
нас ці атрым лі ваць та кі да-
звол ін шых асоб, ад каз ных 
за рас паў сюдж ван не.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

З 27 кра са ві ка па 4 мая ў 
п. Кра не ва (Бал га рыя) пра хо дзіў 
ма ла дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы 
па шаш ках-64. Да ме да лёў па 
бліц, за ва я ва ных у пер шы дзень 
спа бор ніц тваў, на шы ша шыс ты 
да да лі ме да лі па хут кай і кла січ-
най гуль ні.

У кла січ най пра гра ме чэм піё-
на мі ста лі Аляк санд ра Спі ры на, 
Мі ха іл Се мя нюк, Яна Яку бо віч, 
За хар Шы ба коў, Вік то рыя Ні ка-
ла е ва, Ма рат Леў і Да р'я Ні кі-
фа ра ва. Се раб ро вый гра лі Ула-
дзі слаў Ва люк, Сяр гей Аста паў 
і Фе лікс Ба яр скі, брон зу Нэ лі 
Кур та ва.

У чэм пі я на це Еў ро пы па хут-
кай гуль ні пе ра маг лі Аляк санд ра 
Спі ры на, Мі ха іл Се мя нюк, Яна 
Яку бо віч, Вік то рыя Ні ка ла е ва, 
Ма рат Леў і Да р'я Ні кі фа ра ва. 
На дру гім мес цы За хар Шы ба-
коў, на трэ цім Ула дзі слаў Ва люк, 
Сяр гей Аста паў, Ін га Ба раш ка, 
Фе лікс Ба яр скі і Нэ лі Кур та ва. 
Та кім чы нам, Яна Яку бо віч, Вік-
то рыя Ні ка ла е ва, Ма рат Леў і 
Да р'я Ні кі фа ра ва ста лі аб са лют-
ны мі чэм пі ё на мі Еў ро пы, пе ра-
мог шы ва ўсіх трох пра гра мах.

У ка манд ным за лі ку збор ная 
Бе ла ру сі за ня ла пер шае мес ца.

Пе ра мож цам тур ні ру па 
шаш ках-64 ся род ве тэ ра наў, 
які пра хо дзіў у Мін ску 12 мая, 
стаў Ар кадзь Плак хін.

Для са ма стой на га ра шэн-
ня пра па ну юц ца кам па зі цыі, 
скла дзе ныя вя ду чым ад-
дзела.

№ 40

Бе лыя прос тыя шаш кі: 
g1, f2, d4, b6, h6 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
h2, f4, h4, f6, g7, d8, f8 (7).

№ 41
Бе лыя прос тыя шаш кі: 

g1, f2, с5, b6, h6 (5).
Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h2, f4, h4, f6, g7, d8, f8 (7).
№ 42
Бе лыя прос тыя шаш кі: 18, 

22, 27, 32, 33, 38, 44 (7).
Чор ныя прос тыя шаш кі: 11, 

14, 16, 19, 26, 39 (6).
Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя 

пачы 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 № 88 ад 10.05.2019.

№ 37 1. g3-f4 е3:g5 2. с1:а3 
g5-f4 3. е1-d2 с3:е1 4. g1-f2 
е1:g3 5. h4:f2 2-0.

№ 38 1. 24-19 13:35 2. 33:24 
36:47 3. 20-15 47:20 4. 25:03 
27-31 5. 03:48 35-40 6. 48-34 
40:29 7. 15-10 18-22 8. 10-04 
22-28 9. 04-10 28-33 10. 10-15 
29-34 11. 15:38 34-40 12. 38-33 
40-45 13.33-50 2-0t.

№ 39 4, 48-43, 32, 25, 18, 
49-43, 38 х.

Дак лад ныя ад ка зы да-
сла лі В. Ду да рэ віч (вёс ка 
Но вая Мыш Ба ра на віц ка га 
ра ё на), Ф. Кар пей (Мя дзел), 
У. Стат ке віч (па сё лак Зя лё-
ны Бор Іва цэ віц ка га ра ё на), 
У. 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. Ліц ві наў 
(усе — Мінск), В. Таў ка чоў 
(Клі ма віц кі ра ён), В. Бан да-
рык (Мін скі ра ён), С. Ра шэ цін 
(Ашмя ны).

Пі шы це на ад рас: га зе та 
«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц-
ка га, 10А, г. Мінск, 220013; 
е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу, або 
vоrush@уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА,

май стар спор ту.

24 мая 2019 г.
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На на ступ ным тыд ні, 
29 мая, споў ніц ца 110 га-
доў з дня на ра джэн ня 
са вец кай акт ры сы, якая 
на ра дзі ла ся ў Бе ла ру сі, 
Яні ны Жэй мо. Яна сыг-
ра ла больш за тры дзя-
сят кі ро ляў у кі но, але 
га лоў ную сла ву ёй пры-
нёс фільм «Па пя луш ка» 
(1947). 1 і 2 чэр ве ня тэ ле-
ка нал «Куль ту ра» па ка-
жа да ку мен таль ны фільм 
пра ня прос ты лёс кі на лю-

бі мі цы ўся го Са вец ка га Са ю за, 
а так са ма ўлас на каз ку.

...Яні на на ра дзі ла ся ў Ваў-
ка выс ку ў цыр ка вой сям'і і з 
трох га доў пра ца ва ла на ма-
не жы — гім наст кай, на ез ні-
цай, ба ле ры най, му зыч ным 
экс цэнт ры кам. Баць ка ра на 
па мёр, і ма ме з ча тыр ма доч ка-
мі да вя ло ся брац ца за лю бую 
пра цу, каб вы жыць. Іх кар мі-
ла эст ра да: Яні на з сёст ра мі 
пры ду ма лі ну мар на ксі ла фо-
нах. Як лі чы ла са ма акт ры са, 
маг чы ма, яна пе ра ста ла рас ці 
(рост яе быў менш чым 148 см, 
па мер на гі — 31) як раз та му, 
што ця га ла на га ла ве цяж-
кія ін стру мен ты, бо ру кі хут ка 

стам ля лі ся. У 15 га доў Яні на 
па сту пі ла ў ак цёр скую сту дыю 
Ле нін град ска га кі на кам бі на та, 
а ў 1925 го дзе дэ бю та ва ла ў 
кі но. Ро лі школь ніц зра бі лі яе 
на столь кі па пу ляр най, што за 
Жэй мо на тоў па мі ха дзі лі пры-
хіль ні кі... Да лей шую пра цу пе-
ра пы ні ла вай на. Муж Жэй мо, 
рэ жы сёр Іо сіф Хей фіц, ра зам 
з дзець мі вы ехаў у Таш кент, 
а Яні на за ста ла ся ў Ле нін гра-
дзе. Днём яна ў скла дзе кан-
цэрт най бры га ды вы сту па ла 
ў шпі та лях, га рад скіх пар ках, 
а ўна чы, як і ўсе га ра джа не, 
дзя жу ры ла на да хах і га сі ла 
за паль ныя бом бы. Толь кі ў кан-
цы 1942 го да ўда ло ся так са ма 

пе ра брац ца ў Таш кент, 
але до ма яе ні хто не ча-
каў: да му жа дай шлі чут кі 
пра яе гі бель, і ён па лі чыў 
ся бе сва бод ным ча ла ве-
кам... Ад бо лю і крыў ды 
акт ры са цяж ка за хва-
рэ ла, ледзь не па мер ла 
на са мрэч. Вы ра та ваў яе 
бу ду чы трэ ці муж, поль скі 
рэ жы сёр Ле а нід Жа но, 
які лі та раль на вы ха дзіў 
Яні ну, ні бы дзі ця.

Як згад ва ла по тым рэ-
жы сёр філь ма «Па пя луш-
ка» На дзея Ка ша ве ра ва, 

уся гэ тая гіс то рыя з са ма га 
па чат ку бы ла пры ду ма ная пад 
Жэй мо. За яў ку ўда ло ся «пра-
біць» вель мі хут ка, а сцэ на рый 
Яў ге на Швар ца ака заў ся на-
столь кі пе ра ка наў чым, доб рым 
і жыц це сцвяр джаль ным цу дам, 
што мас тац кая ра да да ла «да-
бро» ад на га лос на.

Цу даў пад час ства рэн ня кі-
на стуж кі і на да лей ха па ла. Як 
інакш на зваць муж насць Фа і-
ны Ра неў скай, якая дзе ля ро-
лі «дык та та ра»-ма ча хі што дня 
пад цяг ва ла каў чу ка вым кле ем 
нос і пад бі ва ла ва тай шчо кі, 

ігру ак цё раў, якія ў ха лод ных 
па віль ё нах ра бі лі вы гляд, што 
ім ве се ла і душ на на ба лі, або 
пра цу мас та коў па кас цю мах, 
якія па шы лі шы коў ныя ўбо ры 
для ка ра леў ска га ба лю лі та-
раль на з ні чо га. У спра ву іш лі 
рэшт кі ак са міт ных штор, аб рэз-
кі шы фо ну, чэш скае на сцен нае 
бра — з яго вый шаў га лаў ны 
ўбор феі-хрос най... На рэш це, 
ці не цуд, што 38-га до вая Яні-
на Жэй мо пе рай гра ла ўсіх ма-
ла дых кан ку рэн так, ба ле рын 
і акт рыс. Да рэ чы, прынц — 
Аляк сей Кан соў скі — так са ма 
быў не юным хлоп чы кам, яму 
бы ло 34 га ды.

Фільм з-за не да хо пу гро шай 
зня лі на тра фей ную ня мец кую, 
чор на-бе лую стуж ку. Ко пію да-
вя ло ся не каль кі ра зоў рэ стаў-
ра ваць — у 1967-м, 1981-м 
і, на рэш це, у 2009 го дзе, ка лі 
«Лен фільм» і аме ры кан ская 
сту дыя Lеgеnds Fіlm, вы дат-
ка ваў шы больш за міль ён до-
ла раў, пра вя лі поў нае ад наў-
лен не гу ку і фар баў — фільм 
стаў ка ля ро вым. А «за кат ная» 
ро ля Жэй мо — яшчэ больш 
кра наль най.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

«ВЕЛЬ МІ ШКОД НА НЕ ЕЗ ДЗІЦЬ НА БАЛЬ, 
КА ЛІ ТЫ ГЭ ТА ГА ЗА СЛУ ГОЎ ВА ЕШ»

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

ГУЛЬ НІ СКОН ЧЫ ЛІ СЯ

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 89

Дня мі вый шла апош няя се рыя 
са ма га па пу ляр на га тэ ле се ры я ла 
су час нас ці «Гуль ня тро наў», які 
ішоў на ка на ле НВО во сем га доў. 
Кры ты кі і пуб лі ка, зрэш ты, на зва-
лі фі наль ны эпі зод най гор шай 
се ры яй усёй шмат га до вай са гі. 
Ка ля 10 міль ё наў аме ры кан цаў 
пас ля пра гля ду фі наль най се рыі 
ўзя лі ад гул ці баль ніч ны, каб пе-
ра жыць рас ча ра ван не, і больш 
за во сем міль ё наў тэ ле гле да чоў 
з роз ных кра ін све ту пад пі са лі 
пе ты цыю з па тра ба ван нем пера-
зняць фі нал.

Ад нак вы твор цы па ве да мі лі, 
што не пла ну юць ра біць гэ та га, 
зды маць пра цяг аль бо пе ра за-
пус каць ка лі-не будзь се ры ял з 
ін шы мі ак цё ра мі ці рэ жы сё ра мі. 

Зрэш ты, ёсць і пры ем ная на ві на 
для між на род най фан-су полкі: 
ужо гэ тым ле там пач нуц ца здым-
кі ад на го з трох пра ек таў па су-
све це «Гуль ні тро наў», у якім не 
бу дзе зна ё мых гле да чам пер са-
на жаў, але бу дуць пэў ныя сю-
жэт ныя ха ды, якія рас тлу ма чаць 
да лей шыя па дзеі.

«Гуль ня тро наў» — тэ ле ві зій-
ны се ры ял у жан ры фэн тэ зі, які 
зды маў ся для ка бель на га ка на ла 
НВО па вод ле се рыі кніг аме ры-
кан ска га пісь мен ні ка Джор джа 
Мар ці на. Пры чым у апош нія не-
каль кі се зо наў се ры ял на ват аба-
гнаў лі та ра тур ную пер ша кры ні цу: 
два за вяр шаль ныя ра ма ны цык-
ла яшчэ не апуб лі ка ва ныя.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.


