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Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 87

...Тэ ат раль ны гры мёр Леў Зай чык 

цал кам ад па вя дае свай му за баў на му 

проз ві шчу: ён доб ры і шчы ры, але са-

рам лі вы і не ра шу чы аж да ба яз лі вас-

ці ча ла век. Аб вост ра на пе ра жы ва ючы 

хам ства і не спра вяд лі васць, ён не мо жа 

су праць ста яць ні фа на бэ рыс та му га лоў-

на му рэ жы сё ру, ні на хаб на му бю ра кра-

ту, ні на ват ву ліч на му ху лі га ну. Дый з 

акт ры сай-па чат коў кай На та шай, якой 

сім па ты зуе Зай чык, ста сун кі не склад-

ва юц ца — аж но па куль дзяў чы на, якая 

ўсё ра зу мее, не ра іць за ка ха на му ма ла-

до му ча ла ве ку звяр нуц ца да псі хо ла га, каб 

ума ца ваць упэў не насць у са бе. І трэ ба ж 

та ко му зда рыц ца, што ў па лі клі ні цы Зай-

чык вы пад ко ва чуе ад ура ча фра зу: «Жыць 

гэ та му зай чы ку за ста ло ся не больш за ме-

сяц». Га вор ка, на са мрэч, іш ла пра зай ца, 

га да ван ца юна таў, што пад ха піў ней кую 

сваю за ечую хва ро бу, — але ж ма ла ды 

ча ла век пра гэ та на ват не зда гад ваў ся, а 

та му вы ра шыў пра жыць ад ме ра ны лё сам 

час з год нас цю і на ка рысць ін шым, пе ра-

маг чы на хаб ні каў і чы нуш, ды аба вяз ко ва 

пры знац ца На та шы ў сва іх па чуц цях...

«Зай чык» — пер шая поў на мет раж ная 

ра бо та зна ка мі та га ак цё ра Ле а ні да Бы ка ва 

ў якас ці рэ жы сё ра. Жанр філь ма сам Ле а-

нід Фё да ра віч вы зна чаў як «экс цэнт рыч ная 

ка ме дыя з пэў ным са ты рыч ным за ра дам», 

у якой ге рой су ты ка ец ца з «рэ аль на па зна-

валь ны мі людзь мі, рэ аль на па зна валь ны мі 

ўста но ва мі, і, што істотна, з рэ аль ны мі з'я-

ва мі». Га лоў на га ге роя, які прай шоў шлях 

пе ра ўва саб лен ня з Зай чы ка ў Ільва, сыг раў 

сам Ле а нід Бы каў — і пра цяг нуў гэ тую тра-

ды цыю ў на ступ ных сва іх кар ці нах «У бой 

ідуць ад ны «ста рыя» і «Аты-ба ты, іш лі сал-

да ты». Акра мя та го, ак цёр скі са стаў філь ма 

ўтрым лі вае цэ лы рос сып проз ві шчаў цу доў-

ных ка ме дый ных ар тыс таў, та га час ных зо рак 

эк ра на: Сяр гей Фі лі паў, Ге ор гій Ві цын, Ігар 

Дзміт ры еў, Аляк сей Смір ноў, Глі ке рыя 

Баг да на ва-Час на ко ва ды ін шыя.

Але вы нік агуль най ра бо ты, мяк ка 

ка жу чы, не спа да баў ся. Кі раў ніц тва 

сту дыі «Лен фільм» ус пры ня ло рэ жы-

сёр скі дэ бют Бы ка ва як пра вал, па лі-

чыў шы ка ме дыю са ты рыч най, але «ня-

смеш най», дра ма тур гію — сла бай, ге-

роя — не вы раз ным, і вы ра шы ла больш 

да рэ жы су ры ак цё ра не да пус каць. 

З ад чу валь ным ха лад ком су стрэ лі 

фільм і кры ты кі, а ў год прэм' е ры «Зай-

чы ка» хоць і па гля дзе лі 25 міль ё наў 

ча ла век, але асаб лі ва га ажы я та жу ся род 

пуб лі кі так са ма не на зі ра ла ся. Гэ тую рэ-

ак цыю Бы каў су стрэў вель мі ба лю ча і на 

не каль кі га доў на огул знік з кі но, пе ра жы ва-

ючы твор чы кры зіс і ад мо віў шы ся ад мност-

ва пра па ноў. І ўсё ж «Зай чык» прай шоў 

вы пра ба ван не ча сам — і, ня гле дзя чы на 

сваю вон ка вую на іў насць і непасрэднасць, 

не стра ціў ак ту аль нас ці. Су час ныя кры ты-

кі рас стаў ля юць ак цэн ты ўжо інакш: так, 

фільм ня смеш ны, але ён і не меў за да чы 

прос та на смя шыць. Гэ та «не вя сё лая ка-

ме дыя» атры ма ла ся, на са мрэч, вель мі ду-

шэў най, доб рай і жыц це сцвяр джаль най, а 

га лоў ны ге рой па-ра ней ша му вы клі кае ў 

гле да чоў пад трым ку і спа чу ван не.

Ус пом ніць на ноў фільм і вы ра шыць для 

ся бе, ці вар ты «Зай чык» пе ра ацэн кі, мож-

на на на ступ ным тыд ні — дзя ку ю чы тэ ле-

ка на лу «Бе ла русь 3», які па ка жа ка ме дыю 

30 кра са ві ка.

Зра біць гэ та на шы ро кую 

аў ды то рыю ця пер мо жа кож-

ны ах вот ны — з да па мо гай 

ма біль най пра гра мы «На ві-

ны АТН». Сэр віс, які пра цуе 

на плат фор мах Аndrоіd і іОS, 

пра па нуе стуж ку све жых ін-

фар ма цый ных ві дэа сю жэ таў, 

у тым лі ку экс клю зіў ных і да-

дат ко вых, якіх ня ма ў тэ ле ві-

зій ным фар ма це, да па ма гае 

хут ка знай сці і па гля дзець усе 

вы пус кі пра ек таў Агенц тва тэ-

ле на він Бел тэ ле ра дыё кам па-

ніі, але так са ма за даць свае 

пы тан ні на га ра чай лі ніі ці ан-

лайн-кан фе рэн цыі, пра па на-

ваць улас ную на ві ну.

Як ад зна ча юць спе цы я ліс-

ты ме ды я хол дын га, у пра гра ме 

мож на як пра гля даць на ві ны, 

што пра па на ва ны рэ дак цы яй, 

так і на стро іць раз дзел «Мае 

на ві ны» — сіс тэ му апа вя шчэн-

няў пра важ ныя па дзеі, якія 

ці ка вяць аса біс та вас. А тыя, 

хто стаў ві да воч цам важ ных 

па дзей, змо гуць рас ка заць 

пра іх ін шым ка рыс таль ні кам, 

змяс ціў шы ўлас ны ві дэа ро лік 

з ка рот кім тэкс та вым ка мен-

та ры ем. Да рэ чы, жур на ліс ты 

АТН бу дуць вы ка рыс тоў ваць 

та кія ма тэ ры я лы і ў эфі ры. «Мы 

ства ры лі гэ тую пра гра му, каб 

гле да чы пры на яў нас ці ін тэр-

нэ ту маг лі гля дзець на ві ны і 

пра ек ты АТН у лю бым мес цы і 

ў лю бы час, — га во рыць кі раў-

нік АТН Сяр гей ХА МЯН ТОЎ-

СКІ. — Без умоў на, каб ад па-

вя даць па трэ бам ча су, на да лей 

бу дзем пра ца ваць над удас ка-

наль ван нем функ цы я на лу».

Не ўза ба ве бу дуць за пу шча-

ны і но выя ма біль ныя пра гра-

мы — «Бе ла русь 5» і «Куль тур-

ны ка лян дар».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

З 4 да 14 кра са ві ка ў Мін ску 

(Рэс пуб лі кан скі цэнтр алім пій-

скай пад рых тоў кі па шах ма тах 

і шаш ках) пра хо дзі лі чэм пі я на-

ты Бе ла ру сі (вы шэй шая лі га) 

па шаш ках-100 ся род муж чын 

і жан чын. Абод ва тур ні ры пра-

хо дзі лі па кру га вой сіс тэ ме 

пры 12 удзель ні ках. Чэм пі ё-

нам Бе ла ру сі ся род муж чын 

стаў між на род ны грос май стар 

Яў ген Ва ту цін — 17 ач коў з 

22 маг чы мых. Дру гім фі ні ша-

ваў між на род ны грос май стар 

Аляк сандр Бу ла таў — 16 ач коў, 

трэ цяе мес ца ў між на род на га 

май стра Аляк сея Ку ні цы — 

15 ач коў. Чэм пі ён кай кра і ны 

ся род жан чын ста ла між на род-

ны грос май стар Воль га Фе да-

ро віч, якая на бра ла 18 ач коў 

з 22 маг чы мых. Ся рэб ра ны 

ме даль вый гра ла май стар В. 

Ні ка ла е ва — 16 ач коў, брон за 

ў між на род на га май стра Да р'і 

Фе да ро віч — 15 ач коў.

Па гля дзі це ці ка выя фраг-

мен ты гуль ні.

№ 33 В. Бе лая — В. Ні ка-

ла е ва

Бе лыя прос тыя шаш кі: 24, 

26, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 43 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 3, 

12, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 28 (9)

1.4339? чор ныя з да па мо-

гай ах вя ры здзейс ні лі пра рыў 

1...2732! 2.3827 2833 3.3928 

2233 і ў да лей шым пе ра маг лі.

№ 34 У. Ва люк — М. Вась-

ко

Бе лыя прос тыя шаш кі: 17, 

29, 30, 35, 39, 47, 49 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 2, 

6, 9, 14, 16, 19, 37 (7)

Бе лыя рэа лі за ва лі сваю пе-

ра ва гу з да па мо гай кам бі на-

цыі. 1.3025! Двай ная па гро за 

пра ры ву і кам бі на цыі, на якую 

і тра пі лі чор ныя 1...0207 2.4742 

3748 3.3934 4830 4.3504+

На дыя гра ме № 35 мі ні я ту ра 

на ша га чы та ча В. Шуль гі.

№ 35 В. Шуль га (Мінск)

Бе лыя прос тыя шаш кі: b4, 

b6, с5, d4, е3 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а3, d8, е7, f6, g5, h8 (6)

На ступ ная па зі цыя скла дзе-

на вя ду чым ад дзе ла ў бра зіль-

скія шаш кі.

№ 36

Бе лыя прос тыя шаш кі: b6, 

с5, с7, d6, е3 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а5, а7, d4, f6, g3, h6 (6)

Ва ўсіх па зі цы ях 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 № 86 ад 12.04.2019.

№ 29 1...h6-g5 2. f4хh6 f6-е5 

3. d4хd8 с5-b4 4. а3хс5 b6хb2 

5. с1ха3 f8-g7 6. h6хf8 b8-с7 

7. d8хb6 а7хс5 8. f8хb4 а5хh4 

і най больш маг чы мы зы ход — 

ні чыя.

№ 30 1. gf4 еg5 2. сd6 ае7 3. 

аb6 са5 4. аb4 ас3 5. еd2 се1 6. 

gf2 еg3 7. hf4.+

№ 31 b6, с5, с7, g7, g3, f2 

(g7), е3, е3, f4,+..

№ 32 25-20, 21, 11, 13, 14, 

42,+.

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны), В. Ду да-

рэ віч (в. Но вая Мыш Ба ра на-

віц ка га р-на), Ф. Кар пей (Мя-

дзел), У. Стат ке віч (п. Зя лё ны 

Бор, Іва цэ віц кі р-н), 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. 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 ра с: га зе та 

«Звяз да», 220013, г. Мінск, 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а; 

е-mаіl: іnfо@zvіаzdа.bу або 

vоrush@уаndех.ru

Ві таль Ва ру шы ла, 

май стар спор ту.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Рас ка жу вам на ві ну...

На хва ліНа хва лі
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

«Да зва ляю ў сі ні ко лер. Вя лі кае пры ві тан не!»
55 га доў та му зды ма ла ся ка ме дыя «Зай чык»

Ска за на!
 «На вош та ж так хва ля вац ца? Гля-

дзі це, ужо прый шоў пер шы гля дач. Маг-

чы ма, прый дуць і ас тат нія».

 «Лю бі це мас тац тва ў са бе, а не 

ся бе ў мас тац тве, як га ва рыў Ста ні слаў-

скі. А ка лі што — вы хад пра ма!»

 «Я ў твае га ды шас цё ра дзя цей 

меў. Сям'я, дзе ці, не пры ем нас ці, скан да-

лы — ад чу ва еш, што жы веш».

 «Граф! Там, ля ага ро да, мы за-

тра ві лі ры са ка».

«Так-так... Ну-ну... Са мо са бой... 

Да зва ляю... Вя лі кае пры ві тан не!»

«Хто кры чыць? Ды рэк тар. І яшчэ 

ад на... гра мад скасць».

«Кім быў гэ ты Зай чык? Ён заўж-

ды пла ціў за ква тэ ру, зда ваў бя ліз ну на 

мыц цё. І ўсё?»

 За кад рам
Ме на ві та на гэ тых здым ках па зна ё мі лі ся ак цё ры-фран та ві кі Ле а нід Бы каў 

і Аляк сей Смір ноў, што вы лі ла ся не толь кі ў моц нае сяб роў ства, але і ў плён-

нае твор чае су пра цоў ніц тва.

Ар тыс ты Баг да на ва-Час на ко ва і Дзміт ры еў сыг ра лі пер са на жаў, якіх зва лі, 

як і са міх ак цё раў: Глі ке рыя Ва сі леў на і Ігар Ба ры са віч.

Праз 50 га доў ама та ры кі но зра бі лі ро лік, як вы гля да юць сён ня ву лі цы 

Санкт-Пе цяр бур га (у час зды мак — яшчэ Ле нін гра да), на якіх пра ца ва ла зды-

мач ная гру па — Вар шаў ская, Но ва сі бір ская, Ом ская... А вось чы гу нач ная лі нія 

Кор пус нае ша сэ—Ша сэй ная, дзе зды маў ся за ключ ны эпі зод кар ці ны, да на-

шых дзён не за ха ва ла ся — яе дэ ман ці ра ва лі ўжо на пры кан цы 1960-х.

Аб ве шча ны 
пе ра мож цы кон кур су 

спар тыў ных сэл фі
Між на род нае ра дыё «Бе ла русь» і Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да пад вя лі вы ні кі кон кур су «Маё пры ві тан не 

ІІ Еў ра пей скім гуль ням». У яго ме жах ар га ні за та ры атры ма лі 

ка ля 170 фо та здым каў з 26 кра ін све ту, ад Ал жы ра і Бра зі ліі 

да Та джы кі ста на і Фін лян дыі, а спар тыў ныя сэл фі фі на ліс таў 

уба чы лі і аца ні лі больш як 32 ты ся чы на вед валь ні каў сай та 

rаdіоbеlаrus.bу.

Пер шае мес ца і га на ро вы дып лом, а так са ма за пра шаль ні кі 

на цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця між на род на га спар тыў на га 

фо ру му і ў да да так кам плект па рад на-спар тыў най экі пі роў кі 

на цы я наль най ка ман ды Бе ла ру сі атры мае ўдзель нік з Гер ма-

ніі Дзіт мар Вольф. Дру гое мес ца ў кон кур се за ня ла слу хач ка з 

Ра сіі Алё на Мар чан ка, трэ цяе — бе ла рус Іван Ліп лян скі. Абод-

ва яны так са ма атры ма юць за пра шаль ні кі на ме ра пры ем ствы 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў і кам плек ты па рад на-спар тыў най экі пі-

роў кі. Цы ры мо нія ўзна га родж ван ня прой дзе ў маі.

Уліч ва ю чы вя лі кую ці ка васць да кон кур су і мност ва атры-

ма ных ра бот, ар га ні за та ры вы ра шы лі ўру чыць за ах воч-

валь ныя пры зы — про мап ра дук цыю з сім во лі кай муль ты-

спар тыў на га фо ру му — аў та рам дзе ся ці ра бот, што ўвай-

шлі ў дзя сят ку найлеп шых і на бра лі больш за ўсё га ла соў 

у ін тэр нэт-га ла са ван ні. Ся род пры зё раў — удзель ні кі з Бе ла-

ру сі, Ра сіі, Поль шчы, Гер ма ніі, Кі тая і Ін дыі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


