
Сваю но вую за да чу (гл. 

дыя гра му) пра па нуе чы та чам 

Мі ха іл Круп нік з Мін ска.

Бе лыя: Кре6, Фе8, Лd2, 

Ле2, Сh3, Сh6, Кb3, Кf7, пп. с5, 

е3, g2 (11).

Чор ныя: Кре4, Сh7, Кd3, 

Кf3, пп. b7, с7, е5 (7).

Мат у 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі («Звяз да», вул. 

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 Ра сіі за вяр шыў ся між-

на род ны кон курс скла дан ня 

шах мат ных за дач да 75-год дзя 

пе ра мо гі пад Ста лін гра дам. 

Трох ха доў ка бе ла рус кіх кам па-

зі та раў Вя ча сла ва Кра сі чон ка 

і Вік та ра Вол ча ка ад зна ча на 

пер шым га на ро вым вод гу кам.

Бе лыя: Крg2, Фе1, Лh5, 

Сс6, Сg7, Кb3, Ке8, пп. d2, d6, 

е4, е5, f2 (12).

Чор ныя: Кре6, Ла5, Лh7, 

Сb2, Кg1, Кh1, пп. f6, f7, g5, h6 

(10).

Мат у 3 ха ды.

Ра шае 1.Фе3! ~ 2.Фf4! gf 

3.Кс7х, 1...С:е5 2.Фс5! Л:с5 

3.К:с5х, 1...Л:е5 2.Фd4! С:d4 

3.К:d4х, 1...fе 2.Фа7! Л:а7 3.Кс5х 

Ці хая ах вя ра фер зя ў ча ты рох 

ва ры ян тах. 1...Кg~ 2.Ф:h3+ 

Кр:е5 3.Фf5х, 2...g4 3.Кс7х; 1...

Кf3! 2.Ф:f3! С:е5 3.Фf5х, 2...Л:е5 

3.Ф:f6х; 1...Кр:е5 2.Сd7! К:f2 

3.С:f6х, 2...Л:g7 3.f4х, 1...Кg3 

2.Кс7+ Кр:е5 3.Ф:g3х

* *  *
У све це ўжо 15 га доў пра-

вод зяц ца між на род ныя ін тэр-

нэт-тур ні ры па воч ным ра шэн ні 

шах мат ных кам па зі цый. Ар га-

ні за та ры да сы ла юць за дан ні 

да ве ра ным суд дзям у роз ныя 

кра і ны, а по тым у адзін і той жа 

дзень кож ная кра і на пра во дзіць 

сваё спа бор ніц тва. Па каз чы кі 

да сы ла юц ца ар га ні за та рам, 

якія скла да юць агуль ную вы-

ні ко вую таб лі цу.

Сё ле та ў най больш прэ-

стыж най пер шай ка тэ го рыі

спа бор ні чаў 261 ра шаль нік, 

у дру гой — 151, у трэ цяй (дзе ці 

2006 го да на ра джэн ня і ма ла-

дзей шыя) — 236. Пя цё ра бе-

ла рус кіх ра шаль ні каў пра вя лі 

свой тур нір (пер шай ка тэ го рыі) 

у го ра дзе Клі чаў. Най леп шы 

вы нік па ка заў Аляк сандр Бу-

лаў ка, а ў «су свет най таб лі цы» 

ён на 24-м мес цы. У тур ні ры 

вы сту па лі і Аляк сандр Мі ха лап, 

Вік тар Зай цаў, Мі ха іл Храм цэ-

віч, Мі ка лай Сіг не віч.

*  *  *
На між на род ным тур ні ры ў 

аў стрый скім Лін цы (87 удзель-

ні каў) Мі кі та Ма ё раў па дзя ліў 

2—7 мес цы (па да дат ко вых па-

каз чы ках ён пя ты). Пры за вую 

трой ку пер шын ства Бе ла ру сі 

ся род юна коў да 18 га доў скла-

лі Ар сень Ко таў, Мі хей На ву-

мен ка і Мац вей Па пу ні дзі.

*  *  *
На ступ ныя пар тыі на шы 

шах ма тыс ты вый гра лі ў час ле-

таш няй су свет най Алім пі я ды.

Крыс та баль Эн ры кес (Чы-

лі) — Аляк сей Аляк санд раў. 

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сc4 Сc5 

4.0-0 Кf6 5.d3 d6 6.c3 0-0 7.Сb3 

h6 8.Кbd2 a5 9.h3 Сe6 10.Сa4 

Сb6 11.С:c6 bc 12.a4 Кd7 13.d4 

ed 14.К:d4 С:d4 15.cd Фf6 

16.Кf3 Фg6 17.Лe1 С:h3 18.Кh4 

Фg4 19.Лa3 Ф:d1 20.Л:d1 Сe6 

21.Лg3 Кf6 22.С:h6 Кh5 23.Лg5 

f6 24.Лg6 Лfe8 25.Сc1 Лab8 

26.f3 Лb4 27.Крf2 Лeb8 28.Кf5 

Крf7 29.Лg4 g5 30.Лh1 Кg7 

31.Лh7 С:f5 32.ef Крg8 33.Лh6 

Лf8 34.Лg6 Крf7 35.С:g5 Л:b2+ 

36.Крg1 fg 37.Л4:g5 Кe8 38.Лh5 

Лg8 39.Лh7+ Лg7 40.Лg:g7+ К:g7 

41.g4 Лa2 42.Лh8 Л:a4, 0:1.

Ма рыя Ка ля дзіч — Ана-Ін эс 

да Сіл ва (Пар ту га лія). 1.d4 

Кf6 2.Кf3 d5 3.e3 c5 4.c4 cd 

5.ed g6 6.Кc3 Кc6 7.cd К:d5 

8.Сc4 К:c3 9.bc Сg7 10.0-0 Фc7 

11.Сd3 0-0 12.Лe1 b6 13.Сg5 

Сb7 14.Лc1 Лac8 15.Фd2 Лfe8 

16.Сh6 Сf6 17.Кg5 Кa5 18.Фe3 

e5 19.f4 Фc6 20.Кe4 Сh4 21.fe 

С:e1 22.Ф:e1 f5 23.Кf6+ Крf7 

24.Фf2 Лcd8 25.Лc2 Лe6 26.К:h7 

Крg8 27.Кg5 Л:e5 28.de Л:d3 

29.h3 Кc4 30.Кf3 Лd1+ 31.Крh2 

Фc7 32.Фg3 Крh7 33.Сf4 Лd3 

34.Кg5+ Крg8 35.Ф:d3, 1:0.

*  *  *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.Фg2. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо-

таў, Аляк сей Дзе шчыц, Сяр гей 

Цяль пук, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

7 сакавіка 2019 г.
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Та кі ж пра ку да,
ды яшчэ і хох лі кі дзя рэ!

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:

аніз вАн ня — зу сім, ані коль кі;

вот руб'е — рэшт кі рас цёр тай аба лон кі 

пас ля раз мо лу зер ня;

вол кі (вог кі, вох кі) — віль гот ны;

жаў на́ — наз ва чор на га і зя лё на га дзят-

ла;

ка ра ба́ ты — ня роў ны, скрыў ле ны, па-

гну ты;

на́ ва рат (у вы ра зе: дру гім на ва ра там) — 

дру гі раз;

па бла жэ́ць — стаць менш поў ным, схуд-

нець;

пра ку́ да — 1) ах вот нік да сва воль стваў; 

га рэ за; 2) пра ява; на ва ла;

улу́ кат кі — зіг за гам;

хох лі кі дзер ці — за зна вац ца, фа на бэ-

рыц ца (бе ла рус кія сі но ні мы: лы чык (грыб) 

за дзі раць, нос вы со ка нес ці (тры маць), у ха-

ля ву ўсту піць, му хі (шэрш ні) у но се за вя лі ся, 

чмя лі мае ў но се, кру кам но са не да стаць; 

рус кі ад па вед нік: задирать (драть) нос);

на цям узяць — зра зу мець, ра за брац ца 

ў чым-не будзь, аб ду маць (бе ла ру сы яшчэ 

ска жуць: да га ла вы (да ла ду) узяць, у га ла ву 

ўзяць, ске міць (сця міць); рус кія: взять в толк).

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІI квар тал або I паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IІ квар тал або І паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год-
дзе 2019 го да — за паў няй це карт ку 
ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай-
це да 9 кра са ві ка 2019 го да ў рэ-
дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 11.04.2019 г. 
бу дуць ра зы гра ны 7 дры лёў Bosch і 
су пер прыз — уні вер саль ны на бор ін-
стру мен таў Yato. Вы ні кі бу дуць апуб-
лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» 
да 21.04.2019 г.

Пры зы мож на бу дзе 
атры маць у рэ дак цыі па 
30.06.2019 г. пры па да чы 
кві тан цыі аб пад піс цы на 
«Звяз ду» на ІІ квар тал або 
І паў год дзе 2019 г. і паш пар та. 

Пас ля 30 чэр ве ня вы да-
ча пры зоў спы ня ец ца і 
прэ тэн зіі пад піс чы каў 
не пры ма юц ца. Умо-
вы рэ клам най гуль ні 
«Звяз да — руп лі вым 
гас па да рам» чы тай це ў ну ма ры 44 
га зе ты «Звяз да» ад 06.03.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак: (017) 
263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 
07.03.2019 г. па 30.06.2019 г.

Па свед чан не аб дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі № 3495 
ад 27.02.2019 г., вы да дзе-
на Мі ніс тэр ствам ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь.

«Звяз да» — руп лі вым гас па да рам»

Лі рыч ную гіс то рыю «Ка хан не і га лу-

бы» рэ жы сёр Ула дзі мір Мянь шоў зняў 

на «Мас філь ме» ў 1984-м, але на ват 

праз доў гі час мно гія гле да чы лі чаць 

гэ ту кар ці ну ад ным з най леп шых са-

вец кіх філь маў. На прык лад, у 2009-м 

ме на ві та та кую ўзна га ро ду пры су дзі-

ла філь му па ка лен не Nехt на прэ міі 

тэ ле ка на ла MTV. А яшчэ праз не каль кі 

га доў, у 2011-м, у го ра дзе Ча ром ха ве 

Ір куц кай воб лас ці, дзе жыў аў тар п'е-

сы і сцэ на рыст кар ці ны Ула дзі мір Гур-

кін, на ват па ста ві лі пом нік га лоў ным 

ге ро ям — Ва сі лю і Над зеі Ку зя кі ным.

«Ка хан не і га лу бы» ча каў шчас лі вы пра-

кат ны лёс і пры знан не не 

толь кі гле да чоў, але і кры ты-

каў, у тым лі ку за меж ных (га-

лоў ны прыз на Між на род ным 

кі на фес ты ва лі ка ме дый ных 

філь маў у Іс па ніі), — маг чы-

ма, та му, што ва ўсіх пер са-

на жаў ёсць рэ аль ныя пра та-

ты пы. Так, Ва сі ля і Над зею 

аў тар п'е сы спі саў з улас ных 

баць коў, ха рак та ры дзядзь-

кі Мі ці і ба бы Шу ры так са ма 

бы лі ўзя тыя ад дзе да і стры-

еч най ба бу лі, а са мо проз ві шча Ку зя кі ны 

ме лі су се дзі Гур кі на ў Ча ром ха ве...

Экс цэнт ры ка, пэў ная тэ ат раль насць і 

лу бач насць дзеі — усё гэ та рэ жы сёр зра біў 

на зна рок, і экс пе ры мент ака заў ся ўда лым. 

Кас цю мы ге ро яў, за якія цэн за ры шмат 

упі ка лі твор чую гру пу і аб ві на вач ва лі ў 

«пры ні жэн ні год нас ці прос тых кал гас ні-

 каў», ста лі не ад' ем най част ка й воб ра заў. 

І боль шы на не каль кі па ме раў пін жак Аляк-

санд ра Мі хай ла ва, і ста ра мод нае, пад бі тае 

ва ці нам адзен не ба бы Шу ры, і на ват чуб 

кан фе рансье Мянь шо ва — усё ў ка ме дыі 

на сва іх мес цах. А як пе ра-

ка наў ча сыг ра лі вяс ко вых 

пен сі я не раў-су жэн цаў На-

тал ля Це ня ко ва і Сяр гей 

Юр скі — на са мрэч муж і 

жон ка, але глы бо ка га рад-

скія, ін тэ лі гент ныя жы ха ры 

Санкт-Пе цяр бур га!

У двух се рый ную вер сію 

філь ма, якая бы ла га то вая 

ўжо ў 1984 го дзе, цэн за ры 

за па тра ба ва лі ўнес ці мност-

ва па пра вак, вы кі нуў шы сцэ-

ны з ужы ван нем ал ка го лю, «нуд ныя тан цы» 

і раз ва гі пра эза тэ ры ку. Ула дзі мір Мянь шоў 

ра біць гэ та ад мо віў ся, і кар ці ну па кла лі на 

па лі цу — да гле да ча яна дай шла толь кі праз 

год. Але гэ та не пе ра шко дзі ла філь му стаць 

усе на род на лю бі мым (44,5 міль ё на ча ла век 

па гля дзе лі «Ка хан не і га лу бы» ў пер шы год 

пра ка ту). Ус пом ні це яго і вы: ка ме дыю па-

ка жа 8 ка нал 12 са ка ві ка.

«Гэ та ад куль да нас 
та ко га пры го жа га дзя дзеч ку за мя ло?»
35 га доў та му зня лі ад ну з са мых лю бі мых са вец кіх ка ме дый пра ка хан не

Ска за на!

 «Ін фаркт мі кар да! Вось 

та кі ру бец! Ана та ма ван не па-

ка за ла».

 «Вы ба чай це, што пе ра-

шко дзіў вам гро шы ха ваць».

 «Фі гу ра дру гая — сум-

ная».

 «Што ха рак тэр на, аб на-

ха бі лі ся!»

 «Ча му ж фар ба ва ная, гэ-

та мой на ту раль ны ко лер».

Да дня на ра джэн ня ак цё ра 

тэ ат ра і кі но, на род на га ар тыс та 
Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Гас цю-
хі на тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» 
пад рых та ваў тэ ма тыч ны эфір. 
10 са ка ві ка ў пра гра ме — дра-
ма «Вазь му твой боль», а так-
са ма да ку мен таль ны фільм 
«Па глыб лен не. Ула дзі мір Гас-
цю хін».

У дра ме Мі ха і ла Пта шу ка «Вазь-

му твой боль», зня тай на «Бе ла русь-

філь ме» па вод ле ад най мен на га

ра ма на Іва на Ша мя кі на амаль 

40 га доў та му, Гас цю хін сыг раў га лоў-

ную ро лю — Іва на Бат ра ка, які ў дзя-

цін стве пад час Вя лі кай Ай чын най 

вай ны стра ціў род ных, а ў да рос лым 

уз рос це на ноў су стрэў ся з са мым 

страш ным сва ім каш ма рам, бы лым 

па лі ца ем, які ўдзель ні чаў у рас стрэ-

ле сям'і хлоп чы ка, і, ад се дзеў шы 

знач ны тэр мін, вяр нуў ся ў вёс ку і 

імк нец ца за біць адзі на га свед ку 

свай го ко ліш ня га зла чын ства...

А вось да ку мен таль ны фільм, 

які рэ жы сёр Сяр гей Каць ер зняў 

пра ак цё ра ў 2014-м, — гэ та не 

прос та кі на парт рэт, а ад кры ты 

ма на лог, на ват спо ведзь. У ёй, 

на прык лад, Ула дзі мір Гас цю хін 

да пус ціў тэ ле ві зій ні каў у аса біс-

ты ар хіў, пры га даў служ бу ў ар-

міі, шчы ра рас ка заў пра ста сун кі з 

улас ны мі дзець мі і рас крыў не ка то-

рыя фак ты са сва ёй бія гра фіі, якія 

ра ней ні дзе не згад ва лі ся.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Наш фар матНаш фар мат

ЧАС АБУ ДЖЭН НЯ
На па чат ку вяс ны стар та ваў чар го вы — ужо вось-

мы па лі ку — рэс пуб лі кан скі твор чы ра дыё кон курс 

«Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сі», які пра во дзіць Пер-

шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё.

Як і ра ней, твор чае спа бор ніц тва пра хо дзіць у трох уз-

рос та вых ка тэ го ры ях па на мі на цы ях «Эст рад ны ва кал», 

«Ін стру мен таль ная му зы ка» і «Спад чы на» (у кож най на-

мі на цыі жу ры ацэнь вае асоб на са ліс таў і ан самб лі). Свае 

за яў кі, аў дыя- і ві дэа за пі сы ўдзель ні кі — ма ла дыя лю дзі 

ва ўзрос це ад 10 да 21 го да — мо гуць да слаць да 31 са ка-

ві ка ўключ на на ад рас: вул. Чыр во ная, 4, 220014, г. Мінск, 

аль бо на элект рон ную пош ту talentbelarus@gmaіl.com 

з па зна кай «Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сі».

Усе пад ра бяз нас ці пра ход кон кур су рас ка жа ад най-

мен ная пра гра ма, якая вы хо дзіць у ра дыё эфір па ня дзе-

лях у 11.20. Так са ма вы ні кі ад бо рач ных ту раў і на ві ны 

бу дуць змя шчац ца на сай це Пер ша га на цы я наль на га 

ка на ла www.radіo1.by і ў су пол ках у са цы яль ных сет ках. 

Пад вя дзен не вы ні каў і ўзна га ро джан не пе ра мож цаў ад-

бу дзец ца ў маі гэтага го да.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

ПА ГЛЫБ ЛЕН НЕ 
Ў ГАС ЦЮ ХІ НА


