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Наш фармат

Тэлесеткі

ПАГЛЫБЛЕННЕ
Ў ГАСЦЮХІНА
Да дня нараджэння акцёра
тэатра і кіно, народнага артыста
Беларусі Уладзіміра Гасцюхіна тэлеканал «Беларусь 3»
падрыхтаваў тэматычны эфір.
10 сакавіка ў праграме — драма «Вазьму твой боль», а таксама дакументальны фільм
«Паглыбленне. Уладзімір Гасцюхін».
У драме Міхаіла Пташука «Вазьму твой боль», знятай на «Беларусьфільме» паводле аднайменнага
рамана Івана Шамякіна амаль
40 гадоў таму, Гасцюхін сыграў галоўную ролю — Івана Батрака, які ў дзяцінстве падчас Вялікай Айчыннай
вайны страціў родных, а ў дарослым
узросце наноў сустрэўся з самым

ШАХМАТНЫ
Выпуск № 64
КЛУБ
Сваю но вую за дачу (гл.
дыяграму) прапануе чытачам
Міхаіл Крупнік з Мінска.

Бе лыя: Кре6, Фе8, Лd2,
Ле2, Сh3, Сh6, Кb3, Кf7, пп. с5,
е3, g2 (11).
Чорныя: Кре4, Сh7, Кd3,
Кf3, пп. b7, с7, е5 (7).
Мат у 2 хады.
Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул.
Хмяль ніц ка га, 10а, 220013,
г. Мінск) або на электронны адрас вядучага аддзела: vadіm_
ne67@maіl.ru

* * *
У Ра сіі за вяр шыўся міжнародны конкурс складання
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ЧАС АБУДЖЭННЯ

страшным сваім кашмарам, былым
паліцаем, які ўдзельнічаў у расстрэле сям'і хлопчыка, і, адседзеўшы
значны тэрмін, вярнуўся ў вёску і
імкнецца забіць адзінага сведку
свайго колішняга злачынства...
А вось дакументальны фільм,
які рэжысёр Сяргей Кацьер зняў
пра акцёра ў 2014-м, — гэта не
прос та кінапартрэт, а адкрыты
маналог, нават споведзь. У ёй,
напрыклад, Уладзімір Гасцюхін
дапусціў тэлевізійнікаў у асабісты архіў, прыгадаў службу ў арміі, шчыра расказаў пра стасункі з
уласнымі дзецьмі і раскрыў некаторыя факты са сваёй біяграфіі, якія
раней нідзе не згадваліся.
Вікторыя ЗАХАРАВА.

шахматных задач да 75-годдзя
перамогі пад Сталінградам.
Троххадоўка беларускіх кампазітараў Вячаслава Красічонка
і Вік тара Волчака адзначана
першым ганаровым водгукам.
Бе лыя: Крg2, Фе1, Лh5,
Сс6, Сg7, Кb3, Ке8, пп. d2, d6,
е4, е5, f2 (12).
Чорныя: Кре6, Ла5, Лh7,
Сb2, Кg1, Кh1, пп. f6, f7, g5, h6
(10).
Мат у 3 хады.
Рашае 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
Ціхая ахвяра ферзя ў чатырох
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 свеце ўжо 15 гадоў праводзяцца міжнародныя інтэрнэт-турніры па вочным рашэнні
шахматных кампазіцый. Арганізатары дасылаюць заданні
давераным суддзям у розныя
краіны, а потым у адзін і той жа
дзень кожная краіна праводзіць
сваё спаборніцтва. Паказчыкі
да сы ла юц ца ар га ні за та рам,

На пачатку вясны стартаваў чарговы — ужо восьмы па ліку — рэспубліканскі творчы радыёконкурс
«Маладыя таленты Беларусі», які праводзіць Першы нацыянальны канал Беларускага радыё.
Як і раней, творчае спаборніцтва праходзіць у трох узроставых катэгорыях па намінацыях «Эстрадны вакал»,
«Інструментальная музыка» і «Спадчына» (у кожнай намінацыі журы ацэньвае асобна салістаў і ансамблі). Свае
заяўкі, аўдыя- і відэазапісы ўдзельнікі — маладыя людзі
ва ўзросце ад 10 да 21 года — могуць даслаць да 31 сакавіка ўключна на адрас: вул. Чырвоная, 4, 220014, г. Мінск,
альбо на электронную пошту talentbelarus@gmaіl.com
з пазнакай «Маладыя таленты Беларусі».
Усе падрабязнасці пра ход конкурсу раскажа аднайменная праграма, якая выходзіць у радыёэфір па нядзелях у 11.20. Таксама вынікі адборачных тураў і навіны
будуць змяшчацца на сайце Першага нацыянальнага
канала www.radіo1.by і ў суполках у сацыяльных сетках.
Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў адбудзецца ў маі гэтага года.
Вікторыя ЗАХАРАВА.

якія складаюць агульную выніковую табліцу.
Сё ле та ў най больш прэстыж най пер шай ка тэ го рыі
спаборнічаў 261 рашальнік,
у другой — 151, у трэцяй (дзеці
2006 года нараджэння і маладзейшыя) — 236. Пяцёра беларускіх рашальнікаў правялі
свой турнір (першай катэгорыі)
у горадзе Клічаў. Найлепшы
вынік паказаў Аляксандр Булаўка, а ў «сусветнай табліцы»
ён на 24-м месцы. У турніры
выступалі і Аляксандр Міхалап,
Віктар Зайцаў, Міхаіл Храмцэвіч, Мікалай Сігневіч.

* * *
На міжнародным турніры ў
аўстрыйскім Лінцы (87 удзельнікаў) Мікіта Маёраў падзяліў
2—7 месцы (па дадатковых паказчыках ён пяты). Прызавую
тройку першынства Беларусі
сярод юнакоў да 18 гадоў склалі Арсень Котаў, Міхей Навуменка і Мацвей Папунідзі.

* * *
На ступ ныя пар тыі на шы
шахматысты выйгралі ў час леташняй сусветнай Алімпіяды.
Крыстабаль Энрыкес (Чылі) — Аляксей Аляксандраў.
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

«Гэта адкуль да нас
такога прыгожага дзядзечку замяло?»

Сядзі і глядзі

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.
Марыя Калядзіч — Ана-Інэс
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.

* * *
Рашэнне задачы з мінулага
выпуску: 1.Фg2. Першымі правільна адказалі Уладзімір Ізотаў, Аляксей Дзешчыц, Сяргей
Цяльпук, Віктар Жук.
Вадзім ЖЫЛКО.
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Такі ж пракуда,
ды яшчэ і хохлікі дзярэ!

35 гадоў таму знялі адну з самых любімых савецкіх камедый пра каханне
Лірычную гісторыю «Каханне і галубы» рэжысёр Уладзімір Мяньшоў зняў
на «Масфільме» ў 1984-м, але нават
праз доўгі час многія гледачы лічаць
гэту карціну адным з найлепшых савецкіх фільмаў. Напрыклад, у 2009-м
менавіта такую ўзнагароду прысудзіла фільму пакаленне Nехt на прэміі
тэлеканала MTV. А яшчэ праз некалькі
гадоў, у 2011-м, у горадзе Чаромхаве
Іркуцкай вобласці, дзе жыў аўтар п'есы і сцэнарыст карціны Уладзімір Гуркін, нават паставілі помнік галоўным
героям — Васілю і Надзеі Кузякіным.

І большы на некалькі памераў пінжак Аляксандра Міхайлава, і старамоднае, падбітае
вацінам адзенне бабы Шуры, і нават чуб
«Каханне і галубы» чакаў шчаслівы пра- канферансье Мяньшова — усё ў камедыі
на сваіх месцах. А як перакатны лёс і прызнанне не
Сказана!
канаўча сыгралі вясковых
толькі гледачоў, але і крыты «Інфаркт мікарда! Вось
пенсіянераў-су жэнцаў Накаў, у тым ліку замежных (гатакі рубец! Анатамаванне паталля Ценякова і Сяргей
лоўны прыз на Міжнародным
казала».
Юрскі — насамрэч муж і
кінафестывалі камедыйных
 «Выбачайце, што перажонка, але глыбока гарадфільмаў у Іспаніі), — магчышкодзіў вам грошы хаваць».
скія, інтэлігентныя жыхары
ма, таму, што ва ўсіх перса «Фігура другая — сумСанкт-Пецярбурга!
нажаў ёсць рэальныя пратаная».
У двухсерыйную версію
тыпы. Так, Васіля і Надзею
 «Што характэрна, абнафільма, якая была гатовая
аўтар п'есы спісаў з уласных
хабіліся!»
ўжо ў 1984 годзе, цэнзары
бацькоў, характары дзядзь «Чаму ж фарбаваная, гэзапатрабавалі ўнесці мносткі Міці і бабы Шуры таксама
та мой натуральны колер».
ва паправак, выкінуўшы сцэбылі ўзятыя ад дзеда і стрыечнай бабулі, а само прозвішча Кузякіны ны з ужываннем алкаголю, «нудныя танцы»
і развагі пра эзатэрыку. Уладзімір Мяньшоў
мелі суседзі Гуркіна ў Чаромхаве...
Эксцэнтрыка, пэўная тэатральнасць і рабіць гэта адмовіўся, і карціну паклалі на
лубачнасць дзеі — усё гэта рэжысёр зрабіў паліцу — да гледача яна дайшла толькі праз
назнарок, і эксперымент аказаўся ўдалым. год. Але гэта не перашкодзіла фільму стаць
Касцюмы герояў, за якія цэнзары шмат усенародна любімым (44,5 мільёна чалавек
упікалі творчую групу і абвінавачвалі ў паглядзелі «Каханне і галубы» ў першы год
«прыніжэнні годнасці прос тых калгасні- пракату). Успомніце яго і вы: камедыю пакаў», сталі неад'емнай часткай вобразаў. кажа 8 канал 12 сакавіка.

«Звязда» — руплівым гаспадарам»
Калі вы падпісаліся на газету
«Звязда» на ІІ квартал або І паўгоддзе 2019 года — запаўняйце картку
ўдзельніка, выразайце і дасылайце да 9 красавіка 2019 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
Сярод падпісчыкаў 11.04.2019 г.
будуць разыграны 7 дрылёў Bosch і
суперпрыз — універсальны набор інструментаў Yato. Вынікі будуць апублікаваны ў газеце «Звязда»
да 21.04.2019 г.
Пры зы мож на будзе
атрымаць у рэдакцыі па
30.06.2019 г. пры падачы
квітанцыі аб падпісцы на
«Звязду» на ІІ квартал або
І паўгоддзе 2019 г. і пашпарта.

Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і
прэтэнзіі падпісчыкаў
не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні
«Звязда — руплівым
гаспадарам» чытайце ў нумары 44
газеты «Звязда» ад 06.03.2019 г.
Тэ ле фон для да ве дак: (017)
263 66 73.
Тэрмін правядзення гульні — з
07.03.2019 г. па 30.06.2019 г.
Па сведчан не аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3495
ад 27.02.2019 г., выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ларусь.

Свой, адметны чытач у газеты «Звязда». Ён жа, хочацца верыць, глядач
тэлеканала «Беларусь 3» і ў прыватнасці праграмы «Размаўляем па-беларуску». Гэтая тэлевіктарына ўжо каторы год у эфіры і магла б выходзіць
далей — у звычным фармаце. Аднак
стваральнікі вырашылі ўдасканаліць
яго (над чым і працуюць)...
А пакуль усе, хто цікавіцца мовай, шануюць
яе і, магчыма, плануюць удзел у віктарыне,
могуць праверыць сваё веданне з дапамогай
«Звязды». Такім чынам, ці ведалі вы, што:
анізвАння — зусім, аніколькі;
вотруб'е — рэшткі расцёртай абалонкі
пасля размолу зерня;
волкі (вогкі, вохкі) — вільготны;
жаўна́ — назва чорнага і зялёнага дзятла;
караба́ты — няроўны, скрыўлены, пагнуты;
на́варат (у выразе: другім наваратам) —
другі раз;
паблажэ́ць — стаць менш поўным, схуднець;
праку́да — 1) ахвотнік да свавольстваў;
гарэза; 2) праява; навала;
улу́каткі — зігзагам;
хохлікі дзерці — зазнавацца, фанабэрыцца (беларускія сінонімы: лычык (грыб)
задзіраць, нос высока несці (трымаць), у халяву ўступіць, мухі (шэршні) у носе завяліся,
чмялі мае ў носе, крукам носа не дастаць;
рускі адпаведнік: задирать (драть) нос);
на цям узяць — зразумець, разабрацца
ў чым-небудзь, абдумаць (беларусы яшчэ
скажуць: да галавы (да ладу) узяць, у галаву
ўзяць, скеміць (сцяміць); рускія: взять в толк).

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»
на ІI квартал або I паўгоддзе 2019 года
Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на IІ квартал або І паўгоддзе 2019 года
Хатні адрас і тэлефон
(абавязкова)

(індэкс)

ышы!

Удачы ў розыгр
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