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На ступ ная за да ча Вік та ра 
Зай ца ва (Го мель) атры ма ла 
трэ ці га на ро вы вод гук на між на-
род ным кон кур се мас коў ска га 
ча со пі са «Шах мат ная компози-
ция» (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крf8, Фа4, Лg3, Лh5, 
Сс8, Сg5, Кd7, Кf3, пп. b6, с3, 
с5, d2, е6 (13).

Чор ныя: Крd5, Ле5, пп. а5, 
с4, с6, f6, g4 (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: vаdіm_nе67@mаіl.ru

*  *  *
У поль скай ста лі цы ад быў-

ся ХVІІ Гран-пры Вар ша вы па 
ра шэн ні шах мат ных кам па-
зі цый. Ся род ра шаль ні каў з 
дзе вя ці кра ін бы лі і два бе ла-
ру сы — між на род ны май стар 
Аляк сандр Бу лаў ка і Мі ка лай 
Сіг не віч. У «ад кры тым тур ні ры» 
А. Бу лаў ка па дзя ліў 3—4 мес цы 
з экс-чэм пі ё нам све ту Анд рэ ем 
Се лі ва на вым (Ра сія), а ў га лоў-
ным спа бор ніц тве за няў «чыс-
тае» трэ цяе мес ца.

*  *  *
Пра гра ма сё лет ня га між на-

род на га шах мат на га фес ты ва-
лю ў Ор шы скла да ла ся з дзя-
сят ка раз на стай ных тур ні раў, 
а ся род удзель ні каў быў на ват 
ар ген ці нец, які ванд руе па роз-
ных кра і нах све ту. У «ад кры тым 
тур ні ры» (82 гуль цы) пры за вую 
трой ку скла лі грос май стры 
Аляк сандр Мас ка лен ка (Ра сія), 

Аляк сей Фё да раў (Бе ла русь) і 
між на род ны май стар Вя ча слаў 
За ру біц кі (Бе ла русь). У тур ні ры 
«В» (25 удзель ні каў) пе ра мог 
май стар ФІ ДЭ з Бе ла ру сі Юрый 
Бор сук. У кру га вым тур ні ры з 
нор май між на род на га май стра 
1—2 мес цы па дзя лі лі Дзміт рый 
На віц кі і Воль га Ба дэль ка (Бе ла-
русь), трэ ці быў Ар цём Го га леў 
(Ра сія). А. Го га леў вый граў тур-
нір па хут кіх шах ма тах (116 гуль-
цоў), а дру гі тут быў Сяр гей Мі-
хай лоў скі (Бе ла русь). У тур ні-
ры-ган ды ка пе (з фо рай па ча се 
для сла бей шых; 63 удзель ні кі) 
пер шын ства ваў май стар ФІ ДЭ 
Ва лян цін Ула саў (Ра сія).

Вось адна пар тыя з Ор шы.
Ар цём Сі ня ўскі — Сяр гей Мі-

хай лоў скі. 1.е4 е6 2.d4 d5 3.Кс3 
Сb4 4.еd еd 5.Сd3 Ке7 6.Ке2 Сf5 
7.Сf4 0-0 8.0-0 с6 9. Кg3 Сg6 
10.Ксе2 Ле8 11.с3 Са5 12.h4 Кd7 
13.h5 С:d3 14.Ф:d3 Кf8 15.h6 g6 
16.Фf3 Кс8 17.Лае1 Кd6 18.Кс1 
Ке6 19.Се5 f5 20.С:d6 Ф:d6 
21.Ле5 Кg5 22.Фе3 Л:е5 23.dе 
Фе7 24.Кb3 Сb6 25.Кd4 Ке6 
26.Фd2 С:d4 27.сd f4 28.Ке2 f3 
29.gf Лf8 30.Крg2 Лf5 31.Лh1 Фf7 

32.Фе3 Лg5+ 33.Кg3 Фf5 34.Лh4 
Фс2 35.Лf4 Лf5 36.К:f5 gf 37.Лh4 
Крf7 38.Фа3 Фс1 39.Фе3 Ф:b2 
40.Фd3, 1:0.

*  *  *
У Вейк-ан-Зее (Ні дэр лан ды) 

прай шоў тра ды цый ны шах мат-
ны фес ты валь — адзін з най-
ста рэй шых і най вя до мей шых у 
све це. Эліт ны тур нір «А» сё мы 
раз вый граў чэм пі ён све ту Маг-
нус Карл сен, а ў тур ні ры «В» 
(14 удзель ні каў) пер шы быў бе-
ла рус кі грос май стар Ула дзі слаў 
Ка ва лёў — 7 пе ра мог, 6 ні чы іх, 
ні вод на га па ра жэн ня! У ін дый-
скім Чэ наі (282 удзель ні кі) Аляк-
сей Аляк санд раў фі ні ша ваў трэ-
ці, Кі рыл Сту пак — шас нац ца ты. 
Пры зё ра мі пер шын ства Мін ска 
ся род юна коў да 16—18 га доў 
ста лі Мац вей Па пу ні дзі, Глеб 
Бу ры і Ар цём Ку та се віч.

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

га вы пус ку: 1.К:е4. Пер шы мі 
пра віль на ад ка за лі Ула дзі мір 
Ізо таў, Ва сіль Жу ко віч, Сяр гей 
Цяль пук, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

8 лютага 2019 г.
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ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 62

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзіЯК СКЛЕ ІЦЬ 
РАЗ БІ ТЫ КУ БАК Рышток: 

проці ліха 
на ўзгорачку

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 вяц ца 
мо вай, ша ну юць яе і, маг чы ма, 
пла ну юць узяць 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:

амша ́нік — уцеп ле нае па-
мяш кан не для зі моў кі пчол;

ві ці  ́на — кры тае суд на для 
пе ра воз кі збож жа па ра цэ;

ля да ́ шчы — кво лы, ня ду жы, 
дрэн ны; ста ры, струх ле лы;

рух ля ́к — рых лая асад ка-
вая гор ная па ро да, якая скла-
да ец ца з глі ны і дроб ных ка ва-
лач каў вап ны;

рыш то ́к — жа ла бок, ка наў-
ка, раў чук для сцё ку ва ды;

пі ро ́п — каш тоў ны ка мень 
чыр во на га ко ле ру, раз на від-
насць гра на та;

па па ́р — по ле, па кі ну тае на 
ад но ле та не за се я ным з мэ тай 
па ляп шэн ня гле бы;

эс пад ро ́н — ву чэб ная 
зброя, якая пры мя ня ец ца ў 
фех та ванні;

ца ́ ля — ме ра даў жы ні, роў-
ная 2,54 см;

пе ра браць ме ру — зра біць 
ліш няе, ха піць це раз край (бе-

ла рус кія сі но ні мы: кій пе ра-
гнуць, праз ме ру ўзяць; рус кія 

ад па вед ні кі: пе рег нуть пал ку, 
хватить че рез край);

у ві ру на ка лу — пра ня-
ўстой лі вае, ня пэў нае жыц цё; 
да лё ка, не вя до ма дзе (бе ла-

ру сы яшчэ ска жуць: у ві рах на 
юрах, у чор та вых зу бах, про ці 
лі ха на ўзго рач ку; рус кія: у чер-
та на куличках).

СТА РОЕ, ЛЮ БІ МАЕ...
Ад ра зу не каль кі філь маў-

юбі ля раў па ка жа на на ступ ным 
тыд ні тэ ле ка нал «Бе ла русь 3».

Так, 13 лю та га ў эфі ры — ка-
ме дыя «Дзяў чы на з ха рак та-

рам», якая вый шла на эк ра ны 
СССР 80 га доў та му. ...У по-
шу ках упра вы на бю ра кра та-
кі раў ні ка, які раз ва ліў не ка лі 
квіт не ю чы да лё каў сход ні зве-
ра саў гас, най леп шая ра бот ні ца 
гас па дар кі Ка ця Іва но ва едзе ў 
рай цэнтр, а ад туль у ста лі цу. 
А па да ро зе ўмуд ра ец ца зла-
віць ды вер сан та, пра ехаць у 
цяг ні ку без бі ле та, за тое ў якас-
ці афі цы янт кі ва го на-рэ ста ра-
на, улад ка вац ца на фаб ры ку 
гра ма фон ных плас ці нак, са гі-
та ваць но вых сяб ро вак ехаць 
на Да лё кі Ус ход і знай сці сар-
дэч на га сяб ра. У вы ні ку Ка цю 
пры зна ча юць кі раў ні ком саў га-
са за мест зволь не на га бю ра-
кра та, а са ма яна з друж най 
кам па ні яй мо ла дзі вяр та ец ца ў 
род ную гас па дар ку.

Лю бі мы мност вам гле да-
чоў мю зікл «Мэ ры По пінс, 

да па ба чэн ня!», з мо ман ту 

прэм' е ры яко га сё ле та споў ні-
ла ся 35 га доў, бу дзе па ка за ны 
16—17 лю та га. Са вец кая кі на-
вер сія гіс то рыі пра «Міс Дас ка-
на ласць» з мност вам ці ка вых 
дэ та ляў, якіх ня ма ў кні зе, і вы-
дат ны ак цёр скі ан самбль: Алег 
Та ба коў — міс Энд ру, эс тон скі 
ак цёр Лем біт Уль фсак — Ро-
берт сан Эй, Зі но вій Герт — ад-
мі рал Бум, спе цы яль на для ро лі 
схуд не лая на 22 кі ло На тал ля 
Анд рэй чан ка — Мэ ры По пінс, 
а ў да да так вы дат ныя пес ні ад 
кам па зі та ра Мак сі ма Ду на еў-
ска га — дзя ку ю чы ўсім гэ тым 
склад ні кам фільм для мно гіх і 
па сён ня за ста ец ца най леп шай 
эк ра ні за цы яй вя до ма га тво ра 
Па ме лы Трэ верс.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Но вае рэ алі ці-шоу пра па нуе 
сва ім гле да чам «Бе ла русь 2» 
аку рат на пя рэ дад ні Дня за ка-
ха ных, 13 лю та га. На зы ва ец ца 
гэ ты тэ ле пра ект, зня ты і «аб ка-
та ны» ра сій скі мі тэ ле ві зій ні ка мі 
ўжо ле тась, «Муж на пра кат». 
Ся мей ныя па ры, у якіх не за-
да во ле насць су жэн цаў ад но 
ад ным да сяг ну ла кры тыч на-
га пе ра драз вод на га гра ду са, 
спра бу юць усё ж пе ра адо лець 
кры зіс ста сун каў з да па мо гай 
псі хо ла га, дзе ля ча го кож ны на 
працягу не каль кіх дзён жы ве 
з но вым ча ла ве кам, які ўва-
саб ляе для іх без да кор насць 
і ідэ ал: на прык лад, жан чы ны 
«бя руць на пра кат» узор на га 
сем' я ні на, афі цэ ра ці вя до ма га 
мас та ка, муж чы ны ж пра вя ра-
юць, што та кое жыць по бач з 
пе ра ка на най чайлд-фры аль бо 
са ма да стат ко вай і ўпэў не най у 
са бе біз нес ву мен.

Псі хо лаг і вя ду чая пра ек та 
Іна Чу дзі на ва на ўсіх эта пах 
зна хо дзіц ца по бач з ге ро я мі і 

ці ка віц ца, што іх за да валь няе 
ў пе ра ме нах, а што не спраў-
джвае ча кан ні. Аказ ва ец ца, 
час та стом ле ным ад улас на га 
ся мей на га ла ду лю дзям да стат-
ко ва, каб іх прос та вы слу ха лі, 
не пе ра бі ва ю чы... У фі на ле ж 
кож на му ўдзель ні ку трэ ба шчы-
ра ад ка заць са мо му са бе, ці на-
са мрэч усё так дрэн на ў іх няй 
сям'і і ці та кія ўжо ідэа льныя 
но выя парт нё ры, — а гле да чы 
ўба чаць, якія раз бі тыя куб кі 
яшчэ мож на скле іць, і, ма быць, 
зро бяць пэў ныя вы сно вы для 
ся бе.

Ён на ра дзіў ся ў Ві цеб ску ў 
сям'і на род ных ар тыс таў Мі ка-
лая Яро мен кі і Га лі ны Ар ло вай, 
з ма лен ства шмат бы ваў у тэа-
тры, а та му ла гіч на аб раў для 
ся бе ак цёр скі шлях, скон чыў 
Усе са юз ны ін сты тут кі не ма та-
гра фіі і ў 20-га до вым уз рос це 
дэ бю та ваў у вя лі кім кі но — але 
вя до мым стаў не дзя ку ю чы 
баць коў скай пра тэк цыі, а па 
су куп нас ці ўлас на га та лен ту 
і рыс ха рак та ру. Не здар ма ж 
Яро мен ку-ма лод ша га пры зна-
лі най леп шым са вец кім ак цё-
рам 1980 го да, а праз не каль кі 
га доў ён атры маў зван ні за слу-
жа на га, а по тым і на род на га 
ар тыс та Ра сій скай Фе дэ ра цыі.  
У дзень на ра джэн ня ак цё ра і 
рэ жы сё ра са цы я куль тур ны тэ-
ле ка нал «Бе ла русь 3» па ка жа 
ад ну з апош ніх яго кі на ра бот — 
фільм «Па да ры мне ме сяч нае 
свят ло», а «Звяз да» пра па нуе 
пры га даць не каль кі са мых яр кіх 
з больш чым 50 ро ляў Мі ка лая 
Яро мен кі-ма лод ша га.

Жуль ен Са рэль, «Чыр во нае 
і чор нае» (1976)

У гэ тай гіс та рыч най дра ме 
ак цёр сыг раў га лоў ную ро лю — 
ам бі цый на га ма ла до га ча ла ве-
ка, які пры яз джае з пра він цыі 
ска рыць Па рыж, але ў вы ні ку 
пра во дзіць час у аб дым ках за-
мож най ка хан кі і здрадж вае 
ўлас ным — бы лым — ідэа лам.

«31 чэр ве ня» (1978)
Мас так ХХІ ста год дзя Сэм 

Пэн ці шу каў воб раз дзяў чы ны 
для рэ кла мы і ўсё ні як не мог 
зла віць му зу. А ка лі атры ма ла-
ся — уба чыў у люс тэр ку і ўмуд-
рыў ся па ка хаць дзяў чы ну з да-
лё ка га мі ну ла га — прын цэ су ХІІ 
ста год дзя Мі лі сэн ту з ка ра леў-
ства Пе ра дор. Каб збе раг чы сваё 
па чуц цё, за ка ха ным трэ ба па да-
рож ні чаць між двух су све таў і су-
праць ста яць зло му ча раў ні ку... 
Гэ ту фан тас тыч ную му зыч ную 
каз ку, па чут ках, чы ноў ні кі ад кі-
но доў гі час не ха це лі вы пус каць 

на эк ран, а пес ню «31 чэр ве ня» 
на ват за ба ра ня лі вы кон ваць на 
сцэ не — і тым не менш кар ці на 
знай шла шлях да гле да ча і па лю-
бі ла ся на доў гія га ды.

«Пі ра ты ХХ ста год дзя» (1979)
Бру таль ны стар шы ме ха нік 

су ха гру за Сяр гей Сяр ге е віч — 
не вы тан ча ны пры га жун, не ле-
ту цен ны ра ман тык, у воб ра зе 
яко га гле да чы за пом ні лі ак цё-
ра ра ней. У гэ тым пры год ніц кім 
бае ві ку Мі ка лай Яро мен ка-ма-
лод шы сыг раў ге роя, які хоць і 
не вы ра тоў вае цэ лы свет, але 
за тое ад бі вае ў лі ха дзе яў экі паж 
і каш тоў ны груз ка раб ля, прак-
тыч на ў адзі ноч ку рас праў ля ю-
чы ся з пі ра та мі. Ці вар та здзіў-
ляц ца, што фільм стаў не толь кі 
лі да рам кі на пра ка ту ў 1980-м, 
але і ад ным з са мых ка са вых у 
СССР, а Мі ка лай Яро мен ка — 
ку мі рам са вец кіх гле да чоў?

«У по шу ках ка пі та на Гран та» 
(1985)

Тут Яро мен ка — лорд Эду-
ард Гле нар ван, які зна хо дзіць 
за піс ку знік ла га ка пі та на Гран-
та і вы ра ша ец ца на кру га свет-
нае пла ван не, каб ад шу каць 
ча ла ве ка, яко га ра ней ні ко лі 
не ба чыў, і да па маг чы яго дзе-
цям... Ска жы це толь кі, што вы 
не пе ра гля да лі ў дзя цін стве гэ-
ты шмат се рый ны пры год ніц кі 
фільм па не каль кі ра зоў!

«Сын за баць ку» (1995)
За гэ ты фільм, дзе ак цёр 

так са ма дэ бю та ваў у якас ці рэ-
жы сё ра, ён узяў ся дзе ля баць кі, 
які доў гі час ні дзе не зды маў ся. 
Атры маў ся вы дат ны ся мей ны 
і ак цёр скі ду эт: Мі ка лай Яро-
мен ка-ста рэй шы сыг раў плас-
тыч на га хі рур га, які з пры хо дам 
жорст кіх ры нач ных ад но сін за-
стаў ся без ра бо ты, а Мі ка лай 
Яро мен ка-ма лод шы — яго сы на 
Вік та ра, які да па ма гае баць ку 
ад крыць пры ват ную клі ні ку і ра-
зам з ім ста но віц ца на шля ху 
кры мі наль ных аў та ры тэ таў, якія 
жа да юць «пад мяць» пры быт ко-
вы біз нес пад ся бе.

«Па да ры мне ме сяч нае 
свят ло» (2001)

Фільм Дзміт рыя Аст ра ха на, 
дзе Яро мен ка-ма лод шы сыг раў 
па пу ляр на га тэ ле жур на ліс та, які 
за блы таў ся ў ста сун ках па між 
жон кай і ка хан кай, вый шаў на 
эк ра ны пас ля смер ці ак цё ра, а 
прэм' е ра яго на со чын скім фес-
ты ва лі «Кі на таўр» су пра ва джа-
ла ся скан да лам. Так, у ціт рах 
ме лад ра мы ад сут ні ча лі ім ёны 
рэ жы сё ра і аў та ра сцэ на рыя — 
тыя ад мо ві лі ся ўно сіць у кар-
ці ну змя нен ні, пра па на ва ныя 
прад зю са ра мі, пе ра клю чы лі ся 
на ін шы пра ект і за яві лі, што не 
бу дуць мець ні чо га агуль на га з 
«прад зю сар скай» вер сі яй. Але, 
на шчас це, гэ тыя пост-пра кат-
ныя раз бі раль ніц твы не паў-
плы ва лі на ўспры ман не гле да-
ча мі са мо га сю жэ та кар ці ны і 
ся мей най па ры, якую сыг ра лі 
Мі ка лай Яро мен ка і На тал ля 
Анд рэй чан ка.

Ра ман тык, су пер ге рой 
і секс-сім вал са вец ка га кі но

14 лю та га споў ні ла ся б 70 га доў Мі ка лаю Яро мен ку-ма лод ша му


