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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.06 17.40 9.34
Вi цебск — 7.59 17.26 9.27
Ма гi лёў — 7.56 17.30 9.34
Го мель — 7.49 17.31 9.42
Гродна — 8.20 17.55 9.35
Брэст    — 8.17 18.00 9.43

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, Антона, 
Дзям’яна, Кузьмы.
К. Анжэлы, Андрэя, Эдмунда.

Месяц
Апошняя квадра 27 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Дзень па мя цi ах вяр па лi тыч ных рэ прэ сiй.

1728 год — 285 га доў та му на ра дзiў ся (вёс ка Са ло мен-
ка, ця пер Гро дзен скi ра ён) Мар цiн Па чо бут-Ад ля-

нiц кi, бе ла рус кi аст ра ном, асвет нiк, член Лон дан ска га ка ра-
леў ска га та ва рыст ва (1770), член-ка рэс пан дэнт Па рыж скай 
АН (1778). Ву чыў ся ў Гро дзен скiм 
i По лац кiм езу iц кiх ка ле гi у мах i Вi-
лен скай езу iц кай ака дэ мii. Удас-
ка наль ваў аду ка цыю ў Ры ме, 
Лон да не, Па ры жы i iн шых га ра дах 
Еў ро пы. Вы кла даў у По лац ку ста-
ра жыт на грэ час кую мо ву. Адзiн з 
ар га нi за та раў i пер шы ды рэк тар 
(1765-1807) Вi лен скай аст ра на-
мiч най аб сер ва то рыi. З 1764 го да 
— пра фе сар Вi лен скай ака дэ мii, 
ад на ча со ва — рэк тар Га лоў най 
шко лы ВКЛ. Вёў сiс тэ ма тыч ныя 
на зi ран нi за зор ка мi i пла не та мi, 
вы явiў не вя до мае су зор'е. Вы зна чыў геа гра фiч ныя ка ар ды-
на ты Вiль нi, Грод на i iн шых га ра доў. Унёс знач ны ўклад у 
раз вiц цё асве ты i па пу ля ры за цыю пры ро да знаў ства i ма тэ-
ма ты кi, ак тыў на пра ца ваў у Аду ка цый най ка мi сii. Яго iмем 
на зва ны адзiн з кра та раў на ад ва рот ным ба ку Ме ся ца. Па мёр 
у 1810 го дзе.

1921 год — у Мiн ску ад кры ты Бе ла рус кi дзяр жаў ны 
ўнi вер сi тэт. У яго ства рэн нi ўдзель нi ча лi ака дэ мiк 

Я. Кар скi, пра фе са ры В. Вол гiн, У. Пi чэ та i iн шыя. У пер шы на-
ву чаль ны год да за ня ткаў пры сту пi лi 1250 сту дэн таў. Пер шым 
рэк та рам БДУ быў Ула дзi мiр Iва на вiч Пi чэ та. Сён ня ўнi вер сi-
тэт мае ста тус вя ду чай вы шэй шай на ву чаль най уста но вы ў 
на цы я наль най сiс тэ ме аду ка цыi i ажыц цяў ляе пад рых тоў ку 
спе цы я лiс таў у рам ках сiс тэ мы вы шэй шай i да дат ко вай аду-
ка цыi, ба ка лаў ры я ту, ма гiст ра ту ры, ас пi ран ту ры i дак та ран ту-
ры. Ён пры зна ны як ву чэб на-ме та дыч ны i на ву ко вы цэнтр, якi 
аб' яд ноў вае дзея здоль ныя i эфек тыў ныя пе да га гiч ныя шко лы 
роз ных на прам каў гу ма нi тар ных i пры ро да знаў чых ве даў. 
На ву чан не ажыц цяў ля ец ца ў дзён най, вя чэр няй i за воч най 
фор мах, а па не ка то рых спе цы яль нас цях так са ма ў па рад ку 
экс тэр на ту. Унi вер сi тэт з'яў ля ец ца не толь кi вя ду чым ву чэб-
ным, але i буй ным на ву ко вым цэнт рам. На ра хун ку ву чо ных 
БДУ шмат на ву ко вых ад крыц цяў i вы на хо дак. Яны ўнес лi 
вя лi кi ўклад у су свет ную на ву ку. БДУ з'яў ля ец ца чле нам Еў-
ра пей скай i еў ра а зi яц кiх аса цы я цый унi вер сi тэ таў, ад ным 
з за сна валь нi каў Мiж на род най сет кi ўнi вер сi тэ таў Еў ро пы i 
Цэнт раль най Азii.

1936 — нарадзіўся (вёска Кунцаўшчына Гродзенска-
га раёна) Генадзь Цыхун, беларускі мовазнаўца, 

славіст, доктар філалагічных навук (1982), прафесар 
(1996). Аўтар даследаванняў па тыпалогіі славянскіх моў 
і іх сувязяў, змешаных формаў гаворкі. Работы ў галіне 
арэальнай лінгвістыкі, дыялекталогіі Палесся, беларускай 
этымалогіі і гісторыі беларускай мовазнаўчай славістыкі. 
Аўтар манаграфій «Тыпалагічныя праблемы балканаславян-
скага моўнага арэала», «Арэальскія аспекты фарміравання 
славянскіх літаратурных моў» і іншых.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сi:
«Са мо сон ца ўзяць у ру кi
I, як з па ход няй, з iм iс цi».
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Па га ры зан та лi: Зёл ка. Уфi цы. Шы ба. Па сад. Порт. 
Iр га. Алад ка. Мэн. Лi ма над. Апо ка. Ар мiя. Ка на. Ту ра-
ка. Хуст ка. На га та. Рог. Боб. Ку лан. Цу кар. Мур. Са га. 
Кi ра са. Па ляк. Ра на. Агор. Кат ле та. Эр мi таж.

Па вер ты ка лi: Мет ра по лi тэн. Амур. Ры мар. Ана бас. 
Юнак. То ра. Луўр. Араб. Пра да. Апа рат. Анш лаг. Ла га. 
Са мум. Звя но. Умбра. Ка рэ. «Да ная». Кок. Гу ру. «Амок». 
Каст ра ма. Кран. Ко нус. Груб ка. Ачаг. Ра да неж.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

З дзён ні ка ха лас ця ка:
«Збі ра ю ся ў гос ці. Стаю пе рад вы ба-

рам: або ад на шкар пэт ка з дзвюх дзі ра-
вая, або абедз ве цэ лыя, але роз ныя».

Сан тэх нiк Сi да раў пас ля пра чыст-
кi ка лек та ра пра чы таў жы ха рам до ма 
не нар ма тыў ную лек цыю аб пра вi лах 
ка ры стан ня ка на лi за цы яй.

— Па ста тыс ты цы, на род ным ле ка рам 
да вя ра юць не менш, чым ура чам.

— А ча му та ды да iх менш хо дзяць?
— Яны баль нiч ных не вы пiс ва юць.

Го ша Ку цэн ка i Фё дар Бан дар чук, на 
пер шы по гляд, та кiя роз ныя лю дзi.

Але ка лi па гля дзець на iх звер ху, на-
ват род ная ма цi не ад роз нiць.

Фес ты ва лi ў на шай кра i не — гэ та не 
толь кi свя ты мас тац тва, на якiя ў дзяр жа вы 

ча мусь цi заўж ды не ха пае гро шай, але яшчэ 
i са мо мас тац тва. Якiм кi но здзi вiць Мiн скi 
мiж на род ны кi на фес ты валь «Лiс та пад» на 

гэ ты раз?
1. «Па ра джа наў» (рэж. Серж Аве дзi кян, Але на 

Фя цi са ва).
Пра гра ма кi на фес ты ва лю ў цэ лым абя цае быць 

вель мi на сы ча най. Са мы пер шы фiльм, якi па ба чаць 
мiн ская пуб лi ка, — бiя гра фiч ная дра ма «Па ра джа наў». 
Ня прос тая стуж ка пра лёс ня прос та га, не вы пад ко ва га 
ў гэ тым све це ча ла ве ка — рэ жы сё ра Сяр гея Па ра джа-
на ва, якi на ра дзiў ся ў Гру зii, ад се дзеў ту рэм ны тэр мiн 
ва Укра i не, па мёр у Ар ме нii... Не здар ма ўкра iн скi рэ-
жы сёр Але на Фя цi са ва рас пра ца ва ла гэ ты кi на пра ект 
у рам ках Еў ра пей скай прад зю сар скай пра гра мы EAVE. 
На огул, для ўкра iн ска га кi но гэ та ўнi каль ны вы па дак 

су пра дук цыi. Нам ёсць ча му па ву чыц ца. У ро лi са-
мо га Па ра джа на ва — яго сяб ра Серж Аве дзi кян, якi 
ўжо шмат га доў жы ве ў Фран цыi. Мяр ку ец ца, што 
зды мач ная гру па кар цi ны «Па ра джа наў» пры е дзе на 
бе ла рус кi кi на фес ты валь. А ўжо ад но тое, што гэ ты 
фiльм на мi на ва ны ад су сед няй Укра i ны на ад ну з са-
мых прэ стыж ных кi на прэ мiй све ту «Ос кар», пры му шае 
не па кi нуць яго без ува гi.

1 лiс та па да, к/т «Цэнт раль ны», 12.00.
2 лiс та па да, к/т «Дом кi но», 17.00.
2. «Веч нае вяр тан не» (рэж. Кi ра Му ра та ва).
Адзiн з са мых вя до мых i спрэч ных укра iн скiх рэ жы сё-

раў су час нас цi Кi ра Му ра та ва ў 2009 го дзе пры яз джа ла 
на «Лiс та пад» з фiль мам «Ме ло дыя для кат рын кi». Та ды 
яе фiльм атры маў прыз жу ры кi на прэ сы i са браў поў ную 
за лу кi на тэ ат ра «Дом кi но». Лю дзi ся дзе лi на пры ступ-
ках, сту дэн таў пра пус ка лi ся дзець на пад ло зе бяс плат на. 
Сло вам, пе ра анш лаг па поў най пра гра ме. Ёсць вя лi кае 
па да зрэн не, што сё ле та ад бу дзец ца тое са мае. Но вы 
фiльм Му ра та вай, прэм' е ра яко га, да рэ чы, ад бы ла ся 
на Рым скiм кi на фес ты ва лi ле тась, па спе лi ўжо ахрыс-
цiць па-за ўся ля кi мi жан ра мi. Маў ляў, на бор ва ры я цый, 
тэм, жэс таў, эмо цый. Уся го та го, за што ад ны рэ жы сё ра 
лю бяць, а iн шыя — ушчу ва юць. Рэ на та Лiц вi на ва, Алег 
Та ба коў, Ала Дзя мi да ва, Сяр гей Ма ка вец кi ў га лоў ных 
ро лях; му зы ка Зем фi ры. Што тут яшчэ ска жаш?

6 лiс та па да, к/т «Цэнт раль ны», 18.30.
3. «Ге ог раф гло бус пра пiў» (рэж. Аляк сандр Ве-

ля дзiн скi).
Па вод ле ўсiх бе ла рус кiх кi нош ных апы та нак, гэ ты 

фiльм з'яў ля ец ца ад ным з са мых ча ка ных фiль маў у 
бе ла рус кiх гле да чоў. I «Лiс та пад» дае маг чы масць на-
рэш це па гля дзець фiльм на вя лi кiм эк ра не! «Ге ог раф 
гло бус пра пiў» — эк ра нi за цыя ад най мен на га ра ма на 
Аляк сея Iва но ва. Праў да, дзе ян не фiль ма пе ра не се на 
з «лi хiх 90-х» (ра ман быў на пi са ны ў 1995-м) у на шы 

днi. Што, бяс спрэч на, пры цяг вае да яго яшчэ больш 
ува гi. Фiльм пра ад чу ван не бяс кон цай адзi но ты бi ё ла-
га, якi ўлад ка ваў ся пра ца ваць на стаў нi кам геа гра фii, 
атры маў га лоў ны прыз Ад кры та га ра сiй ска га кi на фес-
ты ва лю «Кi на таўр» у Со чы. А гэ та ўжо свед чыць пра 
пэў ны мас тац кi ўзро вень.

7 лiс та па да, к/т «Цэнт раль ны», 14.00; к/т «Дом кi-
но», 19.30.

4. «Жыц цё Ад э-
лi» (рэж. Аб дэ ла-
тыф Ке шыш).

Адзiн з са мых 
на шу ме лых фiль-
маў апош ня га го да, 
ула даль нiк За ла той 
паль ма вай га лiн кi 
сё лет ня га Кан ска га 
кi на фес ты ва лю. Мы 
мо жам толь кi га на-
рыц ца, што на бе ла-
рус кiм кi на фес ты ва-
лi па каз ва юць фiль-
мы та ко га ўзроў ню 
якас цi, та лен ту, 
спрэч нас цi. «Жыц-
цё Ад элi» па ка жуць 
у пазакон курс най 

пра гра ме «Май стар-клас». Да рэ чы, у кам па нii iн шых 
цi ка вых сту жак. На прык лад, «Борг ман (Па ру шаль нiк 
спа кою)» Алек са Ван Вар мер да ма; «Па ля ван не» То ма-
са Вiн тэн бер га, па плеч нi ка скан даль на га дац ка га ге нiя 
Лар са фон Тры е ра па «Дог ме-95»; тры ло гiю аў стрый ца 
Уль ры ха Зай для «Рай»: «Лю боў», «Ве ра», «На дзея»; 
«Вя лi кая пры га жосць» iталь ян ца Па ола Са рэ нцi на.

«Жыц цё Ад элi» — фiльм пра сек су аль насць, ста-
лен не i ра ка вое... лес бiй скае ка хан не. Гэ та пер шая 

стуж ка фран цуз ска га рэ жы сё ра Аб дэ ла ты фа Ке шы ша, 
якая атры ма ла та кую вя до масць. Ха ця ра ней яго фiльм 
«Ухi лен не» атры маў у 2003 го дзе прэ стыж ную прэ мiю 
«Се зар» за най леп шы фiльм, сцэ на рый i рэ жы су ру, а 
фiльм «Кус-Кус i ба ра буль ка» прэ мiю ФIП РЭ СI Ве не цы-
ян ска га кi на фес ты ва лю ў 2007 го дзе. Так што Ке шы ша 
мож на сме ла лi чыць трэн да вым рэ жы сё рам.

8 лiс та па да, к/т «Дом кi но», 21.00.
5. Рэт ра спек ты ва фiль маў фран цуз ска га рэ жы-

сё ра Клэр Дэ нi.
Цэ лых 9 фiль маў Клэр Дэ нi па ка жуць у рам ках лiс-

та па даў скай рэт ра спек ты вы рэ жы сё ра пры пад трым цы 
Па соль ства Фран цыi ў Бе ла ру сi, Фран цуз ска га iн сты-
ту та i  асацыяцыі «Юнiф ранс»: «Пля ваць на смерць» 
(1989), «Не ма гу за снуць» (1994), «Доб рая пра ца» 
(1999), «Што нi дзень, то не пры ем нас цi» (2001), «Не-
ча ка ны госць» (2004), «Да Ма тыль ды» (2005), «35 ча-
рак ро му» (2008), «Бе лы ма тэ ры ял» (2009), «Слаў ныя 
вы рад кi» (2013).

На рэт ра спек ты ву Клэр Дэ нi вар та сха дзiць па не-
каль кiх пры чы нах. Па-пер шае, яна дач ка ад мi нiст ра-

та ра ў фран цуз скiх ка ло нi ях i вы рас ла ў Аф ры цы, што 
вель мi яск ра ва ад чу ва ец ца па яе фiль мах. Па-дру гое, 
яна пра ца ва ла асiс тэн там у та кiх вя до мых прад стаў нi-
коў аў тар ска га кi не ма то гра фа, як Жак Ры вет, Вiм Вэн-
дэрс, Джым Джар муш, Ра бэр Эн ры ко, Ду шан Ма ка ве-
еў ды iн шых. Па-трэ цяе, наз вы яе фiль маў на столь кi 
прос тыя i по бы та выя, што ка лi вы па спра бу е це знай сцi 
i спам па ваць iх па ла каль най кам п'ю тар най сет цы, то 
ў вас нi чо га не атры ма ец ца. А та му пры ходзь це на 
«Лiс та пад» у кi на тэ атр «Пе ра мо га», у якiм, улас на, i 
ад бу дзец ца рэт ра спек ты ва.

�   � �
Акра мя гэ тых фiль маў, вя до ма, на «Лiс та па дзе» 

бу дзе яшчэ шмат ча го цi ка ва га. На прык лад, фiльм 
па ля ка Паў ла Паў лi коў ска га «Iда», прэм' е ра яко га ад-
бы ла ся на кi на фес ты ва лi ў Та рон та, рас па вя дае пра 
Поль шчу, ха ла кост, вай ну, ма наст ва. Паў лi коў скi жы ве 
i па спя хо ва пра цуе ў Вя лi ка бры та нii. «Iда» — яго пер-
шы поль ска моў ны фiльм.

Аль бо «Стар лет ка» Шо на Бэй ке ра, якую па ка-
жуць па-за кон кур сам у пра гра ме «Но вы ўзрост». 
У ёй зды ма ла ся праў нуч ка Эр нэс та Хэ мiн гу эя — Дры 
Хэ мiн гу эй.

А так са ма «Хо чац ца жыць» Ма цея Пеп жы ца, «Ка лi 
ў Бу ха рэс це на сту пае ве чар, аль бо Ме та ба лiзм» Кар-
нэ лiу Па рум боя, «Сын у баць ку» Хi ра ка дзу Ко рэ-Эда 
ды iн шыя.

Бе ла русь у асноў ным кон кур се iг ра во га кi но бу дзе 
прад стаў ляць фiльм Кан стан цi на Ла пу шан ска га «Ро-
ля» (су мес ная вы твор часць кi на сту дый «Бе ла русь-
фiльм» i «Лен фiльм»). Рэ цэн зiя на гэ ты фiльм ўжо 
дру ка ва ла ся ў «Звяз дзе» пэў ны час та му.

Са чы це за рас кла дам i гля дзi це толь кi якас нае кi-
но!

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

«ЛIС ТА ПАД-2013»: ХО ЧАЦ ЦА ЖЫЦЬ
КінагідКінагід  ��

Дзi во сы кi на фес ты ва лю, якi на блi жа ец ца

ДРУ ГI Ў СВЕ ЦЕ

Аляк сандр Ка-
гоць ка, якi пе ра ехаў 
на мес ца жы хар ства 
з Пiн ска ў Баб руйск, 
з'яў ля ец ца суд дзёй 
на цы я наль най ка тэ-
го рыi па мо та бо ле 
(на фо та). А яшчэ ён 
вя до мы ў ша шач най 
кам па зi цыi: ФМЖД 
пры сво i ла яму зван-
не мiж на род на га май-
стра за па спя хо выя 

вы ступ лен нi ў спа бор нiц твах. Са мы знач ны 
вы нiк ён па ка заў у ЧС-1 2012 го да ў раз дзе-
ле кам бi на цый ных праб лем-64, дзе за ва я ваў 
ся рэб ра ны ме даль. Вам пры ем на бу дзе па-
зна ё мiц ца з яго леп шым тво рам у гэ тым прэ-
стыж ным чэм пi я на це:

Бе лыя: b4, b6, c5, c7, d6, e5, e7, g3, g5 (9). 
Чор ныя: a5, a7, b2, c3, d2, e3, f4, g7, h2, h6, h8 
(11). 79,67 ач ка ў ка тэ го рыi Д: b8, f8, b6, f2!!, 
e1 (h6:f4) e3, a3 (g7) b2 (h6) c3 (g5) d2 (h4) e1 
(b4, g3) b6, g1+.

АЎ ТАР СКI-18

Вiк тар Шуль га пра во дзiць яго на свае 
пры зы. Вiк тар — наш па ста ян ны аў тар. Ён 
з'яў ля ец ца пер шым мiж на род ным май страм 
па ша шач най кам па зi цыi ся род бе ла рус кiх 

праб ле мiс таў. У чар го вых за дан нях бе лыя 
па чы на юць i вый гра юць:

№ 18/11. Бе лыя: a3, d2, e3, e5, f2, f6, g5, 
g7, h2 (9). Чор ныя: a7, b4, b6, c3, c5, d8, e7, 
h8 (8).

№ 18/12. Бе лыя: f2, g7, дам ка h6 (3). Чор-
ныя: a5, b4, c5, e5, h4(5).

№ 18/13. Бе лыя: 11, 19, 23, 26, 27, 29, 31, 
38, 48, 49, 50 (11). Чор ныя: 2, 7, 12, 16, 18, 30, 
35, 36, 39, 40, 44 (11).

�   � �
Тэр мiн для ад ка заў тра ды цый ны — два 

тыд нi. На кi роў вай це iх на ад рас: 220013, 
г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10-а, рэ дак-
цыя га зе ты «Звяз да», руб ры ка «Шаш кi».

АБ СА ЛЮТ НЫ ПЕ РА МОЖ ЦА

Вы нi кi «блi цаў»-51-64 i не ка то рых iн шых 
кон кур саў асоб на не пад во дзi лi ся, бо не на 
ўсе за дан нi атры ма ны дак лад ныя ад ка зы. У 
агуль ным жа за лi ку леп шых па каз чы каў да-
сяг нуў Аляк сандр Бе лы (На ва по лацк), якi стаў 
аб са лют ным пе ра мож цам. Яго ча кае сюр прыз 
з за ах воч валь на га фон ду чэм пi ё на све ту па 
ша шач най кам па зi цыi Пят ра Шклу да ва.

РА ШЭН НI

«Аў тар скi-19» (Д. Кам чыц кi): 19/5 — ed6, 
d8, e7, c1 (g3) e3x, 19/6 — fe5, e7, bc5, a5 (g5) 
e3 (h4) f4 x, 19/7 — f6, f8, a3, d6 (e7, g3) c5 
(h2) g1 (g5) ab6 x i 19/8 — f6, d2, a1, c3 (b2) 
b4, c3x.

Ш А Ш К I Пад рэ дак цы яй мiж на род на га ар бiт ра 
Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

— Тата дома. 
Тэарэтычна...

АД IМЯ ЗЕМ ЛЯ КОЎ
На ша шчы рае вiн ша ван не зна ка мi та му зем ля ку Ула дзi мi ру Паў ла вi чу ВЯ ЛIЧ КУ 

з на го ды 70-год дзя з дня на ра джэн ня. Вя до ма му жур на лiс ту i фi ло са фу, прос та цу-
доў на му ча ла ве ку (твор часць яко га па за слу гах аца нiў на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi 
Iван Ша мя кiн) мы жа да ем шы ро ка га пра сто ру ду мак i па чуц цяў, пры ем на га за стол ля ў 

дзень ся мей на га свя та, но вых iдэй у iмя роск вi ту лю бай Ай чы ны, со неч на га 
зям но га шчас ця i ак тыў на га даў га лец ця.

Ад iмя зем ля коў Пётр Мi хай ла вiч ЛIШ,
ды рэк тар ААТ «Ра дзi ма» Пру жан ска га ра ё на.

УНП 200026602.


