
20—21 кра са ві ка 2019 го да 

ў ста ліч най СДЮ ШАР па шах-

ма тах і шаш ках прай шоў тур нір 

па мя ці вя до ма га бе ла рус ка га 

май стра Ма ра та Ся мё на ві ча Ге-

ле ра. Ся род 32 удзель ні каў бы ло 

тры між на род ныя грос май стры. 

Пас ля ўпар тай ба раць бы ў сямі 

ту рах да фі ні шу з ад ноль ка вым 

вы ні кам 10 ач коў з 14 маг чы мых 

прый шло ад ра зу шэсць удзель-

ні каў. Най леп шы ка э фі цы ент 

ака заў ся ў між на род на га май-

стра Аляк сея Ку ні цы, ён і стаў 

пе ра мож цам тур ні ру.

З 27 кра са ві ка ў па сёл ку 

Кра не ва (Бал га рыя) пра хо дзіў 

ма ла дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы 

па шаш ках-64. У пер шы дзень 

спа бор ніц тваў па блі цы чэм піё-

на мі ста лі Ула дзі слаў Ва люк, 

Яна Яку бо віч, Ма рат Леў, Вік-

то рыя Ні ка ла е ва і Да р'я Ні кі-

фа ра ва!

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі, скла-

дзе ныя на шы мі чы та ча мі.

№ 37 Юрый Му ра даў (Ба-

ры саў)

Бе лыя прос тыя шаш кі: с1, 

е1, g1, g3, h4 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: а5, 

b4, с3, d2, d4, е3 (6).

№ 37

№ 38 Іван Івац ка (Укра і на)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 41, 

38, 33, 30, 24, 25, 20 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 36, 

27, 29, 18, 12, 13, 9 (7).

№ 39 Іван На ўроц кі (Мінск)

Бе лыя прос тыя шаш кі: 10, 

23, 30, 31, 37, 48, 49 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 12, 

22, 25, 27, 33, 36, 39, 42 (8).

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.

Анонс: 12 мая ў Мін ску 

(біб лі я тэ ка № 20, вул. Жу коў-

ска га, 9/1) у 12.00 ад бу дзец-

ца тур нір па шаш ках-64 ся род 

ве тэ ра наў. Ар га ні за тар — 

Але на Сця па наў на Ме ле нец, 

тэл. 80299169360.

З 24 мая да 2 чэр ве ня 

2019 го да ў РЦАП па шах ма-

тах і шаш ках (вул. К. Марк са, 

10) ад бу дзец ца чэм пі я нат Бе ла-

ру сі ся род муж чын і жан чын па 

шаш ках-64. У муж чын скім тур-

ні ры ча ка ец ца ўдзел пя ці між на-

род ных грос май страў, у жан чын 

вы сту пяць два грос май стры.

Пра вер це свае ра шэн ні: вы-

пуск № 87 ад 26.04.2019.

№ 35 1.bс7 d:b6 2.с:а7 а:с5 

3.d:b6 gh4 4.аb8 еd6 5.b:g7 

h:f6 6.bс7 hg3 7.еf4 g:е5 8.сd8 

еd4 [ 8...fg5 9.d:h4 еd4 ( 9...еf4 

10.hf2 х ) 10.hg5 dс3 11.gс1 х ] 

9.d:g5 dс3 10.gс1+

№ 36 1.сd8 ае5 2.dе1 db6 

3.еd4 ес3 4.еd8+

Дак лад ныя ад ка зы да сла лі 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны), В. Ду-

да рэ віч (вёс ка Но вая Мыш Ба-

ра на віц ка га ра ё на), Ф. Кар пей 

(Мя дзел), У. Стат ке віч (па сё-

лак Зя лё ны Бор Іва цэ віц ка га 

ра ё на), 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 ра ён), В. Бан да рык (Мін скі 

ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, 220013, г. Мінск, е-mаіl: 

іnfо@zvіаzdа.bу, або vоrush@

уаndех.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

10 мая 2019 г.
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Тэ атр Ге на дзя Глад ко ва «Тэ ры то рыя мю зік ла» па ра дуе мін чан 

і гас цей ста лі цы чар го вай на він кай — стэн дап-мю зік лам «Кі шэн-

ны тэ атр» па вод ле п'е сы яр ка га і пра ва ка цый на га, па-свой му 

дас ціп на га фран цуз ска га дра ма тур га Жа на Как то. Прэм' е ра пры-

зна ча на на 20 чэр ве ня на сцэ не Па ла ца куль ту ры праф са юзаў.

Как то пі саў ма на ло гі «Кі шэн на га тэ ат ра» для сва іх сяб роў 

Эдзіт Пі яф, Ган ны Мань я ні, Жа на Ма рэ і час та на тхняў ся пры-

кла да мі з рэ аль на га жыц ця. Ма на лог «Раў на душ ны пры га жун» 

для Эдзіт Пі яф, напрыклад, быў пад гле джа ны пад час свар кі 

акт ры сы з яе му жам... У Па ла цы куль ту ры праф са юзаў Пі яф, 

ка неш не, не бу дзе — за тое бу дуць ак цё ры Дзміт рый Яку бо віч, 

Эду ард Вай ні ло віч, Ар цём Пін чук, Ксе нія Ха раш ке віч і Па лі на 

Даб ра воль ская, якія сыг ра юць га лоў ныя ро лі ў тэ ат раль ным 

экс пе ры мен це.

Да рэ чы, амаль 20 га доў та му «Кі шэн ны тэ атр» ужо вы хо дзіў 

на рус ка моў ную сцэ ну — у па ста ноў цы рэ жы сё ра Пят ра Штэй-

на ў «Лен ко ме». Але тэ атр «Тэ ры то рыя мю зік ла» не паў та рае 

ра ней шы спек такль — па ста ноў шчы кі зра бі лі но вы пе ра клад 

з анг лій скай і пе ра чы та лі ары гі нал п'е сы на фран цуз скай мо-

ве, вы браў шы з тэкс ту аў тар скія жар ты і са ты рыч ныя пры ёмы. 

Акра мя та го, спа лу ча ю чы му зыч ныя ну ма ры і фар мат стэн дап-

вы ступ лен няў (ко мік, мік ра фон, гле да чы), рэ жы сёр і ак цё ры па-

спра бу юць знес ці «чац вёр тую сця ну» па між ар тыс та мі і за лай, 

пры цяг нуць пуб лі ку да дыя ло гу.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Ад муд ра ге ліс тых 
слоў не па мыс на 

ро біц ца
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:

аха́й ны — ста ран на пры бра ны; 

чыс ты, аку рат ны;

вы ́ жал — гон чы са ба ка;

муд ра ге́ліс ты — 1) цяж кі для 

ра зу мен ня, вы ка нан ня; скла да ны; 

2) за мыс ла ва ты, вы чвар ны;

не па мы ́с на — 1) прык ра, не-

пры ем на; 2) (у зна чэн ні вы каз ні ка) 

аб па чуц ці пры крас ці, не зада валь-

нен ня;

пе ́с ціць — 1) лю боў на да гля-

даць, га да ваць ка го-не будзь; 

ства раць для жыц ця, дзей нас ці 

ка го-не будзь вель мі спры яль ныя 

ўмо вы; па ту раць усім жа дан ням; 

з лю боўю да гля даць, ахоў ваць 

што-не будзь; 2) пра яў ляць лас-

ку, ла шчыць, га лу біць ка го-не-

будзь; 3) дзей ні ча ю чы на ор га ны 

па чуц цяў, вы клі каць пры ем ныя 

ад чу ван ні (пра ве цер, сон ца і па-

доб нае); 4) жа даць здзяйс нен ня 

ча го-не будзь пры ем нага;

пра плі́ шчыц ца — пра брац ца, 

пра лез ці праз што-не будзь, ку ды-

не будзь з на ма ган ня мі;

ра ху ́ ба — 1) пад лі кі, раз лі кі; 

2) ка рысць, вы га да, сэнс;

скна ́р лі вы — над звы чай ску-

пы, праг ны;

то ́ ня — 1) учас так ва да ёма, 

пры зна ча ны для лоў лі ры бы за-

кід ным не ва дам; 2) адзін за кід 

не ва да, а так са ма ўлоў ад ад на го 

за кі ду;

тук — 1) мі не раль нае ўгна ен не; 

2) рас топ ле ны тлушч.

Са ты рыч ная тра гі ка ме дыя 

Эль да ра Ра за на ва на ра дзі ла-

ся на ўпрост з жыц ця — пас-

ля та го, як рэ жы сёр сам па-

бы ваў на схо дзе га раж на га 

ка а пе ра ты ва су пра цоў ні каў 

сту дыі «Мас фільм». За мест 

паў га дзі ны рэ жы сёр пра вёў 

на схо дзе прак тыч на су ткі і 

вяр нуў ся да до му ў шо ку ад 

уба ча на га і па чу та га. І хоць, 

без умоў на, НДІ па аба ро не 

жы вёл ад на ва коль на га ася-

род дзя — зу сім не тое са мае, 

што твор чае ко ла кі не-

ма та гра фіс таў, але пе-

ра тва рэн не быц цам бы 

ін тэ лі гент ных, вы ха ва-

ных, даў но зна ё мых 

па між са бой лю дзей у 

ба яз лі вую і бес са ром-

ную «зграю та ва ры-

шаў», га то вых зра біць 

под ласць дзе ля ма шы-

на-мес ца, — ві до ві шча 

не для сла бых нер ваў. 

А ў Ра за на ва яно атры-

ма ла ся да та го ж на-

столь кі вост рым і па-

зна валь ным, што фільм мог 

на огул не вый сці на эк ра ны.

Так, яшчэ на ста дыі ўзгад-

нен ня сцэ на рыя піль ныя цэн-

за ры па вы крэс лі ва лі мност ва 

рэ ма рак Эмі ля Бра гін ска га і 

Эль да ра Ра за на ва — у пры-

ват нас ці, за га да лі пры браць 

па саж пра на мес ні ка стар-

шы ні ка а пе ра ты ва — «шэ ра-

га кар ды на ла, які на са мрэч 

га лоў ней шы за кі раў ні ка» 

(бо ме на ві та «шэ рым кар ды-

на лам» у той час у пар тый-

ных ко лах на зы ва лі Мі ха і ла 

Сус ла ва). У га то вым філь-

ме вы со кае кі раў ніц тва раз-

зла ваў дыя лог пра ву чо ных, 

якіх ад пра ві лі пе ра бі раць 

буль бу ў кал гас, і ві зі тоў ку, 

якую па кі нуў у кож ным мя-

ху іх ні кі раў нік... Вы ра та ваў 

кар ці ну толь кі збег аб ста він: 

як раз на пя рэ дад ні зда чы на 

пле ну ме ЦК КПСС Брэж неў 

па тра ба ваў бяз лі тас на кры-

ты ка ваць хі бы гра мад ства. 

І атры ма ла ся, што «Га раж» 

гэ тым за клі кам як раз ад па-

вя дае. Але ўсё ад но рэ жы сё-

ру ад помс ці лі — прэм' е ру не 

пус ці лі ў цэнт раль ныя кі на -

тэат ры, каб афі шы не ма зо-

лі лі во чы ўздоўж ура да вай 

тра сы. Тым не менш «Га раж» 

толь кі ў пер шы год па гля дзе-

ла больш за 28,5 міль ё на 

ча ла век, а цы та ты з філь ма 

пай шлі ў на род — пэў ная 

пры кме та пос пе ху.

У якас ці дэ ка ра цый быў 

вы бра ны заа ла гіч ны му зей, 

што да зво лі ла раз на ста іць 

дзею, якая ця гам 1,5 га дзі ны 

ад бы ва ец ца ў за мкну тай пра-

сто ры з удзе лам ад ных і тых 

жа пер са на жаў.

Здым кі доў жы лі ся менш як 

ме сяц (толь кі на гэ ты тэр мін 

рэ жы сёр, уклю чыў шы ўсе су-

вя зі і аса біс тае аба ян не, ад-

пра сіў з тэ ат раў на здым кі 

най леп шых ак цё раў). А каб 

яшчэ па ско рыць пра цэс, кож-

ную сцэ ну фік са ва лі ад на ча-

со ва тры ка ме ры з роз ных 

ра кур саў, а пад час ман та жу 

па кі да лі са мыя ўда лыя фраг-

мен ты.

Не ўда ло ся ўклю чыць у 

ак цёр скі ан самбль толь кі 

Аляк санд ра Шыр він та. І зноў 

жа спра ца ваў збег аб ста він: 

у су сед нім па віль ё не ў гэ ты 

час зды маў ся Ва лян цін Гафт, 

яму пра па на ва лі ро лю — і ён 

не толь кі бліс ку ча сыг раў, але 

і су стрэў на зды мач най пля-

цоў цы свой лёс, бу ду чую жон-

ку Воль гу Аст ра у ма ву.

Як і ў ін шых сва іх філь-

мах, Ра за наў сыг раў тут у 

эпі зо дзе — на чаль ні ка ад-

дзе ла на ся ко мых, які пра спаў 

увесь сход, а та му вы цяг нуў 

не шчас лі вае жэ ра бя вы клю-

чэн ня з ка а пе ра ты ва.

«Мне б вель мі ха це ла ся, 

каб «Га раж» са ста рэў як ма-

га хут чэй, — пры зна ваў ся рэ-

жы сёр, — але, на жаль, 

ён да гэ туль за ста ец ца 

люс тэр кам на ша га не-

пры ваб на га жыц ця...» 

Па гля дзец ца на ноў у 

гэ та люс тэр ка мож на 

на ка на ле «МІР» 17 і 

18 мая — і, дай бог, не 

па ба чыць ся бе...

Ска за на!
«У час здра дзіць — 

гэ та не здра дзіць, гэ та 

прад ба чыць».

«За ла ты мой, што, 

што, а пра ва вы ма е це».

«Та ва ры шы, у мя не ўжо 

ку ры ца па цяк ла!»

«За кон ным шля хам іс ці 

мож на — дай сці цяж ка».

«Ён ля жыць у знак пра-

тэсту!»

«Як ве тэ ры нар, я абя цаю 

вам, пра жэр лі вы мой, за ва-

рот кі шак».

«Ча ла век — гэ та так са ма 

жы вё ла, яго так са ма трэ ба 

ахоў ваць. — Ад ка го? — Ча-

ла ве ка трэ ба ахоў ваць ад ча-

ла ве ка».

«Не ча пай це ма ка ку су-

мат ран ска га! Гэ та ж адзі ны 

эк зэмп ляр у нас у кра і не!»

«Спаць на ста ле прэ зі ды-

ума ма юць пра ва толь кі чле-

ны ка а пе ра ты ва».

«Се раб рыс ты жу ра вель — 

птуш ка цём ная, яна га зет не 

чы тае і та му не мае ўяў лен-

ня, на ша яна ці ка пі та ліс тыч-

ная».

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

«Мы вам са мі ўсё па ка жам!»
40 га доў та му быў зня ты смеш ны і сум ны «Га раж»

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 88

За пра шаль нікЗа пра шаль нік
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КІ ШЭ НІ, 
ПОЎ НЫЯ СА ТЫ РЫ


