
Сваю су мес ную за да чу-мі ні-

я цю ру (гл. дыя гра му) пра па ну-

юць чы та чам вя до мы бе ла рус кі 

па эт Ва сіль Жу ко віч (г. Мінск) і 

май стар спор ту Мі ка лай Бель-

чы каў (г. Ба ры саў).

Бе лыя: Крh5, Фf2, Сb4, Кс5, 

Кf3 (5).

Чор ныя: Крf4, п.е4 (2).

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

* *  *

На тра ды цый ным «ад кры-

тым» тур ні ры ў Маск ве най леп-

шы вы нік з бе ла ру саў па ка заў 

Аляк сей Фё да раў — 36-е мес ца 

пры 198 удзель ні ках. У Льво-

ве Ар цём Сі ня ўскі фі ні ша ваў 

дру гі.

*  *  *

У мі ну лых вы пус ках мы згад-

ва лі па спя хо вую гуль ню бе ла-

рус кіх грос май страў на тур ні рах 

у Дэ лі і Чэ наі (Ін дыя). Дзве на-

ступ ныя пар тыі на шы су ай чын-

ні кі вы гра лі ў Дэ лі.

Ка рэн Маў сі сян — Кі рыл Сту-

пак. 1.Кf3 d5 2.g3 g6 3.Сg2 Сg7 

4.0-0 е5 5.d3 Кс6 6.Кbd2 Кgе7 

7.е4 h6 8.еd К:d5 9.Кс4 0-0 

10.Ле1 Ле8 11.Кfd2 Се6 12.с3 

Фd7 13.Ке4 b6 14.а4 Лаd8 15.а5 

f5 16.Кеd2 е4 17.d4 Сf7 18.аb аb 

19.Фа4 Лb8 20.Ке3 b5 21.Фс2 

К:е3 22.Л:е3 b4 23.Ле1 Ла8 

24.Л:а8 Л:а8 25.Кf1 Ла2 26.Фb1 

Ке7 27.f3 bс 28.bс Фс6 29.fе 

Ф:с3 30.Се3 С:d4 31.С:d4 Ф:d4+ 

32.Крh1 Фf2 33.Ке3 fе 34.Фb8+ 

Крg7 35.Фb4 Кf5 36.Фс3+ Крh7, 

0:1.

Аляк сей Аляк санд раў — 

Мак сім Лу гаў скі. 1.d4 d5 2.с4 

е6 3.Кс3 а6 4.сd еd 5.Сf4 с6 

6.е3 Сd6 7.Кgе2 Ке7 8.h4 Сg4 

9.f3 Се6 10.h5 С:f4 11.К:f4 Кf5 

12.Сd3 Фе7 13.Крf2 h6 14.Фb3 

0-0 15.Лае1 Кd7 16.С:f5 С:f5 

17.Ф:b7 Фd6 18.Фb3 Лаb8 

19.Фа3 Ф:а3 20.bа Кb6 21.g4 

Сh7 22.Ле2 Кс4 23.Ка4 а5 

24.Кс5 Лfе8 25.Лс1 Лb1 26.Лс3 

Кb2 27.Лb3 Кd1+ 28.Крg3 Лс1 

29.Ле1 а4 30.Лb6 f5 31.Ксd3 Ла1 

32.Кf2 Л:а2 33.Л:d1 Л:а3 34.Л:с6 

Ле:е3 35.Лd3 Ле:d3 36.К2:d3 

fg 37.Лс8+ Крf7 38.Ке5+ Кре7 

39.Лс7+ Кре8, 1:0.

*  *  *

У Маск ве ад бы лі ся два між-

на род ныя тур ні ры па ра шэн ні 

шах мат ных кам па зі цый: Ку бак 

ча со пі са «Ураль скі праб ле міст» 

і Ку бак Ра сій ска га дзяр жаў на га 

са цы яль на га ўні вер сі тэ та. Між-

на род ны май стар з Бе ла ру сі 

Аляк сандр Бу лаў ка ў абод вух 

спа бор ніц твах за няў шос тыя 

мес цы. Мін ча нін Мі ка лай Сіг не-

віч у Куб ку «Ураль ска га праб-

ле міс та» быў сё мы. Ці ка ва, што 

пры зё ры абод вух тур ні раў (ра-

сі я не Да ні ла Паў лаў, Ана толь 

Му ка се еў, Да ні ла Ма і се еў, Яў-

ген Вік та раў, Аляк сей Па поў) 

мі ну лай во сен ню па спя хо ва 

вы сту пі лі на ХІ Куб ку «Аль бі-

на» ў Мін ску і ўво гу ле па ста ян на 

ўдзель ні ча юць у гэ тым што га-

до вым спа бор ніц тве ў бе ла рус-

кай ста лі цы.

* *  *

Пры мор ская фе дэ ра цыя 

шах мат (г. Ула дзі вас ток) за-

пра шае бе ла рус кіх аў та раў да 

ўдзе лу ў між на род ным кон кур-

се скла дан ня шах мат ных за дач, 

які пры све ча ны па мя ці да лё-

каў сход ня га шах мат на га кам-

па зі та ра Сяр гея Бур міст ра ва 

(1960—1992). Кон курс пра во-

дзіц ца ў раз дзе ле двух ха до вак, 

тэ ма воль ная. Да пус ка ец ца не 

больш за тры кам па зі цыі ад аў-

та ра, уклю ча ю чы ка лек тыў ныя 

тво ры. Суд дзя — Ана толь Ва сі-

лен ка. Уста ноў ле ны пры зы, га-

на ро выя і па хваль ныя вод гу кі, 

спе цы яль ныя ад зна кі. Пер шыя 

тры пе ра мож цы ўзна га родж-

ва юц ца шах мат ны мі кні га мі. 

За да чы да сы лаць да 1 жніў ня 

2019 го да ды рэк та ру тур ні ра 

Яў ге ну Пер мя ко ву на элект-

рон ны ад рас реrmуаkоv63@

mаіl.ru.

*  *  *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.Се3. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо таў, 

Сяр гей Цяль пук, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.
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ШАХ МАТ НЫ 
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Лу па кі га ды 
ў ра ды?

Дык та кой бя ды
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:

за́мець — 1) за ві ру ха, мя це-

лі ца; 2) снег, які го ніц ца вет рам 

па зям лі;

сі ло́ — 1) пры ста са ван не ў 

вы гля дзе пет ляў для лоў лі пту-

шак і дроб ных жы вё лін; 2) тое, 

што па збаў ляе во лі; паст ка;

спор — уда ча, пос пех у чым-

не будзь;

усу ты ́ч — вель мі бліз ка, 

ушчыль ную;

фаст ры ́ га — шво вя лі кі мі 

шыў ка мі, якім ча со ва, па пя рэд-

не сшы ва ец ца ма тэ ры ял; ніт ка, 

якая ўжы ва ец ца для фаст ры га-

ван ня;

фаст ры га ва́ць — шыць, пра-

шы ваць рэд кі мі шыў ка мі;

ша ро ́ш — 1) дроб ны крох кі 

лёд у вы гля дзе ка ша па доб най 

ма сы, які ідзе пе рад ле дас та-

вам; 2) лес, які сплаў ля ец ца па 

ра цэ бяр вен ня мі, не звя за ны мі 

ў плыт;

шві ́ва — тое, што шы ец ца 

або па шы та;

га ды ў ра ды — вель мі рэд ка 

(бе ла рус кія сі но ні мы: ка лі-ні ка лі, 

ся ды-та ды (та ды-ся ды), ма ла ка-

лі, ін шым ра зам; рус кія ад па вед-

ні кі: от слу чая к слу чаю, вре мя 

от времени);

даць па кар ку — моц на пра-

ву чыць, па ка раць ка го-не будзь 

(бе ла ру сы яшчэ ска жуць: га ро ху 

за сы паць, па пер'і даць, са лён кі 

даць, лу па коў на да ваць; рус кія: 

дать по шее, дать прикурить).

Ле там 1964-га ў ста ра жыт ным Суз да лі рэ-

жы сёр Кан стан цін Во і наў па чаў зды маць ка ме-

дыю «Жа ніць ба Баль за мі на ва», да якой сам жа 

на пі саў сцэ на рый па вод ле тры ло гіі Аляк санд ра 

Аст роў ска га «Свя точ ны сон да абе ду», «Свае 

са ба кі гры зуц ца, чу жы не пры ста вай» і ўлас на 

«Жа ніць ба Баль за мі на ва («За чым пой дзеш, 

тое і зной дзеш»). І хоць прак тыч на ад на ча со ва 

з ім у гэ тых жа ла ка цы ях зды ма лі ся яшчэ два 

філь мы — «Анд рэй Руб лёў» Анд рэя Тар коў ска га 

і эк ра ні за цыя пуш кін скай апо вес ці «Стрэл», — 

але да гэ туль мност ва ту рыс таў едзе ў Суз даль 

ме на ві та ў по шу ках «до ма Баль за мі на ва».

Ён, да рэ чы, за ха ваў ся, як і шмат якія ін шыя драў-

ля ныя збу да ван ні, — па ад ра се ву лі ца Ста рая, 13. 

Не каль кі га доў та му на ім з'я ві ла ся па мят ная дош ка 

са згад кай пра здым кі «Жа ніць бы Баль за мі на ва», 

а по бач пра цуе рэ ста ран, на зва ны ў го нар Баль за-

мі на ва. Як ус па мі нае ця пе раш няя гас па ды ня до ма, 

не за ха ва лі ся ў ім толь кі сві ран ды пры бу до ва — га-

лу бят ня, по бач з якой у са доч ку на рас кла душ цы 

ад па чы ваў па між здым ка мі Ге ор гій Ві цын.

Да рэ чы, ак цё ра без проб за цвер дзі лі на га лоў-

ную ро лю — дроб на га чы ноў ні ка Мі шы Баль за мі-

на ва, што ма рыў ажа ніц ца, 

але аба вяз ко ва з ба га тай. 

Больш за тое, ме на ві та з Ві-

цы ным сту дэнц кі ся бар Кан-

стан цін Во і наў яшчэ з 1936 

го да ма рыў зра біць вя лі кую 

су мес ную ра бо ту, але ўсё не 

вы па да ла, і на ват ка лі быў 

на пі са ны сцэ на рый, да зво лу 

на здым кі да вя ло ся ча каць 

10 га доў...

І ўсё ж — Ві цын стаў 

Баль за мі на вым. Пры тым, 

што яму на той час бы ло 46 га доў, а ге рою — 25. 

Дзе ля ро лі да вя ло ся на быць юнац кую ху дар ля-

васць — Ге ор гій Ві цын ме сяц пра вёў на ста ды ё не ў 

Су ху мі, дзе трэ ні ра ваў ся з мяс цо вы мі фут ба ліс та-

мі, і па ста ян на са чыў за по стац цю і па ход кай, якія 

маг лі вы даць уз рост. А каб за мас кі ра ваць уз рост 

яшчэ больш, пры ду маў Баль за мі на ву ку ча ра вы 

па рык і вяс нуш кі, якія ма ля ваў што дзень.

А вось яго эк ран ная ма ту ля, акт ры са Ла ры-

са Ша га ла ва, бы ла ма ла дзей шая за Ві цы на на 

шэсць га доў, і каб пе ра тва рыць яе ў па жы лую 

жан чы ну, га ра чай па рай ску ру пры му ша лі 

зморш чвац ца, і гэ тыя мар шчы ны мас так па 

гры ме ця гам не каль кіх га дзін за ма цоў ва ла 

спе цы яль ным кле ем. За тое эфект быў ві да-

воч ны — на здым ках акт ры са па сяб ра ва ла з 

мяс цо вай ба буль кай, і ка лі ад ной чы па ка за ла-

ся пры яцель цы без гры му, тая ледзь па ве ры ла, 

што пе рад ёй той жа ча ла век.

«Ма ну мен таль ны грым» і ад мет ную пры чос ку 

пры ду ма лі і Но не Мар дзю ко вай, якая сыг ра ла 

ўда ву Бе ла це ла ву — і га ва ры ла, што, гле дзя чы 

на ся бе ў люс тэр ка, па чу ва ец ца так, быц цам 

пе ра се ла ў крэс ла з кар ці ны Кус то дзі е ва. Да-

рэ чы, ак цёр ска му ду э ту Мар дзю ко вай і Ві цы на 

прый шло ся ня лёг ка: рэ жы сё ру не па да ба ла ся 

ад сут насць экс прэ сіі ў Но ны Мар дзю ко вай, і той 

да вя ло ся раз за ра зам пры ціс каць чыр во на га 

«жа ні ха» да пло ту, моц на ца лу ю чы. У вы ні ку 

сцэ ну з па ца лун кам зня лі толь кі з 29-га дуб ля! 

А акт ры са Лі дзія Смір но ва, якая сыг ра ла ро лю 

свац ці, не лю бі ла згад ваць пра сцэ ну з чар ніч-

ным пі ра гом: спа чат ку ес ці яго бы ло смач на, по-

тым — не аб ход на, і так — 15 (!) ка вал каў за пар, 

аж но да ва ні таў, па куль рэ жы сёр не ўба чыў тое, 

што ха цеў, і не ска заў «стоп, зня та».

«Жа ніць бу Баль за мі на ва» пры яз на су стрэ лі 

кры ты кі, а на прэм' е ры, якая пра хо дзі ла ў кі на-

тэ ат ры «Мас тац кі», бу ды нак ача пі ла кон ная мі лі-

цыя, бо гле да чы ўсё рва лі ся ўнутр, га то выя гля-

дзець кар ці ну на ват сто я чы. І хоць, як ні дзіў на, 

за больш чым паў ста год дзя 

фільм атры маў толь кі ад ну

дзяр жаў ную ўзна га ро ду 

(у 1973-м — Но не Мар дзю ко-

вай), гэ та з ліш кам кам пен-

су ец ца не зга саль най гля-

дац кай лю боўю.

Асвя жы це і вы ў па мя-

ці Аст роў ска га — не са ты-

рыч на-вы кры ва льна га, а 

лёг ка га, смеш на га і сум на-

га, — па спра буй це знай сці і 

апа знаць ся род ге ро яў Люд-

мі лу Гур чан ку, На тал лю Крач коў скую, Над зею 

Ру мян ца ву. Тым больш, на на ступ ным тыд ні 

«Жа ніць бу Баль за мі на ва» па ка жуць не каль кі

ра зоў: 1 і 2 са ка ві ка — «МІР», 2 і 3 са ка ві ка — 

«Бе ла русь 3».

Ска за на!

«Хо чац ца жыць пры стой на, а спо са баў ні я кіх 

ня ма-с...»

«Ну да, Ан фі са! — Ну да, Ра і са!»

«Ты спы тай: чым я толь кі не бі тая! Ка чар гой — 

бі тая, па ле нам — бі тая, аб печ ку — бі тая... Вось 

печ кай не бі тая».

«За ходзь це яшчэ, нам без дур няў сум на».

«Ча му ж це раз плот?» — «Ад па чуц цяў-с!»

«А я ні ко лі не за кус ваю. Не маю та кой дур-

ной звыч кі».

«У кож на га свая пла ні да».

«Ан фіс ка, Ра іс ка, 
скан чай сід роль!»
55 га доў та му зня лі ка ме дыю «Жа ніць ба Баль за мі на ва»
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Тэ ле ка нал «Бе ла русь 1» аб вяс ціў пры ём за явак на 

ўдзел у но вым за баў ляль на-ін тэ ле кту аль ным шоу «На 

вы лет!».

У ім 50 па пя рэд не за рэ гіст ра ва ных ча ла век (на яў насць або 

ад сут насць вы шэй шай аду ка цыі і ўдзе лу ў ін тэ ле кту аль ных 

гуль нях ро лі не іг рае, але не аб ход на, каб кож на му з гуль цоў 

бы ло як мі ні мум 18 га доў) па спра бу юць улас ным ро зу мам і 

ін ту і цы яй зда быць га лоў ны прыз пра ек та — дзве ты ся чы бе-

ла рус кіх руб лёў, а га лоў ны ды ры жор гуль ні — пра грам ны ды-

рэк тар і ра дыё вя ду чы Unіstar Аляк сандр Най дзё наў — зро біць 

усё, каб пра цэс атры маў ся ня прос ты і за хап ляль ны.

«Гуль ня скла да ец ца з пяці або шасці ін тэ ле кту аль ных 

эта паў, у вы ні ку якіх вы зна чыц ца толь кі адзін пе ра мож ца, 

які мае пра ва ўзяць удзел у су пер гуль ні аль бо ад мо віц ца ад 

яе, — рас ка за лі «Звяз дзе» ў ме ды я хол дын гу. — Ба раць ба 

ідзе па прын цы пе: хто ня пра віль на ад каз вае — вы бы вае, 

ідзе на вы лет». За піс пер ша га вы пус ку ад бу дзец ца 13 са ка-

ві ка ў вя лі кай сту дыі Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, але за поў ніць 

за яў кі па тэн цый ным удзель ні кам трэ ба за га дзя — на прык-

лад, на сай це www.tvr.by аль бо па тэ ле фо не (17) 389 65 22, 

што мно гія ўжо і зра бі лі.

СІ ЛА Ў ПРАЎ ДЗЕ...
25 лю та га споў ні ла ся б 60 га доў рэ жы сё ру, сцэ на рыс ту і 

прад зю са ру Аляк сею Ба ла ба на ву, які зняў куль та выя стуж кі

«Брат» і «Брат 2» і па да рыў па ка лен ню 90-х свай го, шмат 

у чым ад моў на га, але жы во га ге роя.

Мно гія кры ты кі за ўва жа лі: Ба ла ба-

наў ра біў кі но праў дзі вым на столь кі, што 

зда ва ла ся, та кіх рэ чаў і быць не мо жа. 

Так, адзін з най больш су пя рэч лі вых яго 

філь маў «Груз 200» шмат хто не змог 

да гле дзець да кан ца з-за жорст кіх сцэн, 

але ж яны бы лі за сна ва ныя на цал кам 

рэ аль ных па дзе ях... Сам рэ жы сёр ні ко лі 

не дзя ліў свае кар ці ны на «доб рыя» і «дрэн ныя» і быў пе ра ка на ны, 

што ка лі мож на рас ка заць сло ва мі, пра што фільм, то яго і зды маць не 

вар та. Ня рэд ка, каб рас ка заць гіс то рыю так, каб гля дач у яе са праў ды 

па ве рыў, Ба ла ба наў за пра шаў на зды мач ную пля цоў ку не пра фе сій ных 

ак цё раў — і не пра мах ваў ся. Яго  філь мы заўж ды за па мі на лі ся ад мет-

най му зы кай, пры чым рэ жы сёр сам за га дзя вы бі раў, што бу дзе гу чаць 

за кад рам, а ўжо та ды рас пра цоў ваў да лей шы сю жэт.

Ме лад ра ма «Мне не ба ліць», жорст кая «Вай на» і поў ныя чор на га 

гу ма ру ды ма лі на вых пін жа коў «Жмур кі», на поў не ныя сот ня мі ад-

цен няў «Мор фій» ці «Ка ча гар», фі ла соф скі гра тэск «Пра вы люд каў і 

лю дзей» і фан тас тыч на-рэа ліс тыч ны фільм (апош ні фільм рэ жы сё ра) 

«Я так са ма ха чу» — нам ёсць, за што быць удзяч ны мі Ба ла ба на ву і 

ша на ваць яго па мяць.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Да таДа таТэ ле сет кіТэ ле сет кі

З ГРА ШЫ МА — 
НА ВЫ ХАД


