
На плат фор ме lіdraughts.org 

пра цяг ва ец ца між на род-

 ны ан лайн-тур нір пад эгі дай 

FMJD — Ку бак на цый па 

шаш ках-100. Жа но чая збор-

ная Бе ла ру сі на па пя рэд нім 

эта пе за ня ла трэ цяе мес ца 

ся род 11 ка ман даў і тра пі ла 

ў плэй-оф, дзе ў 1/4 фі на лу 

ў двух мат чах пе ра маг ла ка-

ман ду Лат віі на ча ле з 16-ра-

зо вай чэм пі ён кай све ту Зо яй 

Го лу бе вай з лі кам 4—4, 5—3. 

У паў фі на ле на ша ка ман да 

згу ляе з Укра і най.

Для са ма стой на га ра шэн-

ня пра па ну юц ца кам па зі цыі, 

скла дзе ныя вя ду чым ад дзе ла. 

№ 78—80 — па пра ві лах бра-

зіль скіх ша шак (як у шаш кі-

100), № 81—83 — па пра ві лах 

рус кіх ша шак.

№ 78

№ 78

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

e1, f2, h2, f4, g5 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a3, a5, c5, e7, g7, h8 (6)

№ 79

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 

g1, d2, h2, d4, f6 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a3, h4, a5, e5, c7, b8 (6)

№ 80

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

f2, h2, f6. Бе лыя дам кі: h4 (5)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2 , c3, d4, c5, e5. Чор ныя дам-

кі: a3 (6)

№ 81

Бе лыя прос тыя шаш кі: c3, 

e3, d4, h4, e5. Бе лыя дам кі: a7 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h2, a3, f6, h6, e7, g7, d8 (7)

№ 82

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, 

h2, e3, d4, c5, h6 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, f2, h4, a7, g7, b8, f8 (7)

№ 83

Бе лыя прос тыя шаш кі: g3, 

b4, d4, c5, g5, d6 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, d2, a3, g7, b8, f8 (6)

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.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 119 ад 31.07.20.

№ 73 1.f2-e3 h4-g3 2.e3:g5 

c5:c1 3.h2:f4 c1-d2

[3...b6-c5 4.g5-h6 c1:g5 

5.h6:f4 c5-d4 6.a3-b4]

4.g5-h6 d2:g5 5.h6:f4 b6-c5 

6.f4-e5+

№ 74 1.g7-f8 c1:g1 2.f8:c5 g1:b6 

3.a5:c7 b8:d6 4.h4:f2 a7-b6 5.b4-c5 

d6:b4 6.f2-e3 f4:d2 7.e1:c7+

№ 75 1.b4-c5 d6:b4 2.a5:g3 

a7:c5 3.g3-f4 e3:g5 4.h6:f4 c5-d4 

5.a3-b4+

№ 76 1.44-39 33:44 2.30-

24 19:39 3.05:34 48:30 4.35:33 

44:35 5.49-44 25-30 6.33-29 30-

34 7.29:40+

№ 77 1.47-42 14:34 2.25:05 

38:47 3.49:40 47:20 4.05-10 

15:04 5.40-34 39:30 6.35:15+

Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі В. Ду да рэ віч (Брэсц кая 

вобл., Ба ра на віц кі р-н, в. Но-

вая Мыш), А. Га ла ва наў, П. і 

В. Шуль гі (усе — Мінск), С. Ра-

шэ цін (Ашмя ны), Ф. Кар пей, 

Л. Жы хар (абод ва — Мя дзел), 

У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 

(Грод на), В. Ваўч коў (Ма ла-

дзеч на).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

10А, Мінск, 220013, e-maіl: іnfo@

zvіazda.by або vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 
май стар спор ту.

14 жніўня 2020 г.
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Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 120

Фільм Ула дзі мі ра Ма ты ля ў жан ры 

іс тэрн, які яшчэ на зы ва лі «чыр во ным 

вес тэр нам», вый шаў на эк ра ны СССР 

у 1970-м. Вый шаў амаль вы пад ко ва, 

бо не спа да баў ся кі раў ні ку сту дыі 

«Мас фільм», але атры маў ухва лен не 

Ле а ні да Брэж не ва, які вель мі лю біў 

вес тэр ны і прый шоў ад но вай кар-

ці ны ў за хап лен не. У пра ка це ў той 

год фільм за няў дру гое мес ца па збо-

рах, па лю біў ся гле да чам і ўвай шоў у 

за ла ты фонд, а вось уз на га ро ды — 

Дзярж прэ міі РФ — ча каў 28 га доў.

...Сцэ на рый кар ці ны пад ра бо чай наз-

вай «Бас ма чы» ўсё ні як не вы ма лёў ваў-

ся — адзін ва ры янт не пры ня ла кі на сту дыя, 

для дру го га аў та ры ні як не маг лі знай сці 

пункт ад лі ку, па куль не па чу лі ад кам бры га 

Гра ма дзян скай вай ны гіс то рыю пра бас ма-

ча, які кі нуў свой га рэм ка ля ка ло дзе жа ў 

пус ты ні. Та ды наз ву за мя ні лі на «Вы ра туй-

це га рэм» і пры ду ма лі на паў анек да тыч ны, 

на паў ге ра іч ны сю жэт пра чыр во на ар мей-

 ца Су ха ва, вы му шана  га ў пяс ках Ся рэд няй 

Азіі ўзяць пад аба ро ну га рэм бас ма ча па 

мя нуш цы Чор ны Аб ду ла.

На ро лю Фё да ра Су ха ва прэ тэн да ва лі 

два ак цё ры — сла ву ты Ге ор гій Юма таў і 

ма ла вя до мы Ана толь Куз ня цоў. За Юма-

та ва быў мас тац кі са вет, ад нак пад вя лі 

праб ле мы з ал ка го лем: лі та раль на на пя-

рэ дад ні зды мак ак цёр увя заў ся ў бой ку і 

з'я віў ся з раз бі тым тва рам... А вось ро лю 

мыт ні ка Ве ра шча гі на рэ жы сёр ад мыс ло ва 

пе ра пра ца ваў пад Паў ла Лус пя ка е ва, зра-

біў шы з нік чэм на га вы пі во хі хоць і са ста рэ-

ла га, але ўсё яшчэ моц на га і прын цы по ва-

га асіл ка. На той час ужо вель мі хво ры, з

ам пу та ва ны мі част ка мі ног, Лус пя ка еў сам 

вы ка наў у філь ме ўсе тру кі — кас ка дзёр 

пад мя няе яго толь кі ў не каль кіх кад рах, ка-

лі мыт нік на га мі вы пхаў бас ма чоў за борт 

бар ка са, і на буй ным пла не бы ло б ві даць 

змя тыя пус тыя на скі бо таў. Да рэ чы, пес ню 

«Ва ша вы са ка род дзе, спа да ры ня Уда ча» 

вы дат ны тан дэм аў та раў Іса ка Швар ца і 

Бу ла та Аку джа вы так са ма пі саў ад мыс-

ло ва «пад Лус пя ка е ва».

Ро лю Чор на га Аб ду лы (які, па вод ле 

ка но наў доб ра га ге роя і зла дзея, но сіць 

чор ную чал му ў про ці лег ласць бе лай фу-

раж цы Су ха ва) сыг раў Ка хі Каў са дзэ — 

ка ла рыт ны ак цёр Тбі ліс ка га ака дэ міч на га 

тэ ат ра. Са іда рэ жы сёр раз гле дзеў у Спар-

та ку Мі шу лі ну, па пу ляр ным на той час як... 

Карл сан у спек так лях Тэ ат ра са ты ры. А на 

ро лю чыр во на ар мей ца Пят ру хі за цвер дзі-

лі на огул не ак цё ра — Мі ка лай Га да ві коў 

пра ца ваў сле са рам на за вод зе. Ся род

дзе вя ці жо нак Ад бу лы толь кі тры — пра фе-

сій ныя акт ры сы, ас тат нія дзяў ча ты — фі-

ло лаг, пра да вец, спарт смен ка, ін жы нер, 

мас тацт ва знаў ца; ка лі ж на здым ках бы ло 

асаб лі ва спя кот на, дзяў чат ад пус ка лі, а 

за мест іх ха дзі лі сал да ты з мяс цо вай во ін -

скай час ці, за кры ва ючы па ран джой тва-

 ры. Але най больш да вя ло ся па бе гаць за 

Ка ця ры най Мац ве еў най: дзя сят кі акт рыс 

не прай шлі про бы, а па трэб ная фак ту ра 

знай шла ся вы пад ко ва на «Лен філь ме» — 

Га лі на Лу чай пра ца ва ла рэ дак та рам пра-

гра мы «Кі на па на ра ма». Але но гі ў яе бы лі 

за над та ху дыя, і іх «пры ста ві лі» асоб на, 

спы таў шы да зво лу ў ін шай, больш маж-

най жан чы ны.

Дэ ка ра цыі га рад ка Пе джэнт, дзе пра-

хо дзі ла боль шая част ка па дзей, спа чат ку 

збу да ва лі ў Да ге ста не, на за ход нім уз бя-

рэж жы Кас пія, а дру гую част ку зды ма-

лі ўжо на ўсход нім бе ра зе блі зу го ра да 

Бай рам-Алі. Пус ты ню Ка ра ку мы, да рэ чы, 

пе рад гэ тым да вя ло ся пра па лоць з да па-

мо гай ва ен ных, бо з-за час тых даж джоў 

пя сок па кры ла гус тая тра ва.

Ка жуць, ад ну з кры ла тых фраз «Я ха-

бар не бя ру, мне за дзяр жа ву крыўд на!» 

рэ жы сёр пры ду маў, вяр та ю чы ся пас ля 

чар го вых пе ра моў з мяс цо вай ула дай, 

прад стаў ні кі якой вель мі ста ра лі ся «пра-

пхнуць» сва іх дзя цей у фільм, дзе ро лі бас-

ма чоў вы кон ва лі мяс цо выя хлоп цы. А вось 

ін шую сла ву тую фра зу «Мыт ня дае да бро» 

вы маў ляе ў кад ры са праўд ны кры мі наль-

ны аў та ры тэт Алі — яго рэ жы сёр за пра сіў 

у кар ці ну для бяс пе кі кі нош ні каў, пас ля 

та го як у Да ге ста не зды мач ную гру пу аб-

ра ба ва лі.

Ка лі зды ма лі сцэ ны з за ка па ным у зям -

лю Са ідам, тэм пе ра ту ра пяс ку да ся га ла 

75 гра ду саў! Каб ак цёр не спёк ся жыў цом,

змай стра ва лі драў ля ную скры ню, у якую 

за ла зіў Мі шу лін, а шыю пры сы па лі мок рым 

пяс ком. Вы лез ці з гэ тай кан струк цыі бы ло 

праб ле ма тыч на, та му ў пе ра пын ках ак цё-

ра не ад коп ва лі, а кар мі лі з лыж кі.

...Кар ці ну ку пі лі для пра ка ту ў 130 кра і-

нах. Не па каз ва лі яе мо толь кі ў Ма ро ка — 

ці жар там, ці ўсур' ёз ра бот ні кі па соль ства 

ка за лі, быц цам там тэй ша му ка ра лю ста ла 

крыўд на, што ў яго ным га рэ ме ўся го дзве 

жон кі, а ў прос та га рус ка га сал да та — дзе-

вяць.

Ка лі пе ра гле дзець: АНТ, 16 жніў ня, 23.35.

Фо та: museіkіno.ru.

УС ХОД — СПРА ВА ТОН КАЯ...
«Бе ла му сон цу пус ты ні» — 50 га доў

Ска за на!
— Пы тан ні ёсць? Пы тан няў ня ма.

— За ры на, Джа мі ля, Гю зель, Са іда, 

Ха фі за, Зух ра, Лей ла, Зуль фія, Гюль-

ча тай... Гюль ча тай! На пра... За мной, 

па нен кі.

— Зноў ты мне гэ ту ік ру па ста ві ла. 

Не ма гу я яе што дня, пра кля тую, ес ці! 

Хоць бы хле ба да ста ла.

— Гюль ча тай, ад крый тва рык, а?

— Ты як тут апы нуў ся? — Стра ля-

лі...

— Гас па дар пры зна чыў мя не лю бі-

май жон кай!

— Вось што, хлоп цы, ку ля мёт я вам 

не дам.

ПА ЗНАЮ Я ІХ 
ПА ГА ЛА САХ

Да 95-год дзя Бе ла рус ка га ра дыё ка нал «Куль ту ра» за пус-

 ціць у эфір ай чын ныя ра дыё спек так лі, якія бы лі за пі са ны 

ў апош нія га ды.

У сту дыі ста ліч на га До ма ра дыё, згад вае ды рэк тар ра дыё «Куль-

ту ра» Ула дзі мір Тра пя нок, ство ра ныя сот ні ары гі наль ных па ста но вак 

і ра дыё вер сій вя до мых тэ ат раль ных спек так ляў, мно гія бе ла рус кія 

ак цё ры ме на ві та дзя ку ю чы ра дыё тэ ат ру атры ма лі па пу ляр насць і на-

род ную лю боў. «У ця пе раш нім ста год дзі коль касць ра дыё спек так ляў 

змен шы ла ся, ад нак тыя, што за піс ва юц ца, ува хо дзяць у ка тэ го рыю 

зда быт каў су час на га лі та ра тур на-дра ма тыч на га ра дыё вя шчан ня», — 

ка жа ён.

Ме на ві та гэ тыя су час ныя за пі сы ўжо ў ве рас ні пач нуць вы хо дзіць у 

су бот нім эфі ры «Куль ту ры» — у ме жах пра гра мы «Ра дыё тэ атр. Леп-

шае». Ад крые се зон ра дыё спек такль «Іг на таў ру беж» па п'е се Ва сі ля 

Тка чо ва, што быў па стаў ле ны ў 2006-м і пры мер ка ва ны да 20-год дзя 

ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС (у ро лях — цэ лы зор ны рос сып 

вя до мых ак цё раў, у тым лі ку на род ныя ар тыс ты СССР — Ге надзь 

Аў сян ні каў і Бе ла ру сі — Ма рыя За ха рэ віч, Ар нольд Па ма зан, Зі на і-

да Зуб ко ва). Да лей у афі шы ста яць па ста ноў кі «Па эт і дзяў чы на» па 

п'е се Пят ра Ва сю чэн кі, «Крыж» па п'е се Аляк сея Ду да ра ва і «Паст ка» 

па вод ле Ва сі ля Бы ка ва. Як і ра ней, кож ны вы пуск пра гра мы «Ра дыё-

тэ атр. Леп шае» ця гам ме ся ца бу дзе да сяж ны ў элект рон ным ар хі ве 

на сай це www.radіokultura.by.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

На хва ліНа хва лі Тэ Тэ ле сет кіле сет кі

ДА ТЫ, ЛЮ ДЗІ І КАД РЫ
На на ступ ным тыд ні тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» пра па-

нуе гле да чам ус пом ніць пра дні на ро дзі наў вя до мых 

дзея чаў куль ту ры.

17 жніў ня на род на му ар тыс ту СССР Але гу Та ба ко ву 

маг ло б споў ніц ца 85 га доў. Да гэ тай да ты ў эфір вый дзе 

ме лад ра ма «Ка лі мо жаш, пра бач...» з удзе лам сла ву та га 

ак цё ра.

18 жніў ня да дня на ра джэн ня бе ла рус ка га мас та ка Аляк-

санд ра Ксян дзо ва вый дзе ад мыс ло вы вы пуск пра гра мы 

«Май стэр ня. Гіс то рыя ад на го мас та ка».

20 жніў ня, у дзень на ра джэн ня ак цё ра, рэ жы сё ра і сцэ на -

рыс та Іва на Паў ла-

 ва, тэ ле ка нал па ка жа 

ад ну з яго рэ жы сёр скіх 

ра бот — ка ме дыю «На 

спі не ў чор на га ка та».

А 23 жніў ня, уша-

ноў ва ю чы па мяць на-

род на га паэ та БССР 

Пі ме на Пан чан кі , 

ства раль ні кі да ку мен-

таль на-бія гра фіч на га 

пра ек та «За піс кі на 

па лях» пра па ну юць 

па гля дзець се рыю 

«Пі мен Пан чан ка: сі-

нія ка са чы для паэ та-

фі ло са фа».


