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На ступ ную за да чу склаў 

Ула дзі мір Ка жа кін (гл. дыя-

гра му).

Бе лыя: Кра8, Фf8, Лd6, Сb3 

(4).

Чор ныя: Крс7, Сd8, пd7 

(3).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі («Звяз да», вул. 

Б. Хмяль ніц ка га, 10а, Мінск, 

220013) або на элект рон-

ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vаdіm_nе67@mаіl.ru.

* * *

У Мін ску ад быў ся пер шы 

этап чэм пі я на таў кра і ны. У вы-

шэй шую лі гу трап ля лі па ча-

ты ры най леп шыя ўдзель ні кі. 

У муж чын ся род 77 удзель ні-

каў бы лі чатыры грос май стры, 

пяць між на род ных май строў, 

дзевяць май строў ФІ ДЭ і адзін 

жа но чы май стар ФІ ДЭ (чэм-

пі ён ка Бе ла ру сі Аляк санд ра 

Та ра сен ка). 1-2-е мес цы па-

дзя лі лі май стар ФІ ДЭ Ман вел 

Па га сян і грос май стар Яў ген 

Па доль чан ка — па 7 ба лаў з 

9. На 3-6-м мес цах — май стры 

ФІ ДЭ Дзя ніс Ла за вік і Мак сім 

Ца рук, між на род ныя май стры 

Вя ча слаў За ру біц кі і Ві таль 

Ме ры ба наў (у та кім па рад ку іх 

раз мер ка ва лі да дат ко выя па-

каз чы кі). З грос май страў Ві таль 

Це це раў быў пят нац ца ты, Мі кі-

та Ма ё раў — сям нац ца ты, Ігар 

Люц ко — двац цаць трэ ці. Са ша 

Та ра сен ка фі ні ша ва ла 32-я.

Вось ад на з пар тый пе ра-

мож цы.

Анд рэй Аль хо вік — Ман вел 

Па га сян. 1. d4 Кf6 2. с4 е6 3. 

Кс3 с5 4. Кf3 сd 5. К:d4 Сb4 6. 

Сd2 Кс6 7. Кс2 Сс5 8. Се3 С:е3 

9. К:е3 0-0 10. g3 d5 11. сd еd 

12. Ке:d5 К:d5 13. Ф:d5 Фb6 14. 

Фb3 Ф:b3 15. аb Кd4 16. Лd1 

Лd8 17. Лd2 Се6 18. Сg2 К:b3 

19. Л:d8+ Л:d8 20. С:b7 Лd2 21. 

0-0 Л:b2 22. Лd1 Крf8 23. Лd8+ 

Кре7 24. Ла8 Лс2 25. Кd5+ Крd6 

26. Лd8+ Крс5 27. Кf4 Сс4 28. 

Се4 Лс1+ 29. Крg2 а5 30. Лс8 

Крd4 31. Сf3 g5 32. Лd8+ Кре5 

33. Кd5 g4 34. Ле8+ Крd4 35. 

е3+ Крd3 36. Кf4+ Крс2 37. С:g4 

Сd3, 0:1.

У жан чын ся род 25 удзель-

ніц пе ра маг ла Ксе нія Зе лян-

цо ва (7,5 ба ла з 9), дру гое 

мес ца за ня ла адзі ны ў тур ні-

ры май стар ФІ ДЭ Ка ця ры на 

Бей нен сон, яшчэ дзве пу цёў кі 

атры ма лі Ксе нія Нор ман і Алі на 

Су ка лі на.

* * *

Тра ды цый ны шах мат ны 

фес ты валь прай шоў у Ор шы. 

У «грос май стар скім» тур ні ры 

ся род дзесяці ўдзель ні каў бы лі 

тры грос май стры, чатыры між-

на род ныя май стры і два май-

стры ФІ ДЭ. Пе ра мог ра сій скі 

грос май стар Ва дзім Май се ен-

ка, 2-4-е мес цы па дзя лі лі юны 

май стар ФІ ДЭ Дзя ніс Ла за вік 

(Бе ла русь), між на род ны май-

стар Ула дзі слаў На здра чоў (Ра-

сія) і май стар ФІ ДЭ Мі ха іл Бры-

кін (Ра сія). У «май стар скім» 

тур ні ры (10 удзель ні каў, у тым 

лі ку тры між на род ныя май стры 

і шэсць май строў ФІ ДЭ) пер-

шае мес ца за няў Ілья Ма ка ле еў 

(Ра сія), дру гое — Дзміт рый

Ка на нен ка (Укра і на), трэ цяе — 

Ка ця ры на Голь ца ва (Ра сія), а 

най леп шы вы нік ся род бе ла-

ру саў (4-е мес ца) па ка заў Іван 

Ру нец.

* * *

Ула дзі слаў Ка ва лёў згу ляў у 

ад ным з са мых вя до мых шах-

мат ных тур ні раў све ту — у га-

ланд скім го ра дзе Вейк-ан-Зее. 

Пе ра мог ня даў ні прэ тэн дэнт на 

су свет ную ка ро ну Фа біа Ка ру а-

на, дру гое мес ца за няў дзе ю чы 

чэм пі ён све ту Маг нус Карл сен, 

а экс-чэм пі ён све ту Ві шы Ананд 

за да во ліў ся сё мым мес цам з 

14. Бе ла рус кі грос май стар, на 

жаль, за мкнуў таб лі цу: адна 

пе ра мо га, шэсць прой гры шаў 

і шэсць ні чы іх.

Анд рэй Ка ва лёў фі ні ша ваў 

дру гі ў Ма ры ян ске Лаз не (Чэ хія). 

Анд рэй Га ра вец па ка заў трэ ці 

вы нік у Кірк лэн дзе (ЗША), а 

Воль га Ба дэль ка за ня ла трэ цяе 

мес ца ў муж чын скім Ме ма ры я-

ле Ла за вац ка га ў Ча ля бін ску.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла-

га вы пус ку: 1. Кb6! Пер шыя 

пра віль на ад ка за лі Ва сіль Жу-

ко віч, Сяр гей Цяль пук, Вік тар 

Жук, Ула дзі мір Ізо таў.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 88

Наш фарматНаш фармат
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

«ГЕ РОЙ»
Вост ра сю жэт ны фільм рэ жы сё ра Ка рэ-

на Ага на ся на «Ге рой» (2019) па ка жа тэ ле-

ка нал «РТР-Бе ла русь» 24 лю та га. Га лоў ны 

ге рой — Анд рэй Ро дзін, які прай шоў на ву-

чан не ў свай го баць кі ў за кры тай шко ле, 

дзе рых ту юць бу ду чых аген таў Служ бы 

знеш няй раз вед кі. Ка лі 15 га доў та му пра-

 ект быў за кры ты, муж чы на з'е хаў у Еў-

 ро пу, каб за быць мі ну лае. Але ад ной чы 

яму тэ ле фа нуе яго, як лі чы ла ся, па мер лы 

баць ка, і жыц цё ге роя на заў сё ды змя ня-

ец ца. Аказ ва ец ца, на Анд рэя рас па ча та 

па ля ван не, а хто з'яў ля ец ца за каз чы кам, 

на ват баць ка не ве дае. Да вя дзец ца прай-

сці праз ка хан не, здра ду, каб да ве дац ца 

пра са праўд ныя маш та бы бяз лі тас най шпі-

ён скай гуль ні, у якую ён ака заў ся ўцяг ну ты 

су праць сва ёй во лі... «Ха це ла ся пры ду-

маць та ко га ге роя, які, ня гле дзя чы на ўсе 

свае ге ра іч ныя якас ці, за ста ваў ся б прос-

тым хлоп цам і ў пер шую чар гу Ча ла ве кам. 

Бо гэ та і ёсць са мае га лоў нае — у лю бой 

сі ту а цыі за ста вац ца ча ла ве кам... Фільм 

атры маў ся па-са праўд на му ві до вішч ны, з 

не ча ка ны мі па ва ро та мі сю жэ ту, тры мае ў 

на пру жан ні да са ма га кан ца. Ра зам з 

тым на ват у са мых эк стрэ маль ных сі-
ту а цы ях на шы ге роі не тра цяць па чуц ця 
гу ма ру», — ад зна чыў у ін тэр в'ю рэ жы-
сёр кар ці ны Ка рэн Ага на сян.

Ро лю га лоў на га ге роя вы ка наў Аляк-
сандр Пят роў, вя до мы так са ма па кар-
ці нах «Шчас це ў кан вер це», «Го галь», 
«Лёд». У філь ме кам па нію яму скла лі 
Ула дзі мір Маш коў, Свят ла на Ход чан-

ка ва, Ма ры на Пят рэн ка і мно гія ін шыя. 

Гле да чоў ча ка юць эк стрым, ба-

раць ба і раз на стай ныя тру кі, у якіх 

удзель ні ча лі пра фе сій ныя спарт сме-

ны і кас ка дзё ры. «Мы шу ка лі но выя 

воб ра зы. Гэ та шпі ён ская рэч, якая, 

мне зда ец ца, бу дзе ды на міч най і ці-

ка вай гіс то ры яй пра ка хан не... Але 

мы не іг ра ем шпі ё наў, бо са праўд-

ныя шпі ё ны не за ўваж ныя. Мы толь кі 

ідзём да іх воб ра заў. Як вы рас ціць 

та ко га спе цы я ліс та, на коль кі гэ та 

доб ра — вы хоў ваць шпі ё на з дзя цін ства — 

і што з гэ та га мо жа атры мац ца?» — дзя-

ліў ся сва і мі дум ка мі на конт філь ма адзін з 

яго ўдзель ні каў Ула дзі мір Маш коў.

«ДНІ ХІ РУР ГА 
МІШ КІ НА»

Па каз трох се рый на га мас тац ка га 

філь ма, зня та га на твор чым аб' яд-

нан ні «Эк ран» у 1976 го дзе Ва дзі мам 

Зо бі ным, прой дзе з 25 да 27 лю та га 

на тэ ле ка на ле «Куль ту ра». У асно ве 

кі на дра мы ля жыць гіс то рыя жыц ця та-

ле на ві та га хі рур га, які дзе вяць га доў 

пра цуе ў вяс ко вай баль ні цы. Яго жон-

ка (мас тацт ва зна вец па аду ка цыі) ма-

рыць усё ж та кі вяр нуц ца ў Маск ву і та му 

па тра буе ад му жа пры няць ра шэн не, што 

для яго важ ней шае — яна ці яго ра бо та 

і ад да насць лю дзям... Га лоў на му ге рою 

да вя дзец ца зра біць свой вы бар і пры няць 

яго на ступ ствы.

Вар та ад зна чыць, што фільм зня ты па-

вод ле ад най мен най апо вес ці Юлія Крэ лі на, 

які так са ма па пра фе сіі хі рург, та му ме ды-

цын ская спе цы фі ка пра цы пе ра да дзе на 

дак лад на. Пер ша па чат ко ва на ро лю хі рур га 

Міш кі на пла на ва лі ўзяць Мі ка лая Рыб ні ка ва,

ад нак у вы ні ку яго сыг раў Алег Яф рэ маў. 

А вось не вя лі кая ро ля на ша га ге роя ў юнац тве 

ста ла кі не ма та гра фіч ным дэ бю там Мі ха і-

ла Яф рэ ма ва. Так са ма ў філь ме зды ма лі ся 

Ра лан Бы каў, Тац ця на Лаў ро ва, Іна кен цій 

Смак ту ноў скі і ін шыя. Кры тык ад на го з ра-

сій скіх вы дан няў у 2008 го дзе па раў ноў ваў 

«Дні хі рур га Міш кі на» з аме ры кан скім тэ ле-

се ры я лам «Хут кая да па мо га».

«ГЛЫ БО КАЯ ПЛЫНЬ»
Дра му вы твор час ці «Бе ла русь філь ма», 

рэ жы сё ра мі якой з'яў ля юц ца Мар га ры та 

Ка сы ма ва і Іван Паў лаў, у эфі ры са цы я-

куль тур на га ка на ла ўба чым у на ступ ную 

пят ні цу — 28 лю та га. Фільм зня ты па ма-

ты вах ра ма наў бе ла рус ка га кла сі ка Іва на 

Ша мя кі на «Снеж ныя зі мы» і «Глы бо кая

плынь», і ў ім ад люст ра ва ны па дзеі ча соў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны.

У цэнт ры жыц цё вых пе ры пе тый, дзе лю-

дзі, што за ста лі ся ў ты ле во ра га, імк нуц-

ца вы ста яць, аба ра ніць і вы зва ліць свой 

край, аказ ва ец ца Іван Ана нюк. Ён, бы лы 

за гад чык ад дзе ла вы кан ка ма, ста но віц ца 

ка ман дзі рам пар ты зан ска га атра да. І ця-

пер муж чы ну да вя дзец ца ў та кі ня прос ты 

час ву чыц ца пры маць ра шэн ні пад час ар-

га ні за цыі пар ты зан ска га ру ху, зна хо дзіць 

адзі нае пра віль нае вый сце ў скла да ных 

пе ра пля цен нях ва ен ных па дзей, а ра-

зам з тым ад чу ваць го рыч страт і за ра -

джэн не глы бо ка га па чуц ця ка хан ня... 

У ак цёр скім скла дзе кі на стуж кі ёсць

ім ёны мно гіх вя до мых ак цё раў — як бе ла-

рус кіх, так і ра сій скіх. Ся род іх Аляк сандр 

Жда но віч, Аляк сандр Тка чо нак, Яра слаў 

Іва ноў, Ка ця ры на Ва сіль е ва і ін шыя.

Але на ДРАП КО.

Фо та belіnfіlm.by і eTVnet.

ГЕ РОІ Ў КОЖ НА ГА СВАЕ
Бе ла рус кі му зы кант і спя вак Аляк сандр Па тліс зняў ві дэа 

на пес ню «Да маш няя», якая пры све ча на сям'і. Пес ня са 

снеж ня 2019 го да гу чыць у эфі ры ай чын ных ра дыё стан-

цый.

Здым кі клі па пра хо дзі лі ва ўкра ін скім За па рож жы — на ад ва-

лах чыр во ных кар' е раў, дзе ра ней зда бы ва лі ся аб ра зіў ныя ма тэ-

ры я лы, а так са ма ў пры ват ным до ме, на тэ ле сту дыі і ў зды мач ным 

па віль ё не. Рэ жы сёр Яў ген Шка лен ка пра па на ваў га лоў ную ідэю: 

па сю жэ це му зы кант у ро лі кас ма на ўта ад праў ля ец ца на Марс, а 

род ныя — жон ка Тац ця на і сын Ля вон — доў гія 12 ме ся цаў пе ра-

жы ва юць і ча ка юць вяр тан ня баць кі да до му... «Фі ла соф скі сэнс 

клі па ў тым, што кож ны муж чы на, які па кі дае дом, сы хо дзіць, каб 

вяр нуц ца, — ка жа Аляк сандр Па тліс, — і не важ на на са мрэч, ку ды 

ён сы хо дзіць — у кос мас ці ў спарт за лу, май стэр ню, у офіс, на 

за вод. Га лоў нае для нас, муж чын, ве даць, што ця бе ча ка юць».

Спе цы яль на для зды мак вы ка наў цу да вя ло ся на браць ва гу — 

каб па ка заць, што не ўсе муж чы ны «за со рак» ідэа льныя, што 

боль шасць звы чай ных сем' яў да лё кая ад мод на га глян цу, але 

гэ та не іс тот на, ка лі ў до ме па ну юць лад, лю боў і пры няц це ад но 

ад на го та кі мі, якія лю дзі ёсць. Але га лоў най скла да нас цю ста ла

 

на ват не гэ та, а за да ча ўга ва рыць на здым кі жон ку: Тац ця на

зу сім не пуб ліч ны ча ла век і ўпэў не на, што ся мей нае шчас це 

лю біць ці шы ню. Сын жа, на ад ва рот, удзель ні чаў у «кі но» з за-

хап лен нем, тым больш для яго гэ та не пер шы во пыт — ра ней 

Ля вон ра зам з та там зды маў ся ў клі пе бе ла рус ка га гур та Nutekі 

«Пры ві тан не, сын».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та са зды мак клі па.

Аляк сандр Па тліс зняў но вы кліп 
пра каш тоў насць сям'і

Кож ны год, ка лі мы на блі жа ем ся да свя та 23 лю та га — Дня аба рон цаў Ай чы-

ны, хо чац ца не аб мя жоў вац ца фар му лёў кай, а прос та ду маць пра тое, што 

муж чы на — гэ та той, хто не за леж на ад уз рос ту, пра фе сіі і шэ ра гу ін шых ха-

рак та рыс тык (час та, да рэ чы, на вя за ных гра мад ствам) з'яў ля ец ца вы ха ва ным, 

на дзей ным, ад да ным і сме лым. Ён умее ка хаць, ца ніць сяб роў ства і зна хо дзіць 

вый сце з лю бой сі ту а цыі, у якой апы нец ца па сцэ на рыі жыц ця. А каб да поў-

ніць кар ці ну, пра па ну ем па гля дзець філь мы, дзе як раз мож на знай сці воб ра зы 

та кіх муж чын.


