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Сваю но вую за да чу пра па-

нуе Мi ха iл Ко шаль з Мiн ска (гл. 

дыя гра му).

Бе лыя: Крb4, Фd4, Се5, 

Кb6, пс4 (5).

Чор ныя: Крс6, Сb8, пп. b7, 

d6 (4).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ад ка зы на ад-

рас рэ дак цыi («Звяз да», вул. 

Хмяль нiц ка га, 10А, Мiнск, 

220013) або на элект рон ны ад-

рас вя ду ча га ад дзе ла: vadim_

ne67@mail.ru

* * *

Адэ скi грос май стар i гiс то-

рык шах мат Сяр гей Тка чэн ка 

са браў цi ка выя звест кi пра 

шах мат ны матч, якi ад быў ся ў 

1911–1913 га дах па пе ра пiс цы 

па мiж чы та ча мi, з ад на го бо ку, 

га зе ты «Одесские новости», з 

дру го га — санкт-пе цяр бург скiх 

га зет «Речь» i «Сов ре мен ное 

сло во». Але па дзел на «поў-

дзень» i «поў нач» та га час най 

Ра сiй скай iм пе рыi быў до сыць 

умоў ны. У склад кож най ка ман-

ды ўва хо дзi ла па 100 гуль цоў, 

асоб ныя з iх жы лi ў Фран цыi, 

Бель гii, Iта лii, не ка то рыя — 

у Сi бi ры. Ся род удзель нi каў бы-

лi бу ду чы чэм пi ён све ту Аляк-

сандр Але хiн (да рэ чы, сваё 

проз вi шча ён заў сё ды пi саў i 

вы маў ляў без лi та ры «ё»), бу-

ду чы вi цэ-чэм пi ён све ту Яфiм 

Ба га лю баў, iн шыя вя до мыя 

май стры. З жы ха роў Бе ла-

ру сi (у су час ных яе ме жах) у 

ка ман ду «Поўд ня» ўва хо дзi лi 

Д. Я. Да ню шэў скi (Мя дзел), 

С. Н. Грэ бель скi i А. Да вiд ман 

(Ма гi лёў) — кож ны вый граў па 

2 пар тыi. За «Поў нач» гу ля-

лi А. А. Кас пер скi i Ю. Лi бер-

ман (Мiнск), С. Хвi лi вiц кi (Ор-

ша) — па 2 ба лы, А. Я. Гер цык 

(Мiнск) — 1, А. Н. Вя лiн скi i 

А. М. Ка ля да (Мiнск) — па 0,5, 

Я. М. Ся да шаў (Ба ры саў) — 

0. Част ка пар тый па роз ных 

пры чы нах не бы ла свое ча-

со ва за вер ша на, та му вы нi кi 

пры су джа лi ся ар га нi за та ра мi 

зы хо дзя чы з па зi цыi. Сяр гей 

Тка чэн ка пры во дзiць до ка зы, 

што матч скон чыў ся ўнi чыю з 

лi кам 100:100.

У кнi гах бе ла рус ка га гiс то-

ры ка шах мат В. Ру бiн чы ка i iн-

шых кры нi цах ёсць звест кi пра 

не ка то рых удзель нi каў мат ча. 

Ан тон Ан то на вiч Кас пер скi (па-

мёр у 1936 го дзе) у са вец кi час 

быў не ад на ра зо вым чэм пi ё нам 

Мiн ска, удзель нi чаў у чэм пi я-

на тах СССР 1925 i 1927 га доў, 

вёў шах мат ныя руб ры кi ў вы-

дан нях «Са вец кая Бе ла русь», 

«Ак цябр» i «Ра бо чы». Да вiд 

Да ню шэў скi (1885–1944) — 

удзель нiк Усе ра сiй скай алiм пi я -

ды 1920 го да (якая лi чыц ца пер-

шым чэм пi я на там СССР), жыў 

на той мо мант у Нiж нiм Ноў га-

ра дзе. Аляк сандр Мi ка ла е вiч 

Ка ля да пра ца ваў на чы гун цы, 

па спя хо ва гу ляў у мiн скiх га-

рад скiх тур нi рах. Якаў Мi кi цiч 

Ся да шаў (1877–1938) ра шаў 

за да чы, гу ляў па пе ра пiс цы, 

удзель нi чаў у пер шын ствах 

Мiн ска. Са ла мон Хвi лi вiц кi 

(1893–1950) паз ней пе ра ехаў 

з Ор шы ў Ле нiн град, па спя хо-

ва зма гаў ся ў спа бор нiц твах з 

шах мат ны мi май стра мi.

* * *

Бе ла рус кi грос май стар Ула-

дзi слаў Ка ва лёў за няў 10-е 

мес ца ў ан лайн-тур нi ры на 

сай це chess.com (745 удзель-

нi каў).

А дзве на ступ ныя пар тыi 

бы лi згу ля ны ня даў на ў ан-

лайн-тур нi ры «Ле ген ды шах-

мат».

Дзiн Лi жэнь — Ва сiль Iван-

чук. 1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. g3 c5 

4. d5 ed 5. cd b5 6. e4 К:e4 7. 

Сg2 Кd6 8. Кf3 Сe7 9. 0-0 0-0 

10. Сf4 Кa6 11. Лe1 Сb7 12. Кc3 

b4 13. С:d6 С:d6 14. Кe4 Фc7 

15. Кfg5 h6 16. Фh5 Сe5 17. d6 

Фb6 18. К:f7 Л:f7 19. Ф:e5 c4 

20. Сf1 Лc8 21. Лac1 c3 22. bc 

Кc5 23. cb К:e4 24. Л:c8+ С:c8 

25. Фe8+, 1:0.

Анiш Гi ры — Пе тар Ле ка. 1. 

Кf3 Кf6 2. g3 c5 3. Сg2 Кc6 4. 

0-0 e5 5. e4 d6 6. c3 К:e4 7. d4 

f5 8. de de 9. Кbd2 К:d2 10. К:d2 

Сe6 11. Лe1 Фd7 12. Фa4 Сd5 

13. С:d5 Ф:d5 14. Кc4 0-0-0 15. 

Сg5 Лd7 16. Лad1 Фe6 17. К:e5 

Л:d1 18. Ф:d1 Кe7 19. Кd3 Фd6 

20. Фe2 Кg6 21. Фe8+ Крc7 22. 

Кf4 Фd7 23. К:g6 Ф:e8 24. Л:e8 

hg 25. Сe7 С:e7 26. Л:h8 c4 27. 

Крf1 b5 28. Крe2 a5 29. Лe8 Сf6 

30. Лe6 Крb7 31. Крd2 a4 32. a3 

Крc7 33. h4 Крb7 34. Крe3 Крc7 

35. f3 b4 36. Л:f6, 1:0.

* * *

Ра шэн не за да чы з мi ну ла га 

вы пус ку: 1. Фh8! Пер шыя пра-

вiль на ад ка за лi Ула дзi мiр Iзо-

таў, Ва сiль Ба ры се вiч, Вiк тар 

Жук, Сяр гей Цяль пук.

Ва дзiм ЖЫЛ КО.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 101

«Люс тэр ка» — кi на стуж ка 

Анд рэя Тар коў ска га, якая вый-

шла ў 1974 го дзе. У ёй гле да чу 

прад стаў ле на спо ведзь ад на-

го са зна ка вых кi на рэ жы сё раў 

дру гой па ло вы ХХ ста год дзя. 

На эк ра не, быц цам у люс-

тэр ку, Тар коў скi дэ ман струе 

свае ўспа мi ны. Тут ёсць мес ца 

прос тым i скла да ным, важ ным 

i вы пад ко вым па дзе ям, з якiх 

скла да ец ца жыц цё ва ўсёй яго 

не паў тор нас цi. На пер шы по-

гляд зда ец ца, быц цам ус па мi-

ны раз роз не ныя, але по тым 

ра зу ме еш: гэ та ра ху нак ча ла-

ве ка са мо му са бе, дзе адзi ны 

суд дзя — сум лен не. Бу ду ю чы 

свой апо вед у двух вы мя рэн нях 

на эк ра не — па мiж ця пе раш нiм 

i мi ну лым, — рэ жы сёр дзе лiц ца 

з гле да ча мi сва i мi роз ду ма мi 

пра жыц цё, дзе не абы хо дзiц ца 

без не па ра зу мен няў i па чуц ця 

вi ны пе рад блiз кi мi людзь мi — 

ма цi i жон кай. Так, на прык лад, 

мы не толь кi ба чым Мар га ры-

ту Це ра ха ву ў ро лi ма цi ге роя, 

але зна ё мiм ся i з ма май са мо га 

рэ жы сё ра, чу ем го лас яго на-

га баць кi за кад рам, ка лi той 

чы тае свае вер шы. Та кiм чы-

нам са мае га лоў нае, што заў-

сё ды бы ло ў ду шы рэ жы сё ра, 

аб' яд ноў ва ец ца на эк ра не. Ён, 

да рэ чы, ад зна чаў, што ўсе сю-

жэт ныя лi нii кар цi ны — аў та-

бiя гра фiч ныя, i яму «ха це ла ся 

рас ка заць пра свае па чуц цi ў 

да чы нен нi да блiз кiх лю дзей, 

а так са ма пра не за мен нае па-

чуц цё доў гу пе рад iмi»... Вар та 

ад зна чыць, што гэ тая кi на стуж-

ка на ват бы ла ад зна ча на Iталь-

ян скай кi на ака дэ мi яй у 1980 

го дзе як «Най леп шы за меж ны 

фiльм го да». Па каз «Люс тэр-

ка» за пла на ва ны на аў то рак, 

25 жнiў ня.

А вось на вы хад ных «Бе ла-

русь 3» па ка жа бiя гра фiч ную 

дра му Пят ра Бус ло ва «Вы-

соц кi. Дзя куй, што жы вы». 

Сю жэт па бу да ва ны на рэ аль-

ных па дзе ях, якiя ахоп лi ва юць 

пяць дзён з жыц ця ле ген дар-

на га паэ та, ак цё ра тэ ат ра i кi-

но Ула дзi мi ра Вы соц ка га. Усё 

ад бы ва ец ца ле там 1979 го да, 

ка лi ён зна хо дзiц ца ў кан цэрт-

ным ту ры ва Уз бе кi ста не. КДБ 

бу дуе змо ву, каб ад ным ма хам 

зруй на ваць кар' е ру на род на га 

лю бiм ца. Але час i лёс па-свой-

му рас па ра джа юц ца да лей шым 

раз вiц цём па дзей... Пер ша па-

чат ко ва пра ект фiль ма на сiў 

наз ву «Чор ны ча ла век» i яго 

сцэ на рыс там быў пры зна ча-

ны Iгар Ва ло шын, але ў вы нi ку 

гэ тая ро ля вы па ла сы ну паэ та 

Мi кi ту Вы соц ка му, а ўва со бiў 

яго на эк ра не Сяр гей Бяз ру каў. 

Пад час зды мак i на пра ця гу не-

каль кiх ме ся цаў пас ля вы ха ду 

кi на стуж кi iмя вы ка наў цы га-

лоў най ро лi тры ма ла ся ў сак-

рэ це — на ват ка ле гi па цэ ху не 

ве да лi, хто гэ та. Па коль кi ства-

раль нi кi фiль ма iмк ну лi ся мак-

сi маль на да ста вер на ства рыць 

воб раз Вы соц ка га, то грым ак-

цё ра што дзён на зай маў ад 4 

да 6 га дзiн, а мас ка-ро бат для 

тва ру ра бi ла ся на пра ця гу паў-

го да.

У ня дзе лю 30 жнiў ня ўва-

зе гле да чоў пра па ну юць да-

ку мен таль ны фiльм Ана то ля 

Алая «Чор ны во ран», якi ўба-

чыў свет на сту дыi «Бе ла русь-

фiльма» ў 2017 го дзе. Кi на стуж -

ка, мож на ска заць, з'яў ля ец ца 

рас сле да ван нем, у якiм рэ жы-

сёр не толь кi раз гля дае тэ му 

ва ен на па лон ных у га ды Дру гой 

су свет най вай ны, але i шу кае 

ад ка зы на аса бiс тыя пы тан нi, 

якiя звя за ны з гiс то ры яй яго сям'i. 

Усё жыц цё сын шу каў баць ку, а 

по тым на дзея яму ўсмiх ну ла ся, 

ка лi iмя та го знай шло ся ў ар хi-

вах ня мец ка га аб' яд нан ня «Сак-

сон скiя ме ма ры я лы»... Пра цяг не 

пра пус цi це ў ня дзель ным эфi ры 

на «Бе ла русь 3».

Але на ДРАП КО.

Фо та kino-teatr.ru, 

ridus.ru.

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

У ЛЮС ТЭР КУ КI НО
Кi но — тая пра сто ра ў мас тац тве, якая да зва ляе цэ ла му 

ка лек ты ву твор цаў не толь кi па ка заць сваё май стэр ства, 

але i ад люст ра ваць стаў лен не да па дзей у гiс то рыi, гра-

мад стве i па дзя лiц ца ўлас ны мi раз ва жан ня мi на ак ту аль-

ныя аса бiс та для iх тэ мы. На на ступ ным тыд нi гле да чы 

«Бе ла русь 3» змо гуць уба чыць фiльм-спо ведзь Анд рэя 

Тар коў ска га, бiя гра фiч ную дра му пра Ула дзi мi ра Вы соц-

ка га i да ку мен таль ны апо вед пра па лон ных Вя лi кай Ай-

чын най вай ны.

Што год кi на кам па нii па ўсiм све це 

вы пус ка юць мност ва фiль маў, цi ка-

вых i не вель мi, глы бо кiх i пра хад ных. 

Але толь кi са мым лю бi мым пiль ны 

гля дач да руе агрэ хi, не дак лад нас цi 

i зной дзе ныя ў стуж ках «ля пы». Пры-

га да ем толь кi сем вя до мых ля паў 

з са вец кай кла сi кi, з-за якiх, зрэш ты, 

гле да чы не ста лi лю бiць гэ тыя стуж кi 

ме ней.

«Сям нац цаць iм гнен няў вяс ны». 

У маi 1945-га Шцiр лiц вя зе па ста ра Шла га 

да мя жы, а па ра лель на ў эпi зо дзе гу чыць 

ме ло дыя пес нi «Allez venez! Milord, vous 

avez l'air d'un mоme...» — якая ўпер шы-

ню бы ла вы ка на ная толь кi ў 1959 го дзе 

Эдзiт Пi яф.

«Брыль ян та вая ру ка». Пад час эпi зо-

ду «Ба бе — квет кi, дзе цям — ма ро зi ва» 

ў кад ры спа чат ку два эс кi мо на па лач цы i 

дзве ру жы, а праз iм гнен не — ма ро зi ва ў 

ва зач ках, а кве так ужо тры.

«Вя лi кi пе ра пы нак». Ган жа аб ва рыў кi-

пе нем пра вую ру ку, а ў мед пунк це яму бiн-
ту юць ча мусь цi ле вую, i ў да лей шых сцэ нах 
так са ма бiнт «мiг ры руе» з ру кi на ру ку.

«Джэнтль ме ны ўда чы». Та ту i роў кi, 
якiя да вя ло ся зра бiць Яў ге ну Ля во на-
ву для ўжы ван ня ў ро лю кры мi наль на га 

аў та ры тэ та, то вы цвi та юць, то ро бяц ца 

больш яр кi мi, а ў ад ной са сцэн «на кол-

ка» з лям пач кай на огул пе ра куль ва ец ца 
да га ры на га мi.

«Iро нiя лё су, або З лёг кай па рай!» 

Зда ец ца, толь кi ля нi вы не пом нiць хоць 

па ру цы тат i кi на ля паў з шэ дэў ра Эль да ра 

Ра за на ва. Адзiн з са мых вя до мых — фо та 

Iпа лi та. У сер ван це ста iць парт рэт Юрыя 

Якаў ле ва, а са сне гу ге ра i ня пад нi мае 

карт ку Але га Ба сi лаш вi лi, якi i му сiў пер ша -

па чат ко ва iг раць у фiль ме.

«Д'Ар тань ян i тры муш ке цё ры». 
Амаль кла сiч ны не да гляд кас цю ме ра: ка-
лi ў дом Бу а насье пры хо дзяць гвар дзей-
цы, Д'Ар тань ян на дру гiм па вер се ў ад ным 
бо це — на ле вай на зе, а спус ка ец ца ўнiз, 
каб вы зва лiць ка ха ную — зноў у ад ным, 
але на пра вай...

Тыя ж i конь. А гэ та не ляп, прос та 
за баў ны факт — брон за вая ста ту эт ка Пе-
га са, якая за хоў ва ла ся ў рэ квi зi тар скiх цэ-

хах «Мас фiль ма», на столь кi па да ба ла ся 

рэ жы сё рам, што зра бi ла кi на кар' е ру на 

зайз драсць мно гiм ак цё рам. Гэ ты конь 

«за свя цiў ся» ў фiль мах «Служ бо вы ра-

ман», «Брыль ян та вая ру ка», «Сак рэт ная 

мi сiя», «Па кет», «Мой лас ка вы i пя шчот ны 

звер», «Шыр лi-Мыр лi».

Фо та kino-teatr.ru.

Па мы лач ка вый шлаПа мы лач ка вый шла

КI НА ЛЯ ПЫ З СА ВЕЦ КIХ ФIЛЬ МАЎ

^


