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ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 61

26 сту дзе ня споў ніц ца 60 га доў акт ры-

се На тал лі Ва ві ла вай, якая за пом ні ла ся 

мільё  нам са вец кіх гле да чоў па ро лі Аляк-

санд ры ў філь ме «Маск ва сля зам не ве-

рыць». Кар ці на Ула дзі мі ра Мянь шо ва та ды 

ста ла лі да рам пра ка ту — за год яе па гля-

дзе лі 90 міль ё наў ча ла век, а праз год на-

ват да лі «Ос ка ра» як най леп шай за меж най 

кі на стуж цы.

Ка лі на ро лю га лоў най ге ра і ні і яе сяб ро вак 

прэ тэн да ва лі мно гія акт ры сы, то дач ку Аляк санд ру 

рэ жы сёр за цвер дзіў фак тыч на без проб, бо не ха-

цеў ба чыць у ро лі ні ко га ін ша га. Але ска заць, што 

На тал ля Ва ві ла ва пра чну ла ся зна ка мі тай пас ля 

«Маск вы...», бу дзе не зу сім праў дай.

Пер шая ро ля На тал лі ад бы ла ся яшчэ ў 14 га-

доў — та ды асіс тэнт рэ жы сё ра Юліі Сон ца вай 

шу каў ак цё раў для філь ма «Та кія вы со кія го ры» 

(1974 год), пры све ча на га зна ка мі та му пе да го гу 

Су ха млін ска му. Там дзяў чы не да стаў ся не вя лі кі 

эпі зод, але яе ўсмеш ку і вы раз ныя во чы мно гія 

за пом ні лі.

Дзя ку ю чы гэ тай ра бо це юную На та шу знай шлі 

ся род ты сяч мас коў скіх школь ні каў і за пра сі лі ў 

на ступ ную кар ці ну, пры чым як раз у Мянь шо ва — у 

яго ным філь ме «Ро зыг рыш», дзе яна сыг ра ла ро-

лю школь ні цы Таі Пят ро вай і ім гнен на ста ла па пу-

ляр най. Ад нак баць кі дзяў чы ны бы лі ка тэ га рыч на 

су праць, каб тая ме ла спра ву з кі но — яны ха це лі, 

каб дач ка пра цяг ну ла ды нас тыю і пра ца ва ла на 

ні ве дып ла ма тыі, на ват за пі са лі яе на кур сы стэ-

на гра фіс таў пры Мі ніс тэр стве за меж ных спраў. 

Уга ва рыць баць коў Ва ві ла вай уда ло ся... вы ка наў-

цу ро лі Го шы, Аляк сею Ба та ла ву. Су праць аба ян-

ня ку мі ра тыя не ўста я лі і вы пус ці лі дач ку з-пад 

да маш ня га арыш ту на зды мач ную пля цоў ку.

Як раз пас ля гэ та га філь ма Ва ві ла ва кан чат-

ко ва вы ра шы ла звя заць лёс з кі не ма то гра фам, 

скон чы ла УДІК і ста ла акт ры сай. А яшчэ ме на ві та 

на зды мач най пля цоў цы філь ма «Маск ва сля зам 

не ве рыць» акт ры са знай шла пер ша га — і, што 

рэд касць па ця пе раш нім ча се, адзі на га свай го 

му жа Сам ве ла Гас па ра ва, які доў гі час пра ца ваў 

у род най Гру зіі ша фё рам гру за ві ка і тра піў у кі но 

так са ма вы пад ко ва. Ён пры ехаў у Маск ву, цяж ка 

пе ра жы ва ючы раз вод з пер шай жон кай, па зна ё-

міў ся тут са сту дэн та мі-рэ жы сё ра мі, і тыя бы лі так 

ура жа ны шмат лі кі мі жыц цё вы мі гіс то ры я мі но ва га 

сяб ра, што па ра і лі па сту паць на рэ жы сёр скае ад-

дзя лен не ін сты ту та кі не ма та гра фіі, якое Гас па раў 

і скон чыў, да рэ чы, на ад ным кур се з Мянь шо вым. 

Ня гле дзя чы на 20-га до вую роз ні цу ва ўзрос це, па-

між На тал ляй і Сам ве лам раз га рэў ся не жар тоў ны 

ра ман, які ла гіч на пе ра цёк у шчас лі вую сям'ю.

...По тым у твор чай бія гра фіі акт ры сы бы лі філь-

мы «Цяж кая ва да», «Ву чань ле ка ра», «Цяг нік па-

за рас кла дам», «Не ха дзі це, дзеў кі, за муж» і ін-

шыя, агу лам больш за два дзя сят кі кар цін — але 

імк лі вы кар' ер ны ўзлёт не ча ка на пе ра рваў ся ўся го 

праз не каль кі га доў.

У 1986 го дзе На тал ля для зды мак у гіс та рыч ным 

філь ме «Мі ка лай Па двой скі» па ча ла ву чыц ца ез-

дзіць вер хам на ка ні — па сю жэ це гэ та ра бі ла яе 

ге ра і ня. Праз два ме ся цы на вед ван ня кон най шко-

лы акт ры са да во лі ўпэў не на тры ма ла ся ў сяд ле. 

Ад нак лі та раль на праз тры дні зды мак зда ры ла-

ся не прад ба ча нае: за мест ка ня, на якім звы чай на 

ез дзі ла На тал ля, ёй вы ве лі ін шую жы вё лу, у якой 

доў гі час ба ле ла спі на. Вар та толь кі бы ло акт ры се 

сес ці на ка ня, той ад бо лю стаў на дыб кі і скі нуў 

на ез ні цу на зям лю... Амаль ме сяц На тал ля пра ля-

жа ла ў шпі та лі, але пад ка сі ла яе на ват не траў ма, 

а под ласць рэ жы сё ра філь ма, які ма ліў не вы но сіць 

ін цы дэнт за ме жы зды мач най пля цоў кі і абя цаў да-

ча кац ца вы зда раў лен ня акт ры сы, а сам уся го праз 

ты дзень за мя ніў яе на ін шую кан ды дат ку і спа кой на 

пра цяг нуў ра бо ту. Каб да па маг чы лю бай жон цы 

пе ра жыць рас ча ра ван не ў лю дзях, Сам вел Гас па-

раў ах вя ра ваў улас най кар' е рай і, ад мо віў шы ся ад 

шэ ра гу перс пек тыў ных пра ек таў, па вёз На тал лю 

на не каль кі ме ся цаў у па да рож жа па Еў ро пе. Пас-

ля вяр тан ня, каб вяр нуць акт ры се ўпэў не насць у 

твор чых сі лах, муж зняў яе ва ўлас ным філь ме 

«Сцяр вят ні кі на да ро гах», ад нак яго вы твор часць 

пры па ла на па ча так 90-х, ка лі ра сій скае кі но пе-

ра жы ва ла глы бо кі кры зіс, та му фільм не тра піў у 

пра кат і па крыў ся пы лам на па лі цах. Пас ля кар-

ці ны «Спра ва Су ха ва-Ка бы лі на» (1991) На тал ля 

Ва ві ла ва вы ра шы ла больш не з'яў ляц ца на кі на- і 

тэ ле эк ра не. І цвёр да тры мае сло ва: яна сён ня ад-

маў ля ец ца ад ін тэр в'ю і зды мак, ба ла зе, прад зю-

сар ская ра бо та му жа да зва ляе цал кам пры свя ціць 

ся бе до му і сям'і, а так са ма даб ра чын нас ці.

На гэ тым тыд ні Бел тэ ле ра дыё кам-

па нія аб вяс ці ла аб па чат ку пры ёму 

за явак ад ах вот ных прад ста віць на-

шу кра і ну на між на род ным кон кур-

се пес ні «Еў ра ба чан не-2019». Сё ле-

та на цы я наль ны ад бор па чы на ец ца, 

ба дай, як ні ко лі поз на, але ў ме ды я-

хол дын гу спра вяд лі ва за ўва жа юць: 

ар тыс ты, якія са праў ды за ці каў ле-

ныя ўзяць удзел у кон кур се, ра зу-

ме юць, што кан ку рэн та здоль ны хіт 

не на пі шаш за не каль кі дзён, а та му 

рых та вац ца па чы на юць за га дзя і 

да лей толь кі ча ка юць афі цый най 

«ад маш кі».

Сё ле та тэр мі ны ад бо ру больш чым сціс-

лыя: за яў кі пры ма юць вы ключ на ў элект-

рон ным вы гля дзе на сай це www.tvr.by да 

31 сту дзе ня — а зна чыць, ні я кіх там ча-

кан няў да апош ня га і спрэ чак на конт да ты 

ад праў кі за каз ных бан дэ ро ляў. У тэр мін 

да 4 лю та га спе цы яль на са бра ная фо-

кус-гру па раз гле дзіць за яў кі і пра вя дзе 

пра слу хоў ван не кан ды да таў — па доб-

рай тра ды цыі, уба чыць яго мож на бу дзе ў 

анлайн-рэ жы ме на сай це Бел тэ ле ра дыё-

кам па ніі. А да 8 са ка ві ка мак сі мум дзе-

сяць фі на ліс таў ад бо ру му сяць прад ста-

віць бе ла рус кім гле да чам і экс пер там са 

сфе ры му зы кі, тэ ле ба чан ня і шоу-біз не су 

свае кон курс ныя ну ма ры ў га ла-кан цэр це. 

Хто ака жац ца най больш пе ра ка наў чым, 

ці ка вым, ме ла дыч ным, дый прос та ўда члі-

вым, той па су ме ба лаў і атры мае ты тул 

пе ра мож цы — плюс му зыч ную пу цёў ку ў 

Тэль-Авіў (Із ра іль), дзе з 14 да 18 мая гэ-

та га го да 43 кра і ны-ўдзель ні цы вы сту пяць 

у чар го вым «Еў ра ба чан ні».

Ці ка вая ака ліч насць: упер шы ню ў якас ці 

су ар га ні за та ра пра ек та вы сту пае Мі ніс тэр-

ства куль ту ры. Яшчэ ад на вар тая ўва гі дэ-

таль: пе ра мож цу на на цы я наль ным эта пе 

вы зна чае толь кі пра фе сій нае жу ры, без 

улі ку ацэ нак гле да чоў, — пры чым га ла са-

ван не суд дзяў бу дзе пра хо дзіць пуб ліч на 

(што вы клю чае, з ад на го бо ку, маг чы масць 

«на крут кі» га ла соў праз па куп ку SІM-кар-

так, а з дру го га, му сіць пра дэ ман стра ваць 

не ан га жа ва насць жу ры). Акра мя та го, два 

фі на ліс ты, якія зой муць другое і трэцяе мес-

цы, бу дуць за не се ныя ў рэ зерв — на той 

вы па дак, ка лі пе ра мож ца ад бо ру не змо жа 

ўзяць удзел у кон кур се аль бо з тых ці ін шых 

пры чын бу дзе дыс ква лі фі ка ва ны ар га ні за-

та ра мі. Зда ец ца, гэ та ве цер пе ра мен па-

дзьмуў у вя лі кай тэ ле ві зій най сту дыі?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Сён ня пра па ну ем ува зе чы-

та чоў за да чу Вік та ра Зай ца ва 

і Мі ка лая Бель чы ка ва, якая за-

ва я ва ла «брон зу» ў ле таш нім 

ка манд ным пер шын стве Бе ла-

ру сі (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кра3, Фb1, Лf8, Сс5, 

Се2, Ка5, Кg5, пп. а6, d4, е5, 

f2, g7 (12).

Чор ныя: Крd5, Лh1, Сd3, 

Сh8, Ка8, пп. с4, с6, d7, е4, е6, 

g4 (11).

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: 

vadіm_ne67@maіl.ru

* * *
Да 190-год дзя з дня на-

ра джэн ня Дзміт рыя Клар ка, 

ад на го з вя ду чых шах мат ных 

кам па зі та раў Ра сіі дру гой па-

ло вы XІX ста год дзя, га зе та 

«Ал тай ская пра вда» і Фе дэ-

ра цыя шах мат Ал тай ска га 

краю аб вяс ці лі між на род ны 

кон курс скла дан ня двух- і 

трох ха до вых шах мат ных за-

дач. Да ўдзе лу за пра ша юц-

ца і бе ла рус кія скла даль ні кі. 

У кож ным з двух раз дзе лаў 

пра ду гле джа ны гра шо вы пер-

шы прыз і яшчэ ча ты ры — 

шах мат ная лі та ра ту ра. Усім 

аў та рам, чые тво ры зой муць 

пры за выя мес цы або бу дуць 

ад зна ча ны га на ро вы мі і па-

хваль ны мі вод гу ка мі, уру-

чаць дып ло мы. Най леп шыя 

за да чы-мі ні я цю ры так са ма 

ад зна чаць пры за мі. Тэр мін 

пры сыл кі за дач (не бо лей за 

тры ад ад на го аў та ра) — да 

15 кра са ві ка 2019 го да на 

ад рас: рэ дак цыя «Ал тай ской 

пра вды», г. Бар на ул, вул. Ка-

ра лен кі, 105, 656049, Ал тай скі 

край з па зна кай «Шах мат ны 

кон курс», або на элект рон ны 

ад рас га зе ты: maіl@ap22.ru, 

тэ ма «Шах мат ны кон курс». 

Вы ні кі бу дуць пад ве дзе ны ў 

маі—чэр ве ні 2019 го да.

* * *
Ле тась мы ўжо рас ка за лі 

пра ўдзел бе ла рус кіх збор ных у 

Су свет най шах мат най алім пія -

дзе ў Ба ту мі. У пра цяг тэ мы — 

яшчэ дзве пе ра мож ныя пар тыі 

на шых шах ма тыс таў.

Кі рыл Сту пак — Па бла 

Са лі нас (Чы лі). 1.d4 d5 2.c4 

c6 3.Кf3 Кf6 4.Кc3 e6 5.g3 dc 

6.Сg2 Кbd7 7.0-0 Сe7 8.e4 0-0 

9.Сf4 a5 10.Лe1 Лe8 11.d5 Сb4 

12.de fe 13.e5 Кd5 14.Сd2 Сf8 

15.Кe4 Кc5 16.Кfg5 Фc7 17.К:h7 

К:e4 18.С:e4 Ф:e5 19.Кg5 Фc7 

20.Сh7+ Крh8 21.Сg6 Кf6 

22.С:e8, 1:0.

Ула дзі слаў Ка ва лёў — Му-

ха мад Ху сен ха джа еў (Та джы-

кі стан). 1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Кc3 

Кf6 4.h3 d5 5.ed К:d5 6.Сb5 К:c3 

7.bc Сd6 8.0-0 0-0 9.Лe1 Лe8 

10.d3 Сd7 11.Кg5 h6 12.Кe4 Сf8 

13.Фh5 a6 14.Сa4 g6 15.Фf3 f5 

16.Кc5 e4 17.Фg3 Крh7 18.К:d7 

Ф:d7 19.de Л:e4 20.Л:e4 fe 

21.Сf4 Сg7 22.С:c7 b5 23.Сb3 a5 

24.a4 b4 25.Лe1 bc 26.Сb6 Кd4 

27.С:d4 Ф:d4 28.Сf7 Фf6 29.Сd5 

Лd8 30.С:e4 Лd4 31.Фg4 Фg5 

32.Фe6 Фf6 33.Фg4 Фg5 34.Фc8 

h5 35.Фe8 Крh6 36.h4 Фf6 37.g3 

Лd2 38.Лf1 Фd6 39.Фb5 Сd4 

40.Фg5+ Крg7 41.Крg2 Фe6 

42.Фf4 Сe5 43.Фf3 Фf6 44.Лb1 

Ф:f3+ 45.Кр:f3 Сd4 46.Лb7+ 

Крh6 47.Сd3 Л:f2+ 48.Крe4 Сf6 

49.Крe3 Лg2 50.Крf3 Лg1 51.Лb6 

Крg7 52.Лa6 Сe5 53.Л:g6+ 

Крf7 54.Лg5 Крf6 55.Крe4 С:g3 

56.Л:a5 С:h4 57.Лf5+ Крe7 58.a5 

Лg5 59.Л:g5, 1:0.

* * *
Мі кі та Ма ё раў па дзя ліў 

1—3 мес цы на тур ні ры ў аў-

стрый скім Анс ба ху (74 удзель-

ні кі). Ра ман Грыб быў трэ ці са 

140 у Кра ка ве, а ў Бе ла сто ку 

на Ме ма ры я ле Л. За мен го фа 

(24 гуль цы) пе ра мог Сяр гей Ха-

міц кі, чац вёр ты быў Аляк сандр 

Смір ноў. На буй ным бліц тур-

ні ры ў лі тоў скім Друс кі нін каі 

(141 удзель нік) Ула дзі мір Ве-

ра мей чык за няў пя тае мес ца. 

У Сер біі на «су свет ным тур ні ры 

ама та раў» (якія не ма юць зван-

ня грос май стра) Анд рэй Аль хо-

вік фі ні ша ваў шос ты са 115, а 

Ягор Фі лі пец — шас нац ца ты. 

У ста лі цы Ін дыі (322 гуль цы) Кі-

рыл Сту пак па дзя ліў 1—7 мес-

цы (па да дат ко вых па каз чы ках 

ён трэ ці), а Аляк сей Аляк санд-

раў фі ні ша ваў двац ца ты.

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.К:е6. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ігар Ана ніч, 

Ула дзі мір Ізо таў, Сяр гей Цяль-

пук, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Нас са шты ху 
не са б'еш

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 удас ка наль-

ваць сваё ве дан не з 

да па мо гай «Звяз ды». 

Та кім чы нам,

ці ве да лі вы, што:

аба джгаць — па ку саць 

(пра пчол, авад нёў і інш.); 

апя чы (кра пі вою);

ам ба рас — тур бо ты, не-

па кой;

бах ма ты — пыш ны, раз-

ло жыс ты;

віль чык — верх ні стык 

да ху, ка нёк;

за саб — за пар, без пе-

ра пын ку;

клы паць — ма руд на іс ці, 

на куль гва ю чы;

ніж нік — ма лод шая фі-

гу ра ў іг раль ных кар тах, 

ва лет;

раз бэр саць — рас кі даць, 

рас пус ціць, раз блы таць;

ран нюю ра су аба-

гнаць — устаць вель мі ра-

на, на зол ку; (бе ла рус кія 

сі но ні мы: з за рою ўстаць, 

як свет сон цам (устаць); 

рус кі ад па вед нік: встать с 

солн цем);

з тро пу збі ваць — вы-

клі каць за мя шан не, за-

блыт ваць (бе ла ру сы яшчэ 

ска жуць: з по ля зво дзіць, 

з ла ду (з тол ку) збі ваць, са 

шты ху збі ваць; рус кія: сби-

вать с тол ку).

´

´

´

´

´

´

´

´

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

НІЗ КІ СТАРТ У ТЭЛЬ-АВІЎ
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Аляк санд ра, Аляк санд ра, 
якую мы стра ці ліякую мы стра ці лі

«Маск ва сля зам не ве рыць».

«Ву чань 
ле ка ра».


