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Аў тар сён няш няй за да чы — 

С. Крэй нiн (гл. дыя гра му).

Бе лыя: Крh8, Лf6, Лh4, Сg3, 

Кg7, пd4 (6).

Чор ныя: Крg5, пп. f7, g6, g4 

(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, 220013, 

г. Мiнск) або на элект рон ны ад-

рас вя ду ча га ад дзе ла: vadim_

ne67@mail.ru

* * *

Ва ўмо вах пан дэ мii буй ныя 

шах мат ныя тур нi ры пра хо дзяць 

рэд ка, але ў Чэ ля бiн ску ад бы-

лi ся ад ра зу два мiж на род ныя 

спа бор нiц твы, у якiх вы сту пi лi 

i бе ла рус кiя шах ма тыс ты. Спа-

чат ку прай шоў Ме ма ры ял Iга ра 

Кур но са ва па хут кiх шах ма тах 

(188 удзель нi каў). Аляк сей 

Аляк санд раў у вы нi ку за няў 

13-е мес ца, Кi рыл Сту пак — 

40-е, Воль га Ба дэль ка — 44-е 

(трэ цi прыз ся род жан чын). По-

тым ад быў ся Ме ма ры ял Аляк-

санд ра Пан чан кi (125 удзель-

нi каў) — ужо па «кла сiч най» 

гуль нi. К. Сту пак фi нi ша ваў 

на 18-м мес цы, В. Ба дэль ка — 

на 49-м, А. Аляк санд раў — на 

57-м.

Вось не каль кi пе ра мож ных 

пар тый бе ла ру саў з Ме ма ры я-

лу А. Пан чан кi.

Кi рыл Сту пак — Аляк сандр 

Су во раў. 1. d4 d5 2. Кf3 Кf6 3. 

c4 e6 4. Сg5 Сe7 5. Кc3 Кbd7 

6. e3 0-0 7. Фc2 c6 8. Сd3 h6 9. 

Сh4 dc 10. С:c4 b5 11. Сd3 Сb7 

12. 0-0 Лc8 13. Фe2 b4 14. Кe4 

c5 15. К:f6+ С:f6 16. С:f6 Ф:f6 

17. Сa6 С:f3 18. Ф:f3 Ф:f3 19. gf 

Лcd8 20. dc К:c5 21. Сb5 Лd2 

22. Лfc1 Кd3 23. С:d3 Л:d3 24. 

Лc7 Лd2 25. Лb1 Лa8 26. Крf1 

a5 27. Крe1 Лd5 28. Лd1 Лh5 

29. Лdd7, 1:0.

Аляк сей Грэб неў — Воль га 

Ба дэль ка. 1. e4 c5 2. Кf3 d6 3. 

d4 cd 4. К:d4 Кf6 5. Кc3 Кc6 6. 

Сe2 e5 7. Кb3 h6 8. Сe3 Сe7 

9. Фd2 Сe6 10. 0-0 a6 11. a4 

0-0 12. a5 С:b3 13. Сb6 Фd7 14. 

cb Сd8 15. Фe3 С:b6 16. Ф:b6 

Кd4 17. Сc4 Лfc8 18. Лad1 Лab8 

19. Фb4 Фc7 20. Фa4 Фc5 21. 

h3 Лd8 22. Лd3 Фc6 23. Лfd1 

Ф:a4 24. ba Крf8 25. Л:d4 ed 

26. Л:d4 Лdc8 27. Кd1 Кd7 28. 

Кe3 Кe5 29. f4 Кc6 30. Л:d6 Лd8 

31. Л:d8+ Л:d8 32. Сd5 К:a5 33. 

Крf2 Лc8 34. Крe2 Кc6 35. Крd2 

Лc7 36. Кc2 f5 37. Крd3 Кe7 38. 

Сb3 Лd7+ 39. Крe3 Лd1 40. Сc4 

Лc1 41. Сd3 Лb1 42. b4 Лb3 43. 

Крd4 fe 44. С:e4 b6 45. Крc4 

Лg3 46. Кd4 Лa3 47. Сc2 Крe8 

48. Кe6 Крd7 49. Кd4 Крd6 50. 

Сb3 Лa1 51. Сc2 Лf1 52. f5 Кd5 

53. Сd3 Лc1+ 54. Кc2 Кe3+ 55. 

Крc3 К:c2 56. С:c2 Крe5 57. 

Крb3 Лg1 58. Сd3 a5, 0:1.

Аляк сей Аляк санд раў — Ар-

тур Габ ры е лян. 1. d4 Кf6 2. c4 

c5 3. d5 e6 4. Кc3 ed 5. cd d6 6. 

Кf3 g6 7. Сf4 Сg7 8. Фa4+ Сd7 

9. Фb3 b5 10. С:d6 Фb6 11. Сe5 

0-0 12. e3 c4 13. Фd1 b4 14. Кe2 

Лc8 15. Кf4 c3 16. Сd3 Сb5 17. 

0-0 Кbd7 18. Сd4 Фa5 19. bc bc 

20. С:b5 Ф:b5 21. Лc1 Кe4 22. 

Фc2 Кdf6 23. Лfd1 Лc4 24. Кe5 

Лb4 25. f3 Лb2 26. Фd3 Кd6 27. 

Ф:c3 Л:a2 28. Кc6 Кfe8 29. e4 

Сh6 30. Сe3 Сg7 31. Фc5 Фb3 

32. Кd3 a5 33. e5 Кf5 34. Сf2 

Сh6 35. f4 Кc7 36. d6 Кe6 37. 

Фc4 a4 38. Ф:b3 ab 39. Лb1 Лc2 

40. Кdb4 С:f4 41. Л:b3 С:h2+ 42. 

Кр:h2 Л:f2 43. d7 Лe2 44. Лdd3 

Крg7 45. Лa3 Л:a3 46. Л:a3 Лd2 

47. Лd3 Лe2 48. Кd5 Крh6 49. 

Кc7 Кfg7 50. Лh3+ Крg5 51. 

Л:h7 Лd2 52. К:e6+ К:e6 53. 

Л:f7, 1:0.

* * *

У Ра га чо ве прай шлi рэс пуб-

лi кан скiя тур нi ры па блi цы (92 

удзель нi кi: 1 — мiж на род ны 

май стар Вя ча слаў За ру бiц кi; 

2 — май стар ФI ДЭ Ягор Сi лiч; 

3 — Аляк сей Чэ ра паў) i па хут-

кiх шах ма тах (94 удзель нi кi: 

1 — грос май стар Мi кi та Ма ё-

раў; 2 — май стар ФI ДЭ Юрый 

Бор сук; 3 — май стар ФI ДЭ Ар-

цём Стры бук).

У ан лайн-тур нi ры па блi-

цы на сай це chess.com (782 

удзель нi кi) Ула дзi слаў Ка ва-

лёў фi нi ша ваў на 17-м мес цы, 

Дзя нiс Ла за вiк — на 28-м. Праз 

iн тэр нэт ад быў ся i блiц -матч 

грос май страў Сяр гея Жы гал кi 

(Бе ла русь) i Дзмiт рыя Анд рэй-

кi на (Ра сiя). Бе ла рус са сту пiў: 

сем пе ра мог, 12 прой гры шаў, 

тры нi чыi.

* * *

Ра шэн не за да чы з мi ну ла-

га вы пус ку: 1. Фg8! Пер шыя 

пра вiль на ад ка за лi Ва сiль Жу-

ко вiч, Iгар Ана нiч, Вiк тар Жук, 

Сяр гей Цяль пук, Ва сiль Ба ры-

се вiч.

Ва дзiм ЖЫЛ КО.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квар тал або II паў год дзе 2020 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IV квар тал або ІI паў год дзе 2020 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Во сень са «Звяз дой»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў-

год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це 
і да сы лай це да 14 каст рыч ні ка 2020 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.

Ся род пад піс чы каў 16 каст рыч ні ка 2020 го да бу дуць ра зы гра ны 
7 здраб няль ні каў-чо пе раў Galaxy GL і су пер прыз — суш ка для 
ага род ні ны і са да ві ны Redmand. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ныя ў 
га зе це «Звяз да» да 25 каст рыч ні ка 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі да 31 снеж ня 
2020 го да пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на 
ІV квар тал або ІІ паў год дзе 2020 го да і паш пар та. Пас ля 31 снеж-
ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма-
юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Во сень са «Звяз дой» чы тай це 
ў ну ма ры 165 га зе ты «Звяз да» ад 26 жніў ня.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 01.09.2020 да 31.12.2020.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3840 ад 21.08.2020 го да вы да дзе на Мі ніс тэр ствам 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 104

ЗА ГАД КА ФІ НА ЛУ ЯСЕ НІ НА
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі Ча ла ве чае сум лен не 

ў кла січ ным сю жэ це
На тэ ле ка на ле 

АНТ гле да чам 

пра па ноў ва-

юць да пра гля ду 

бія гра фіч ную 

дра му «Ясе нін» 

рэ жы сё ра Іга ра 

Зай ца ва, якая 

ўба чы ла свет у 

2005 го дзе. Фільм 

з'яў ля ец ца эк ра-

ні за цы яй ра ма на 

Ві та ля Бяз ру ка ва 

«Ясе нін. Хро ні ка 

за бой ства», а ў 

га лоў най ро лі сын 

аў та ра, вя до мы 

Сяр гей Бяз ру каў.

Кі на стуж ка вы кла дае кан спі ра ла гіч ную 

вер сію смер ці вя лі ка га паэ та. Ся рэ дзі на 

1980-х. Прай шло 60 га доў пас ля гі бе лі 

кла сі ка. Пал коў нік Аляк сандр Хлыс тоў па 

по шце атрым лі вае ста ры фо та зды мак, 

на якім Ясе нін сфа та гра фа ва ны пас ля 

смер ці. Па пра ві лах, след чы па ві нен па-

чаць рас сле да ван не. Але ге рой ро біць 

па-свой му і вы ра шае са ма стой на да сле-

да ваць аб ста ві ны спра вы. Па глы біў шы ся 

ў вы ву чэн не жыц ця паэ та і яго та ям ні чай 

гі бе лі, Хлыс тоў вы хо дзіць на шмат лі кія 

вер сіі та го, як усё маг ло быць. І вось у той 

час, як ён, зда ец ца, на блі зіў ся да праў ды, 

спра ва пры мае не ча ка ны кі ру нак...

Фільм за сна ва ны на рэ аль ных фак тах і 

вя лі кай коль кас ці да ку мен таль ных, ар хіў ных 

і фо та ілюст ра цый ных ма тэ ры я лаў. Па ча се 

дзе ян не раз бі та на два пе ры я ды — па чы на-

ец ца ўсё ў 10-я га ды мі ну ла га ста год дзя, а 

по тым пе ра но сіць гле да чоў у 20-я. Тут мож-

на пра са чыць і апош нія га ды жыц ця паэ та, 

і яго ад но сі ны з ула дай, сяб ра мі і з жан чы-

на мі... А га лоў нае ўба чыць аб ста ві ны, у якіх 

жыў і рэа лі зоў ваў ся бе Сяргей Ясенін.

Не пра пус ці це фільм 11 каст рыч ні ка на 

тэ ле ка на ле АНТ.

Але на ДРАП КО.

Імя Мі ха і ла Пта шу ка — 

зна ка вае для ай чын на га 

кі не ма то гра фа. Яго філь-

мы, у лі ку якіх «У жніў ні 

44-га...», «Знак бя ды», «Час 

вы браў нас» і мно гія ін шыя, 

лю бяць і па мя та юць... 

А ва ен ная дра ма «Вазь му 

твой боль» сё ле та ад зна-

чае 40-год дзе з мо ман ту 

вы ха ду. На на ступ ным 

тыд ні яе па ка жа ў эфі ры 

«Бе ла русь 3».

Кі на стуж ка зня тая па ад-

най мен ным ра ма не Іва на Ша-

мя кі на. У ёй рас каз ва ец ца, як 

у вёс ку пас ля доў га га па збаў-

лен ня во лі вяр та ец ца бы лы па-

лі цай Ры гор Шыш ко віч, які быў 

пры зна ны ві на ва тым у смер ці 

ма ці і сяст ры саў гас на га кі роў-

цы Іва на Бат ра ка. За служ бу 

ў па лі цыі здрад нік ад быў доў-

гі тэр мін у тур ме, але за стаў-

ся жыць, та му што яго ві ну ў 

рас стрэ ле да ка заць не змаг лі. 

Су стрэ ча з Шыш ко ві чам за-

ста ві ла Іва на зноў пе ра жыць 

па дзеі той жах лі вай во се ні, ка-

лі ён, сха ваў шы ся пад печ чу, 

ба чыў, як па лі цаі рас стрэль ва-

лі яго род ных. З та го мо ман ту 

жыц цё Іва на пе ра тва ра ец ца ў 

каш мар. Хоць не ка то рыя з вяс-

коў цаў і лі чаць, што Шыш ко віч 

ужо атры маў па за слу гах, але 

Бат рак не ве рыць у гэ та — 

і аказ ва ец ца, што не да рэм на... 

Ры гор спра буе за біць адзі на га 

свед ку не  рас кры та га да кан ца 

зла чын ства.

Вар та ад зна чыць, што сю-

жэт ра ма на і кі на стуж кі ўзя ты 

з рэ аль на га жыц ця: ад ной чы 

вяс ко выя жан чы ны здзейс ні лі 

са ма суд над па лі ца ем, які пас-

ля тур мы вяр нуў ся ў род нае па-

се лі шча. «Вазь му твой боль» 

стаў пя тай эк ра ні за цы яй тво-

раў бе ла рус ка га пісь мен ні ка. 

Вя до мыя гле да чу і та кія эк ра-

ні за цыі, як «Сэр ца на да ло ні», 
«Вя сель ная ноч», «Ганд ляр ка і 
па эт» і ін шыя.

Мі ха іл Пта шук амаль усе 
свае філь мы зды маў на сва ёй 
ра дзі ме — ка ля вёс кі Фе дзю кі 
ў Ля ха віц кім ра ё не. І кар ці на 
«Вазь му твой боль» не ста ла 
вы клю чэ ннем. У сва ім дзён ні ку 
рэ жы сёр на пі саў: «Ка лі ўваж лі-

ва па гля дзець мае філь мы, то 

ў кож ным з іх ад на і тая ж ха та 

ў пла ні роў цы... Я ве даў кож ны 

рух Сце па ні ды са «Зна ка бя-

ды», кож ны рух Іва на Бат ра ка 

з ша мя кін ска га ра ма на «Вазь-

му твой боль». Не трэ ба бы ло 

ні чо га пры дум ляць. Усе ге роі 

ру ха лі ся па ма ім фе дзю коў-

скім до ме...» Пад час зды мак 

філь ма не абы шло ся і без на-

здвы чай ных сі ту а цый. Так, у 

ад ным з эпі зо даў, дзе спаль-

ва лі дом, ак цёр (які іг раў Іва на 

ў дзя цін стве) ледзь па спеў вы-

брац ца з по лы мя. Яшчэ ад на 

тра ге дыя маг ла ад быц ца і пад-

час зды мак Ула дзі мі ра Гас цю-

хі на (вы ка наў ца ро лі Іва на-да-

рос ла га) за ру лём кам бай на. 

Пас ля ў ін тэр в'ю ак цёр рас каз-

ваў, што ні як не мог спы ніць 

ма шы ну. Да рэ чы, гэ та бы ла 

пер шая ро ля ў кі но Гас цю хі на, 

ка лі ён, ужо вя до мы ў той час 

ак цёр, пе ра браў ся ў Мінск да 
ка ха най і атры маў мяс цо вую 
пра піс ку.

У ра ма не «Вазь му твой 

боль» ёсць та кія сло вы: «Па-

чуць во дар хле ба ў зяр ня тах 

мо жа толь кі той, хто вы рас 

на зям лі». Эк ра ні за цыя тво ра 

бы ла ўда сто е на Дзяр жаў най 

прэ міі, але, ма быць, важ ней 

лю бых уз на га род тое, што кі-

на стуж ка ста ла яшчэ ад ным 

«зяр нят кам» кла сі кі бе ла рус-

ка га кі не ма то гра фа.

Але на ДРАП КО.


