
Рэс пуб лі кан скі кон курс 

па ра шэн ні ша шач ных кам-

па зі цый, пры све ча ны па мя-

ці шмат га до ва га вя ду ча га 

рубрыкі, між на род на га ар біт ра 

па ша шач най кам па зі цыі Мі ка-

лая Мі ка ла е ві ча Гру шэў ска га.

ІІІ тур.

За дан ні кон кур су:

№ 9

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

c5, e3 Бе лыя дам кі: a7 (3).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

e5, e7, f4, g3, g5, g7 (6).

№ 10

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

h2, d4, f4 Бе лыя дам кі: h6 (4).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, с3, h6 (3).

№ 11

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

d6, e7, f6, g3, g5 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b4, b6, c5, h2, h4 (5).

№ 12

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

b4, c3, c7, d6, e5, e7 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

a3, b8, d4, e3, g7, h4 (6).

9 і 10 за дан ні скла дзе ныя 

вя ду чым ад дзе ла, 11 і 12 склаў 

укра ін скі ша шач ны кам па зі тар 

Ана толь Пан чан ка.

Для са ма стой на га ра шэн-

ня ў шаш кі-100 пра па ну ем не-

каль кі кам па зі цый, скла дзе ных 

вя ду чым ад дзе ла.

№ 58

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

50, 42, 43, 31, 33, 34, 22, 18 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

36, 37, 27, 21, 20, 7, 8, 9, 10 (9).

№ 59

Бе лыя прос тыя шаш кі: 

47, 50, 42, 31, 27, 22, 20, 15 (8).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

44, 36, 37, 39, 34, 29, 24, 13, 9, 3 (10).

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

З 2 да 8 ве рас ня ў К'ян ча-

на-Тэр ме (Іта лія) ад быў ся ка-

манд ны чэм пі я нат Еў ро пы па 

шаш ках-100. Жа но чая збор ная 

(Воль га Фе да ро віч, Па лі на Пет-

ру сё ва) за ва я ва ла ся рэб ра ныя 

ме да лі ў хут кай пра гра ме і па 

блі цы, а так са ма брон за выя ў 

кла січ най гуль ні. Муж чын ская 

ка ман да (Яў ген Ва ту цін, Аляк-

сандр Бу ла таў, Аляк сей Ку ні ца) 

ста лі дру гі мі ў хут кай пра гра ме 

і трэ ці мі ў кла січ най.

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 

220013, г. Мінск, 10А;

e-maіl: іnfo@zvіazda.by, або 

vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

13 верасня 2019 г.
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квар тал або II паў год дзе 2019 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IV квар тал або ІI паў год дзе 2019 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або на ІІ паў год дзе 
2019 г., за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це і да сы лай це да 16 кастрычніка 
2019 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 17 кастрычніка 2019 го да бу дуць ра зы гра ны 
сем фітнес-трэкераў і су пер прыз — ровар Mikado. Вы ні кі бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 27 кастрычніка.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31 снежня пры па-
да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або на ІІ паў-
год дзе 2019 г. і паш пар та. Пас ля 31 снежня 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 
«Жывіце здорава са «Звяздой»!» чы тай це ў ну ма-

ры 168 га зе ты «Звяз да» ад 05.09.2019 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — 
з 06.09.2019 да 31.12.2019.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3563 
ад 28.05.2019 г. 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.

Жывіце здорава са «Звяздой»!

КА ХАН НЕ БЕЗ ЦЭН ЗУ РЫ
45 га доў та му на эк ра ны вый шаў фільм «Во сень»

Ш А Ш К І
(«Звяз да») Вы пуск № 96

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Кі на вёс ка і яе жы ха ры
Прэм' е ру 4-се рый на га мі ні-се ры я-

ла «Вяс ко вы ра манс» у па пу ляр ным 

жан ры да куд ра мы пад рых та ва ла да 

но ва га се зо на твор чая гру па пра ек-

та «Ся мей ныя гіс то рыі». Пер шую се-

рыю тэ ле ка нал Бе ла русь 2 па ка жа 

17 ве рас ня.

«Вяс ко вы ра манс» пе ра ня се гле да чоў 

у Ві лей ку — у вы ду ма ную вёс ку За рэч-

ча, дзе жы вуць га лоў ныя ге роі Іван і Ма-

рыя За рэ цкія (іх сыг ра лі, да рэ чы, так са ма 

муж і жон ка Анд рэй і Ма рыя Ду дар чык, 

вя до мыя на Ві лей шчы не як кі раў ні кі на-

род на га ан самб ля «Вя лея ка зац кая» і хо ру 

«Лю ба нія», а так са ма ўдзель ні кі на род на-

га тэ ат ра). Ся род ін шых звы чай ных жы-

ха роў не звы чай най вёс кі — мяс цо вы ба-

ла ка Ка зі мір Каст ра віц кі (ак цёр Мінск ага 

аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра Аляк сей 

Кар пец), «пры ез джыя» су се дзі — ге не рал 

у ад стаў цы Мі ха іл Яго раў і яго ная вер ная 

жон ка Але на Фё да раў на (ак цё ры Ва ле рый 

Чэ чу лін і На дзея Па ца лу е ва). Ад мет насць 

се ры я ла ў тым, што кож ны яго эпі зод — 

асоб ная за вер ша ная гіс то рыя, а зна чыць, 

па чы наць зна ём ства з пра ек там мож на

з лю бой се рыі: ша ноў най пуб лі цы абя-

ца ныя пры го ды, пе ра ўва саб лен ні, кры ху 

міс ты кі, ку паль скія ка ра го ды і аба вяз ко ва 

хэ пі-энд.

У бу ду чым, га во раць на Бе ла русь 2, 

ме на ві та на ба зе «Ся мей ных гіс то рый» 

пла ну ец ца раз ві ваць улас ную се ры яль ную 

вы твор часць. А па куль што да вед вац ца 

пра на ві ны пра ек та мож на на сай це тэ ле-

ка на ла belarus2.by і афі цый ных ста рон ках 

у сац сет ках.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

«ХА ДЗІ, РА ЁК, 
У НАШ ДВА РОК!»

Са праўд нае за стол ле і кан цэрт лір ні каў, дзі ця чая пля-

цоў ка, кні га-дыск «Бя сед ныя пес ні», су поль ныя спе вы і 

тан цы. Усё гэ та абя цае гас цям фолк-фэст тра ды цый най

му зы кі Rajok, што прой дзе ў гэ тыя вы хад ныя, 14 і 

15 ве рас ня, у ста лі цы на пля цоў цы На цы я наль на га гіс-

та рыч на га му зея.

Ар га ні за тар свя та му зы кант і эт ног раф Сяр гей Доў гу шаў рас-

каз вае, што пра во дзіць ле та і за клі каць во сень пры едуць аў тэн-

тыч ныя вы ка наў цы з Па лес ся: сёст ры Лук' я но віч, муж чын скі ка-

лек тыў «Ра да», гур ты «Це ра бя нач ка» і «Ха то ві чы», якія не толь кі 

пры вя зуць бе ла рус кія жніў ныя спе вы, але і па ка жуць аб ра ды, пры 

якіх тыя вы кон ва лі ся. Ма ла дыя эт на-вы ка наў цы па спа бор ні ча юць 

у ад мыс ло вым кон кур се, а во пыт ныя май стры пра вя дуць для 

ах вот ных май стар-кла сы па іг ры на дуд ках, гар мо ні ку, скрып цы. 

Акра мя та го, па ка жа свой мо нас пек такль «Да рож ка» Іван Кір чук, 

лі дар эт на-трыа «Тро і ца», пра дэ ман стру юць ар га ніч ны сплаў тра-

ды цый і су час нас ці гур ты Rel1kt і Vuraj. За вер шыць двух дзён ную 

пра гра му ве ча ры на на род ных тан цаў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

У юнац тве яны вель мі ка ха лі ад но ад-

на го, але я му не ха пі ла сме лас ці, ёй — 

ра зу мен ня сва іх жа дан няў, і ма ла дыя лю-

дзі рас ста лі ся. Ілья ажа ніў ся, стаў ура чом, 

Са ша рэа лі за ва ла ся бе ў ад ва рот ным па-

рад ку: вы ву чы ла ся на ін жы не ра, вый шла 

за муж — зрэш ты, ня ўда ла. А праз шмат 

га доў яны, збя га ю чы ад гру зу праб лем з 

Ле нін гра да на тыд нё вы ад па чы нак у ма-

лень кую паў ноч ную вёс ку, дзе іх ні хто не 

ве дае, су стрэ лі ся зноў і... прад ста ві лі ся 

му жам і жон кай. У іх ёсць цэ лыя сем дзён, 

каб па быць ра зам, ус пом ніць, як вы свет-

лі ла ся, ня згас лыя па чуц ці і вы ра шыць, як 

жыць да лей. Уся го сем дзён...

Філь мы пра здра ды ў Са вец кім Са ю зе 

зды ма лі на той час не над та час та, а сек су, 

як мно гім да гэ туль пом ніц ца, не бы ло. Гэ ту 

ме лад ра му Анд рэя Смір но ва на огул за-

ба ра ні лі да пра ка ту за па каз «не пры стой-

ных сцэн ка хан ня» — шы ро кай пуб лі цы яе 

прад ста ві лі толь кі ў 1989 го дзе ў Ман рэ а лі, 

а са мо га рэ жы сё ра на доў гі час (амаль 30

га доў!) прак тыч на ад лу чы лі ад пра фе сіі. 

І тым не менш — у 1976-м кар ці ну «Во сень» 

па гля дзе ла без ма ло га 10 міль ё наў гле да-

чоў, і мно гія ўнес лі фільм у свой аса біс ты 

«за ла ты фонд са вец ка га кі но».

...Хі ба мог зняць та кую кар ці ну сын пісь-

мен ні ка Сяр гея Смір но ва — та го са ма га, 

які ўсё жыц цё зай маў ся ге ро я мі Брэсц кай 

крэ пас ці? Аў тар ужо лю бі ма га пуб лі кай і 

чы ноў ні ка мі ад кі не ма то гра фа «Бе ла рус-

ка га вак за ла» — і рап там ро біць кі но, у 

якім ня ма ні ге ра із му, ні ідэа ло гіі, а толь кі 

во сень, даж джы, по шук свят ла ў кан цы ту-

нэ ля, му зы ка Аль фрэ да Шніт ке і ка хан не, 

якое вяр ну ла ся так зня нац ку і пе ра ку лі ла 

жыц цё двух ча ла век з ног на га ла ву. Ці 

вы пад ко ва па дзеі раз горт ва юц ца не на 

ку рор це, дзе-не будзь у Со чы 

ці Ял це, дзе са мо на по енае 

сон цам і мо рам па вет ра, зда-

ец ца, пад штур хоў вае да ска-

ра цеч ных ра ма наў, а ў поў най 

сціп ла га ха раст ва Ка рэ ліі, дзе 

і раз мы тыя даж джом да ро гі, 

і ка ма ры, і прос тае вяс ко вае 

жыц цё, і раз мо вы ў сель скай

піў ной пад штур хоў ва юць 

да рэ флек сіі і рас ста ноў кі кро-

пак над «і»? І ці мае ней кае зна чэн не той 

факт, што рэ жы сёр зра біў сваю «Во сень» 

у сім ва ліч ным уз рос це — 33 га ды?..

Ме на ві та ў гэ тай кар ці не сыг ра ла ад ну 

са сва іх пер шых ро ляў — вяс ко вай гас па-

ды ні-ма ла дзі цы — На тал ля Гун да ра ва. Га-

лоў ныя ж ро лі ты по вых са вец кіх ін тэ лі ген-

таў рэ жы сёр пра па на ваў Ле а ні ду Ку ла гі ну і 

та га час най сва ёй жон цы На тал лі Руд най — 

абод ва ак цё ры не бы лі па зна валь ны мі 

кі на зор ка мі, і, ма быць, гэ та сыг ра ла кар ці не 

толь кі ў плюс. А вось ма ла ды Ар мен Джы-

гар ха нян, яко га гле да чы па зна юць паў сюд на 

і заўж ды, на ад ва рот, сыг раў ро лю эпі за дыч-

ную і для ся бе не ты по вую, ад нак яр кую — 

баць кі шмат дзет на га ся мей ства, вель мі 

доб ра га і да сва іх род ных, і да сяб роў кі жон-

кі, якая за блы та ла ся ў па чуц цях і не ве дае, 

ку ды іс ці да лей. Не вы пад ко ва ме на ві та з 

яго ных вус наў на сак ра мен таль ную рэп лі ку 

жон кі, маў ляў, не за ста ло ся нар маль ных 

му жы коў, гу чыць су стрэч нае: «А я?»

Ка го тут лі чыць шчас лі вым, а ка го ня-

шчас ным — кож ны вы ра шае сам. Ці ме-

лі ра цыю са вец кія кі на цэн за ры? Фільм 

«Во сень» «пра гэ та», ці пра глы бі ню ча-

ла ве чых ста сун каў, мо жа це вы зна чыць 

для ся бе і вы — тэ ле ка нал «Куль ту ра» 

па ка жа кар ці ну на на ступ ным тыд ні, 

21 ве рас ня.


