
Аб ве шча ны 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 ша шач на га ад дзе ла га зе-

ты «Звяз да» май стра спор ту 

СССР па ша шач най кам па зі цыі 

Мі ка лая Мі ка ла е ві ча Гру шэў-

ска га.

Згод на з па тра ба ван ня мі 

спар тыў най кла сі фі ка цыі, пе-

ра мож ца кон кур су вы ка нае 

аль бо па цвер дзіць нор му пер-

ша га спар тыў на га раз ра ду па 

шаш ках. Чы та чы, якія ра шаць 

усе кон курс ныя за дан ні, атры-

ма юць пра ва на пры сва ен не 

дру го га раз ра ду. Трое най леп-

шых атры ма юць пры зы з біб-

лія  тэ кі М. М. Гру шэў ска га.

За пра віль нае ра шэн не кож-

на га за дан ня на ліч ва ец ца ад но 

ач ко.

За зна хо джан не поў ных па-

боч ных ра шэн няў або до каз 

не вы ра шаль нас ці на ліч ва ец-

ца да дат ко ва па ад ным ач ку, 

за зна хо джан не пры ват на га 

па боч на га ра шэн ня на ліч ва-

ец ца да дат ко ва па 0,5 ач ка. За 

ня пра віль ны до каз па боч на га 

ра шэн ня ці не вы ра шаль нас ці 

зды ма ец ца ад но ач ко. За ня-

пра віль ны до каз пры ват на га 

па боч на га ра шэн ня зды ма ец ца 

0,5 ач ка. Па боч ныя ра шэн ні трэ-

ба вы дзе ліць. У кон кур се бу дзе 

пра па на ва на 12 за дан няў, па 4 

у кож ным вы пус ку. Тэр мін на 

аб дум ван не за дан няў — ча тыр-

нац цаць ка лян дар ных дзён з 

дня вы ха ду ад дзе ла. Удзель ні кі 

кон кур су па він ны да слаць за яў-

ку з ука зан нем проз ві шча, імя, 

хат ня га ад ра са, тэ ле фо на, да ты 

на ра джэн ня, на яў нас ці раз ра ду 

па шаш ках (кам па зі цыі).

За дан ні кон кур су:

№ 1

№ 1

Бе лыя прос тыя шаш кі: е1, 

h2, а3, с3, е3, f4, h4 (7).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

а5, с5, g5, d6, f6, h6, d8 (7).

№ 2

Бе лыя прос тыя шаш кі: е1, 

g1, f2, е3, b4, f4 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h4, е5, g5, b6, d6, h6 (6).

№ 3

Бе лыя прос тыя шаш кі: с3, 

d4, е3, f2, f4, h6 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b8, d6, f6, f8, g5, g7 (6).

№ 4

Бе лыя прос тыя шаш кі: а7, 

b6, d4, f4, f6, g5 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, b4, с5, d2, f2, h4 (6).

Пер шыя два за дан ні скла-

дзе ны вя ду чым ад дзе ла, трэцяе 

і чацвёртае склаў укра ін скі ша-

шач ны кам па зі тар С. Рэз ні каў.

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 93 ад 02.08.19.

№ 55 в6, gf8, с1, f2, е1, d2 

(в4, е3) е1 +

№ 56 g5, е3, а3, е7!, g1 +

№ 57 h8, а3, g3, в2!, f2, f2 +

З ліс тоў чы та чоў. Фё дар 

Кар пей з Мя дзе ла пі ша: «Дзя-

кую аў та ру гэ тых кам па зі цый! 

Асоб ная ўдзяч насць вя ду ча му 

ад дзе ла за пад бор за дан няў, 

пры ра шэн ні якіх ад чу ва еш 

аса ло ду і ду шэў ную ра дасць, 

жа дан не ра шаць яшчэ і яшчэ! 

Дзя кую і рэ дак цыі га зе ты за 

маг чы масць з за да валь нен нем 

пра во дзіць воль ны час і ад чу-

ваць у са бе па трэ бу да ак тыў-

на га жыц ця!»

Пра віль ныя ад ка зы да сла лі: 

У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 

(Грод на), В. Ду да рэ віч (вёс-

ка Но вая Мыш Ба ра на віц ка га 

ра ё на), Л. Жы хар, Ф. Кар пей 

(абод ва Мя дзел), У. Стат ке віч 

(па сё лак Зя лё ны Бор Іва цэ-

віц ка га ра ё на), А. Шур пін (Івя-

нец), В. Ваўч коў (Ма ла дзеч на), 

П. і В. Шуль гі, А. Ліц ві наў (усе 

Мінск), В. Таў ка чоў (Клі ма віцк кі 

ра ён), В. Бан да рык (Мін скі ра-

ён), С. Ра шэ цін (Ашмя ны).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, 220013, г. Мінск, е-mаіl: 

іnfо@zvіаzdа.bу або vоrush@

уаndех.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

16 жніўня 2019 г.
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Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзіТэ ле сет кіТэ ле сет кі

Ш А Ш К І
(«Звяз да») Вы пуск № 94

П'ер Ры шар Ма рыс Шарль Ле а польд 

Дэ фэ (а ме на ві та так гу чыць поў нае 

імя фран цуз ска га ак цё ра і рэ жы сё-

ра, яко га міль ё ны гле да чоў па ўсім 

све це лю бяць і пом няць па філь мах 

«Цац ка», «Ня ўда члі выя», «Укол па ра-

со нам», «Та ту лі», «На ле ва ад ліф та» 

і ін шых) сён ня ад зна чае 85-ы дзень 

на ра джэн ня.

Ёсць і яшчэ ад на на го да ўспом ніць пра 

зна ка мі та га фран цу за: 45 га доў та му са-

вец кая пуб лі ка ўпер шы ню па зна ё мі ла ся 

з яго ным Фран суа Пе рэ нам — «Вы со кім 

блан дзі нам у чор ным ча ра ві ку». Пе ра-

гле дзець на ноў гэ ты дэ тэк тыў ны фарс, 

так са ма як і рэ жы сёр скі дэ бют Ры ша ра 

«Рас се я ны», мож на бу дзе на на ступ ным 

тыд ні — на ка на ле «Ка ме дыя». А па куль 

пра па ну ем пад бор ку ма ла вя до мых фак таў 

з бія гра фіі і кі на шля ху П'е ра Ры ша ра.

Адзін з пра дзе даў П'е ра быў арыс та-

кра там, на шчад кам ста ро га шля хец ка га 

ро ду з поў на чы Фран цыі (аб чым мож на 

зда га дац ца па «шмат слой ным» проз ві-

шчы ак цё ра), за тое дру гі — бра кань е рам. 

І, маг чы ма, ме на ві та ад дру го га П'ер Ры-

шар атры маў у спад чы ну тую аван тур ную 

жыл ку, якая пры му сі ла пай сці на су пе рак 

жа дан ню сва я коў і не пра цяг нуць ся мей ны 

тэкс тыль ны біз нес, а збег чы ў Па рыж, каб 

ву чыц ца на дра ма тыч ных кур сах.

Пер шую ро лю ў кі но Ры шар, які 

на ўмыс на ска ра ціў шля хец кае проз ві шча, 

атры маў да во лі поз на: у 33 га ды ён сыг раў 

у філь ме «Бла слаў лё ны Аляк сандр», а ў 

ча кан ні ін шых ра бот пе ра бі ваў ся на пі сан-

нем за баў ных сцэ нак-скет чаў і вы сту паў з 

імі ў ка ба рэ і мю зік-хо лах. Улас на, там ён 

і ства рыў і ад та чыў свой фір мен ны воб-

раз — гу та пер ча вы аба яль ны пра сця чок, 

ад на ча со ва сум ны і смеш ны клоўн. Гэ та 

по тым, да сяг нуў шы пры знан ня на су свет-

ным уз роў ні, ён сам змог вы бі раць са бе 

ро лі — пе ра важ на дра ма тыч ныя, але пра-

бі вац ца да гле да чоў прый шло ся ме на ві та 

ў ка міч ным амп луа.

Узы хо джан не на ак цёр скі алімп па ча-

ло ся як раз з філь ма «Вы со кі блан дзін у 

чор ным ча ра ві ку» — ка ме дыі 1972 го да. 

У СССР кар ці на тра пі ла на два га ды паз-

ней, стра ці ла част ку «фры воль ных» сцэн 

пас ля цэн зу ры і ў лі да ры па ка са вых збо-

рах не ўвай шла, ад нак паз ней гіс то рыю 

пра скры па ча-вір ту о за, яко га вы пад ко ва 

пры ма юць за спец аген та, па лю бі лі ва ўсім 

све це. Праз год стуж ка атры ма ла «Ся рэб-

ра на га мядз ве дзя» на між на род ным фес-

ты ва лі ў Бер лі не, а ў 1985 го дзе кам па нія 

«20th Сеnturу Fох» зня ла ры мейк «Вы со кі 

ча ла век у ад ным чыр во ным ча ра ві ку» з 

То мам Хэнк сам у га лоў най ро лі. «Вяр тан не 

вы со ка га блан дзі на», зня тае ў 1974 го дзе, 

за ма ца ва ла пос пех — толь кі ў Са вец кім 

Са ю зе фільм уба чы лі звыш 27 міль ё наў 

гле да чоў.

Дзе сяць га доў ак цёр жыў на Се не... у 

сва бод ным дрэй фе на ўлас най бар жы. 

Пра даў гэ тае жыт ло пус тэль ні ка ак цёр 

толь кі дзе ля сва ёй дру гой жон кі, бра зіль-

скай топ-ма дэ лі Сей лы Ла сер да, каб на-

быць ім ква тэ ру ў Па ры жы.

Усё тая ж аван тур ная жыл ка пра дзе да-

бра кань е ра ад каз ная за шмат лі кія па да-

рож жы — па ўлас ным сцвяр джэн ні, Ры шар 

ны раў ва ўсе мо ры на пла не це і ўзды маў ся 

на го ры ўсіх кан ты нен таў. А вось яго ўлас-

ныя дзе ці атры ма лі ў спад чы ну му зыч ныя 

та лен ты: адзін сын стаў сак са фа ніс там, 

дру гі іг рае на кант ра ба се.

А яшчэ, як, маг чы ма, стэ рэа тып на 

і ча ка ец ца ад са праўд на га фран цу за, 

у адзін цу доў ны мо мант Ры шар на быў 

дзя сят кі гек та раў ві на град ні каў, і яго-

ная кам па нія вы пус кае чыр во нае ві но 

«Ша то Бель-Эбек» (звыш 60 ты сяч бу-

тэ лек у год).

На пры кан цы 80-х Ры шар па чаў вы пус-

каць плас цін кі са сва і мі пес ня мі, але праз 

ней кі час пе ра ка наў ся, што эст ра да — не 

яго ная сфе ра. За тое яго ўсё час цей за пра-

ша лі ў пост са вец кія кра і ны — і, на прык лад, 

гру зін ская ка ме дыя «1001 рэ цэпт за ка ха-

на га ку лі на ра» з яго ўдзе лам у 1996 го дзе 

атры ма ла За ла тую паль ма вую га лі ну за 

най леп шую муж чын скую ро лю. Так са ма 

Ры шар прад ста віў шмат сва іх тэ ат раль ных 

па ста но вак — ад на з іх, спек такль-ус па мін 

«П'ер Ры чард ІІІ», у 2016-м ме ла вя лі кі пос-

пех. Ну і, ка неш не, з 2006 го да Ры шар — 

«Га на ро вы Се зар», па вод ле фран цуз скай 

кі на ака дэ міі.

Ужо на на ступ ным тыд ні аў тар ская пра гра ма 

На ву ма Галь пя ро ві ча «Су раз моў цы», якая вы хо-

дзіць на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3», па чы нае дру гі 

се зон.

У эфір вый дуць но выя вы пус кі пра ек та, у якіх вя ду чы і 

гос ці пра цяг нуць аб мер ка ван не су час на га ста ну бе ла рус-

кай мо вы і лі та ра ту ры, іх ро лі ў фар мі ра ван ні гра мад скай 

свя до мас ці і куль ту ры на огул.

На га да ем, гас ця мі пра гра мы ўжо бы лі вя до мыя аў та ры 

і да след чы кі: кі раў нік Ін сты ту та лі та ра ту раз наў ства НАН 

Бе ла ру сі Іван Са вер чан ка, рэк тар Ма гі лёў ска га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та Дзя ніс Дук, ма ла дзе чан скі края зна вец 

Мі хась Каз лоў скі і ін шыя. А мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі 

Алесь Кар лю ке віч, які ле тась стаў пер шым су раз моў ні кам 

пра гра мы, сё ле та, на пя рэ дад ні Дня бе ла рус ка га пісь-

мен ства ў Сло ні ме, зноў на ве дае зды мач ную пля цоў ку 

31 жніў ня і пад вя дзе свое асаб лі выя лі та ра тур ныя вы ні кі 

го да, а так са ма рас ка жа пра ці ка він кі бу ду ча га свя та.

Да рэ чы, з 1 ве рас ня ўсе ін тэр в'ю бу дуць вы хо дзіць і ў 

аў ды я вер сіі — у эфі ры ка на ла «Куль ту ра» Бе ла рус ка га 

ра дыё.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Но выя раз мо вы 
пра веч нае У АД НЫМ ЧА РА ВІ КУ 

І З ПА ЧУЦ ЦЁМ ГУ МА РУ

«Цац ка».

«На ле ва 
ад ліф та».

«Ня ўда члі выя».

«Вы со кі 
блан дзі н 

у чор ным 
ча ра ві ку».

Менш за ме сяц за ста ло ся 

да гуч най па дзеі, якая ад бу-

дзец ца 15 ве рас ня ў мін скім 

пар ку Пе ра мо гі — фэс ту 

«Wargamіng Fest: Дзень тан-

кіс та». Са праўд ным па да рун-

кам для больш чым 200 ты сяч 

гас цей свя та ста нуць ар тыс-

ты, якія сё ле та вый дуць на 

га лоў ную сцэ ну.

Пе рад удзель ні ка мі сё лет ня га 

фес ты ва лю вы сту пяць зна ка мі-

тыя ўкра ін скія, ра сій скія і бе ла-

рус кія му зы кі: «Воп лі Ві дап ля са-

ва», «Звери», «Крам бам бу ля», а 

цві ком му зыч най пра гра мы ста не 

вы ступ лен не са праў ды куль та вай 

гру пы з со неч най Ка лі фор ніі — 

The Offsprіng.

У па раў на нні з мі ну лым го дам 

фес ты валь іс тот на па шы рыў геа-

гра фію ўдзель ні каў: у 2018 го дзе 

на «Дзень тан кіс та» пры еха лі 

прад стаў ні кі 10 кра ін, у той час як 

на сён няш ні дзень ужо ча ка юць 

гас цей з 28 дзяр жаў: як тра ды цый-

ных — Гер ма нія, Чэ хія, Фран цыя і 

Поль шча, так і эк за тыч ных — ААЭ, 

Ган конг, Бах рэйн і Ку вейт.

Фес ты валь за пра шае ўсіх ама-

та раў гуль няў Wargamіng і прос та 

пры хіль ні каў вя сё ла га і ак тыў на-

га ад па чын ку пры хо дзіць ра зам 

з сем' я мі і сяб ра мі — для кож на-

га зной дзец ца шмат ці ка вых ак-

тыў нас цяў і за ба вак. «Wargamіng 

Fest: Дзень тан кіс та» ад бу дзец ца 

15 ве рас ня ў мін скім пар ку Пе ра-

мо гі (пра спект Пе ра мож цаў, 45), 

ува ход бяс плат ны.

Іван КУ ПАР ВАС, фота аўтара.

Ле ген дар ны гурт The Offsprіng вы сту піць 
на «Wargamіng Fest: Дзень тан кіс та»


