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Дзміт рый Яраш з укра ін-

ска га го ра да Су мы да слаў па 

элект рон най по шце не каль кі ці-

ка вых ідэй. Пра па ну ем на шым 

чы та чам па зна ё міц ца з гэ ты мі 

па зі цы я мі.

№ 32

№ 32

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 

e1, g1, b2, f2, a3, c3, e3, g3, 

d4, h4 (11)

Чор ныя прос тыя шаш кі: a5, 

c5, e5, b6, f6, h6, a7, e7, g7, b8, 

h8 (11)

Бе лыя пад звяз кам, ад нак 

зна хо дзяць маг чы масць пра-

вес ці вый грыш ную кам бі на-

цыю. Па ка жы це яе.

У на ступ ных дзвюх па зі цы-

ях Дзміт рыя бе лыя вый гра юць 

з да па мо гай ах вя ры і бла кі ра-

ван ня сіл са пер ні ка

№ 33

Бе лыя прос тыя шаш кі: b2, 

d2, f2, c3, b4, d4, a5, c5, h6 

(9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: h4, 

b6, f6, a7, c7, g7, d8, f8, h8 (9)

№ 34

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

g1, f2, c3, b4, d4, a5, c5 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: h2, 

f4, g5, b6, f6, a7, c7, b8 (8)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць. Проз-

ві шчы чы та чоў, якія пер вы мі 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лі ка ва ныя.

Да дзе ны старт XX чэм пі я на-

ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ша-

шач най кам па зі цыі 2020 го да ў 

шаш ках-100. Ша шач ныя кам-

па зі та ры мо гуць да слаць да 

1 мая 2020 го да па 6 па зі цый 

у пя ці раз дзе лах: мі ні я цю ры, 

праб ле мы, эцю ды, за да чы, да-

моч ные праб ле мы на элект рон-

ны ад рас ка ар ды на та ра Ва ру-

шы лы В. С. vorush@yandex.ru

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 110 ад 27.03.20.

№ 27 1. dc3 b:d2 2. fe7 h:b6 

3. gf8 e:g5 4. f:a5x

№ 28 1. fg7 d:b6 2. a:c7 h:b6 

3. gf8 e:g5 4. f:a5x

№ 29 14, 3, 25, 48, 36+

№ 30 7, 1, 25, 46, 28(45), 

50+

№ 31 1. f2-e3 d8xb6 2. e3-d4 

c5xe3 3. c3-b4 a3xc5 4. e5-d6 

c5xe7 5. f6xd8 h4xf6 6. d8xa7 h2-

g1 7. e1-f2 g1xe3 8. a7xf2+

Пер шы мі дак лад ныя ад ка-

зы да сла лі С. Ра шэ цін (Ашмя-

ны), В. Ду да рэ віч (вёс ка Но вая 

Мыш Ба ра на віц ка га ра ё на), 

Ф. Кар пей, Л. Жы хар (абод ва 

Мя дзел), У. Пань ко (Ка мя нец), 

І. Ана ніч (Грод на), А. Шур пін 

(Івя нец), У. Ваўч коў (Ма ла-

дзеч на), П. і В. Шуль гі, (Мінск), 

В. Таў ка чоў (Клі ма віц кі ра ён).

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, Мінск, 220013.

e-maіl: іnfo@zvіazda.by або 

vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

На тэ ле ка на ле «Бе ла-

русь 1» у аў то рак 14 кра са ві-

ка аў ды то рыю ча кае прэм' е ра 

філь ма «Ска жы мне праў ду» 

(Ра сія, 2019). Ме лад ра ма Анд-

рэя Эш пая з'яў ля ец ца адап та-

цы яй вя до ма га бры тан ска га 

се ры я ла «Док тар Фос тэр». Як 

ка жа сам рэ жы сёр, гэ та кар-

ці на «пра тое, як сы хо дзіць 

ка хан не, як ба лю ча жан чы не 

яго страч ваць і як цяж ка за-

ста вац ца са бой».

Па мя та е це, у Бул га ка ва: 

«Праў ду ка заць лёг ка і пры-

ем на». Але з уз рос там, ка лі 

мно гае па стаў ле на на кар ту, 

ста но віц ца скла да на пры зна-

ваць свае па мыл кі і пра ба чаць 

чу жыя. Бо ба іш ся стра ціць усё! 

Так і атрым лі ва ец ца, што тых, 

хто не ў сі лах ра за рваць ко ла, 

страх пры му шае хлу сіць і іс ці 

на под ласць, а хто шу кае і ад-

стой вае праў ду, той ры зы куе 

па та нуць у сва іх імк нен нях, губ-

ля ю чы са мо га ся бе...

«Тэ ма праў ды і пад ма ну аб-

са лют на ін тэр на цы я наль ная, 

та му з адап та цы яй праб лем 

не ўзні ка ла. Але на ша кі но 

раз гля дае гэ тыя па няц ці ў гла-

баль ным сэн се і ілюст руе, якая 

раз бу раль ная сі ла ім улас ці вая. 

Анд рэй Эш пай зра біў гіс то-

рыю шмат слой най і раз віў яе 

вель мі дра ма тыч на. Тут ня ма 

«доб рых» і «дрэн ных», бо кож-

ны пер са наж ня се сваю «праў-

ду», — ад зна чы ла ў ад ным з 

ін тэр в'ю прад зю сар се ры я ла 

Да р'я Лаў ро ва.

Тым, хто лю біць кі но з гіс-

та рыч ным кан тэкс там, ра ім 

звяр нуць ува гу на гіс та рыч-

ную дра му «Па вел, апост ал 

Хрыс та» (ЗША, 2018), зня тую 

рэ жы сё рам Энд ру Ха я там. 

Стуж ка апа вя дае пра па дзеі, 

што ад бы ва лі ся ў Ры ме ў 67 

го дзе на шай эры, ка лі быў час 

жорст кіх га нен няў на хрыс ці ян. 

Пас ля страш на га па жа ру, які 

зні шчыў боль шую част ку го-

ра да, рым скі ім пе ра тар Не рон 

за га даў сха піць і да ста віць у 

Ма мер цін скую тур му апост ала 

Паў ла, яко га лі чыў ві на ва тым 

у тым, што ад бы ло ся. 

А пер фект тур мы Маў-

ры кій раз ры ваў ся па-

між ня ўда лай ва ен-

най кар' е рай і дач кой, 

якая па ку та ва ла ад 

не вя до май хва ро бы. 

У гэ ты ж час у го рад 

прыяз  джае ле кар Лу ка 

з мэ тай знай сці Паў ла і 

спы ня ец ца ў до ме мяс-

цо вых жы ха роў. Яму 

ўда ец ца пра нік нуць 

у тур му і су стрэц ца з 

апост алам, які ў ча-

кан ні смя рот най ка ры 

па га джа ец ца рас ка-

заць сваю бія гра фію, каб гэ тыя 

звест кі тра пі лі ў но вую кні гу пра 

Еван гел ле і ву чэн не Хрыс та. 

Ка лі пра су стрэ чу да вед ва ец ца 

Маў ры кій, то спа дзя ец ца вы ка-

рыс таць атры ма ную ін фар ма-

цыю, каб да біц ца пры знан ня 

Паў ла ў пад па ле і та кім чы нам 

вяр нуць са бе да вер ім пе ра та-

ра... Як бу дзе раз ві вац ца гіс то-

рыя і чые пла ны здзейс няц ца, 

да ве да е це ся пад час пра гля ду 

кі на стуж кі 16 кра са ві ка на тэ-

ле ка на ле «Бе ла русь 2».

Ка лі ж вы пры хіль нік і кі-

но, і ці ка вай лі та ра ту ры, то 

не пра пус ці це прэм' е ру се ры-

я ла «Зу лей ха рас плюшч вае 

вочы» (2019) Яго ра Яш кі на на 

«РТР-Бе ла русь», зня та га па 

ад най мен ным ра ма не Гу зэль 

Яхі най. Кні га, да рэ чы, атры ма-

ла шмат лі кія лі та ра тур ныя прэ-

міі і пе ра кла дзе ная на 34 мо вы 

све ту. У асно ве сю жэ та — гіс-

то рыя та тар скай ся лян кі Зу лей-

хі, у якой за бі ва юць му жа, а яе 

са му рас ку лач ва юць і ад праў-

ля юць у Сі бір. Як склад ва ец-

ца да лей шае жыц цё ге ра і ні і 

як змя ня юць гэ тую жан чы ну 

шмат лі кія вы пра ба ван ні, гле-

да чы змо гуць уба чыць ужо зу-

сім хут ка: 13 кра са ві ка будзе 

пер шая се рыя.

Але на ДРАП КО.

Фо та з сай та vokrug.tv

Ад на з най ста рэй шых му зей ных 

уста ноў Бе ла ру сі — Го мель скі па-

ла ца ва-пар ка вы ан самбль — ле-

тась ад зна чы ла 100-год дзе. Ад нак 

па важ ны ўзрост не пе ра шка джае 

му зей ным су пра цоў ні кам кро чыць 

у на гу з ча сам, а му зею — за ста-

вац ца су час ным і ці ка вы м як ма га 

боль шай коль кас ці лю дзей. Та му ў 

да да так да афі цый на га сай та, дзе, 

да рэ чы, мож на здзейс ніць 3D-тур, 

не вы хо дзя чы з до му, афі цый ныя 

ста рон кі му зея ў се ці ве з'я ві лі ся на 

Facebook і «УКан так це», по тым у 

«Ад на клас ні ках» і Іnstagram. А сё-

ле та на па чат ку 

кра са ві ка па-

чаў пра ца ваць 

YouTube-ка нал 

уста но вы.

На  ка  на  ле , 

які лёг ка мож на 

знай сці па за пы-

це «Го мель скі па-

лац», пла ну юць 

змя шчаць анон-

сы, на ві ны, філь-

мы і ві дэа сю жэ ты 

«для ўсіх тых, хто, 

маг чы ма, і не па-

да зра ваў, што му-

зей — гэ та зу сім не сум на і нуд на, а на-

ад ва рот, ве се ла і па зна валь на». Ужо 

ця пер тут мож на па гля дзець фільм пра 

100-га до вы юбі лей па ла ца і ра ней шыя 

сю жэ ты, якія вы хо дзі лі на бе ла рус кім 

тэ ле ба чан ні, да ве дац ца кры ху больш 

пра яго бы лых ула даль ні каў Па ске ві чаў, 

«пра гу ляц ца» па го мель скім цэнт раль-

ным пар ку і Халь чан скай ся дзі бе, што ў 

Вет каў скім ра ё не, па зна ё міц ца з не ка-

то ры мі му зей ны мі пра ек та мі — на прык-

лад, вя лі кай вы стаў кай «Без тэр мі ну 

даў ні ны», пры мер ка ва най да 75-год дзя 

Вя лі кай Пе ра мо гі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Дзе шу каць 
скар бы 

Ра дзі ві лаў?
«Шу каль ні кі» — цыкл па зна валь на-

ванд роў ных пра грам на ка на ле «Куль-

ту ра», пры све ча ны зна ка вым па дзе-

ям гіс то рыі Ра сіі і за меж жа, а так са ма 

пры ват ным гіс то ры ям вя до мых лю-

дзей, якія па кі ну лі на шчад кам шмат 

та ям ніц і пы тан няў. Адзін з най блі жэй-

шых вы пус каў пра ек та бу дзе пры све-

ча ны Ра дзі ві лам.

Ва кол не злі чо ных ба гац цяў кня зёў Ра дзі-

ві лаў заў сё ды іс на ва ла шмат чу так. І гэ та 

да ты чы ла ся не толь кі ўні каль най ка лек цыі 

тво раў мас тац тва. Як сцвяр джа лі ві да воч цы, 

у пад ва лах па ла ца ў Ня сві жы зна хо дзі лі ся 

зліт кі зо ла та — ад пад ло гі да сто лі. Ад нак 

асаб лі вым го на рам Ра дзі ві лаў бы лі ста туі 

12 апост алаў, па да ра ва ныя на па чат ку XVІІ 

ста год дзя са мім Па пам Рым скім. Зроб ле ныя 

са срэб ра і па кры тыя па за ло тай, упры го жа-

ныя каш тоў ны мі ка мя ня мі, яны ста я лі ў ад ной 

з зал па ла ца, але пас ля не каль кіх спроб кра-

дзя жу бы лі пе ра не се ны ў скле пы за мку.

Пра гра ма пад наз вай «Скар бы Ра дзі ві-

лаў» вый дзе ў эфір 17 кра са ві ка, і ў ёй раз-

гле дзяць роз ныя вер сіі на конт та го, дзе мо-

гуць за хоў вац ца ба гац ці бе ла рус кіх кня зёў.

Але на ДРАП КО.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 111

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Кі на прэм' е ры ў тэ ле эфі ры
Ця пер кож ны з нас стаў час цей чы таць і гля дзець на ві ны, 

бо пад ста вы для та го вель мі важкія. Ад нак пры жа дан ні 

кры ху ад па чыць ад ін фар ма цый най плы ні вар та звяр нуць 

ува гу на кі на прэм' е ры, якія пра па ноў ва юць на роз ных 

тэ ле ка на лах.
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Культ асве таКульт асве та

ПА ЛАЦ АН ЛАЙН


