
Ска за на!
 «Гэ та прос та свя та ней кае!» 

(Ка ра бас-Ба ра бас, «Пры го ды Бу ра ці на».)

 «А хто спра ба ваў з'ес ці сла на?» 

(Тоў сты Воўк, «Пра Чыр во ную Ша пач-

ку».)

«Та ям ні ца — гэ та для ду шы, а ты 

ўсё да страў ні ка пры ладж ва еш». (Люд-

віг, «Ры жы, сум лен ны, за ка ха ны».)

«З усіх вы бу хаў я пры знаю толь кі 

вы бух сме ху». (На стаў нік, «Пра да дзе ны 

смех».)

«Ра ней я лі чы ла, што муд расць — 

гэ та як спра вяд лі васць, а ця пер лі чу, што 

муд расць — гэ та як мае што ры, больш 

па доб ная да асця рож нас ці...» (Са ва, 

«Ры жы, сум лен ны, за ка ха ны».)

24 студзеня 2020 г.
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Аў тар сён няш няй за да-

чы — Аляк сандр Панк раць еў 

(гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кре5, Фd4, Лg1, 

Кg3, Кh1 (5).

Чор ныя: Крh2, пg2 (2).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ра шэн ні на ад-

рас рэ дак цыі («Звяз да», вул. 

Б. Хмяль ніц ка га, 10а, Мінск, 

220013) або на элект рон ны ад-

рас вя ду ча га ад дзе ла: vadіm_

ne67@maіl.ru

* * *

Ва Укра і не фі ні ша ваў між-

на род ны кон курс па скла дан-

ні кам па зі цый, пры све ча ны 

64-год дзю шах мат на га кам-

па зі та ра Ге на дзя Ка зю ры. 

У раз дзе ле за дач на зва рот-

ны мат за 2 ха ды пер шы і дру-

гі пры зы атры ма лі кам па зі цыі 

бе ла рус ка га май стра Мі ха і ла 

Храм цэ ві ча. Ся род гэт кіх жа 

за дач-трох ха до вак за да ча 

Мі ха і ла Храм цэ ві ча і Вік та-

ра Вол ча ка ад зна ча на дру гім 

пры зам, а за да ча Аляк санд-

ра Мі ха ла па (усе — Бе ла русь) 

атры ма ла га на ро вы вод гук. 

На га да ем, што ў за да чах на 

зва рот ны мат бе лыя вы му ша-

юць (!) чор ных даць ім (бе лым) 

мат. Праа на лі зу ем за да чу 

М. Храм цэ ві ча, ад зна ча ную 

пер шым пры зам.

Бе лыя: Крe6, Фd6, Лh4, 

Сb6, Сf3, Кb1, Кd1, пп. с7, d7, 

е7, f5 (11).

Чор ныя: Крс4, Фа7, Ла6, 

Лf8, Сb3, Сf4, Кb8, Кh5, пп. а4, 

b4, b5, с2, d3, f6 (14).

Ра шае 1. Се2! ~ 2. Ф:b4+ 

Кр:b4х, 1...dе 2. Фd3+ Кр:d3х; 

1...Л:b6 2. Л:f4+ К:f4х, 1...Ф:b6 

2. Ке3+ Ф:е3х; 1...Кс6 2. Фd4+ 

К:d4х, 1...К:d7 2. Фс5+ К:с5х

* * *

У кан цы мі ну ла га го да ад-

быў ся чар го вы Гран-пры Вар-

ша вы па ра шэн ні шах мат ных 

кам па зі цый. У спа бор ніц тве 

ўзя лі ўдзел 16 ра шаль ні каў з 

Поль шчы, Ра сіі, Укра і ны, Бе-

ла ру сі, Літ вы, Ма ро ка і Швей-

ца рыі. Бе ла рус кія ўдзель ні кі 

Аляк сандр Бу лаў ка і Мі ка лай 

Сіг не віч у га лоў ным тур ні ры 

фі ні ша ва лі да стат ко ва да лё ка 

ад п'е дэс та ла, але ў ад ным з 

«па боч ных» тур ні раў за ня лі ад-

па вед на дру гое і трэ цяе пры за-

выя мес цы.

* * *

Мі ха іл Ні кі цен ка за няў 

8-е мес ца з 84 на тур ні ры ў 

поль скім Кра ка ве, а Мі кі та 

Ма ё раў па ка заў та кі ж вы нік 

пры 165 удзель ні ках у іс пан-

скай Лор цы. На ме ма ры я ле 

Л. За мен го фа ў Бе ла сто ку 

(42 гуль цы) з бе ла ру саў най-

леп шыя бы лі Ар цём Стры бук 

(12-е мес ца) і Юрый Ці ха наў 

(23-е).

* * *

Пра па ну ю чы чар го выя пар-

тыі бе ла рус кіх шах ма тыс таў 

(і грос май стар ска га, і ні жэй ша-

га ўзроў ню), ад зна чым, што ў 

шах ма тах ча сам шмат каш туе 

на ват ад на па мыл ка...

Ман вел Па га сян — Аляк-

сей Аляк санд раў (Со чы, 2019). 

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 4. g3 

Сe7 5. Сg2 0-0 6. 0-0 dc 7. Кe5 

Кc6 8. С:c6 bc 9. К:c6 Фd7 10. 

К:e7+ Ф:e7 11. Фa4 e5 12. de 

Ф:e5 13. Ф:c4 Сe6 14. Фd3 Лad8 

15. Фe3 Фh5 16. f3 Лfe8 17. Фg5 

Фh3 18. Кc3 Сc4 19. Сe3 Кd5 

20. С:a7 К:c3 21. bc С:e2 22. 

Сd4 f6 23. С:f6 Лd7 24. Лf2 h6 

25. Фf4 gf 26. Лe1 Лd1 27. Л:d1 

С:d1 28. Фd2 Сa4 29. g4 Сc6 

30. Фd1 Крf7 31. Лf1 Крg7 32. 

Фd3 Лe7 33. c4 h5 34. g5 fg 35. 

Фd4+ Крg6 36. Фh8 Лe8 37.Фb2 

Фe6 38. Фc2+ Фf5 39. Фc3 Фe5 

40. Фc2+ Крh6 41. Лf2 Фd4 42. 

h3 С:f3 43. Фf5 Лe1+ 44. Крh2 

Ф:f2х

Юрый Ак ся не віч — Ула дзі-

слаў Ка та шук (Брэст, 2019). 

1. d4 Кf6 2. Кf3 e6 3. c4 Сb4+ 4. 

Кbd2 Фe7 5. a3 С:d2+ 6. С:d2 b6 

7. e3 Сb7 8. Сd3 d6 9. Фe2 Кbd7 

10. e4 e5 11. de de 12. Сc3 0-0 

13. b4 Кh5 14. g3 g6 15. 0-0 c5 

16. Фb2 f6 17. Лad1 Кg7 18. Кh4 

Кe6 19. Кg2 Кd4 20. С:d4 cd 21. 

f4 Лac8 22. Лc1 Крg7 23. Лfe1 

Сa6 24. Фe2 Лc7 25. Лc2 Лfc8 

26. Лec1 Сb7 27. Лf1 a5 28. Лb1 

Сa6 29. b5 Сb7 30. Лbc1 Ф:a3 

31. Лa2, 0:1.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1. Кf3! Кр:К 2. Лg6, 

1...Крf5 2. Кf2, 1...Крh5 2. Ке5. 

Кам бі на цыя з пар тыі: 1. Ле8+ 

Сf8 2. Сh6 з не па збеж ным 

3. Л:f8х. Пер шыя пра віль на 

ад ка за лі Ва сіль Жу ко віч, Ігар 

Ана ніч, Ула дзі мір Ізо таў, Сяр-

гей Цяль пук, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Ён ма рыў ства рыць цэ лую эн цык ла пе-

дыю су свет ных кла січ ных ка зак, але амаль 

кож ны свой фільм ледзь пра бі ваў праз за-

сло ны цэн зу ры.

Ця гам 17 га доў ён пра ца ваў на «Бе ла-

русь філь ме» і за гэ ты час зняў 9 сту жак 

для дзя цей, у тым лі ку тыя, якія гле да чы 

да гэ туль на зы ва юць най леп шы мі: «Пра 

Чыр во ную Ша пач ку», «Пры го ды Бу ра ці на», 

«Ры жы, сум лен ны, за ка ха ны», «Пра да дзе-

ны смех», «Каз ка пра Зор на га хлоп чы ка», 

«Пі тэр Пэн», «Не па кі дай...»

У скар бон цы яго ўзна га род — Дзяр-

жаў ная прэ мія Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 

якая да па маг ла пра тры мац ца фі нан са-

ва ў 90-х, і пры ду ма ны дзець мі Зе ле наг-

рад ска ор дэн Бу ра ці на, які пад трым лі ваў 

ма раль на ў са мыя скла да ныя пе ры я ды і 

да па ма гаў ве рыць, што яго каз кі лю бяць 

і ча ка юць.

Апош ні яго фільм — бюд жэт ная «Дзюй-

мо вач ка» — вый шаў у 2007-м. Рэ жы сёр 

аса біс та прад стаў ляў яго ў Мін ску і Ві цеб ску 

на кі на пра гра ме «Сла вян ска га ба за ру», на-

ра каў, што каз кі сён ня ні ко му не па трэб ныя, 

а ў ро лі но вых ка зач ных ге ро яў, на прык лад, 

у так і не зроб ле ным філь ме «Яме ля», спон-

са ры пра па на ва лі яму зды маць Ці ма ці...

І ўсё ж у па мя ці са май шчы рай пуб лі кі — 

дзі ця чай — ён за стаў ся як доб ры ча раў нік, 

які ўмеў «ства рыць на ту раль ны ася ро дак» 

і знай сці па ды ход аб са лют на да ўсіх ма-

лень кіх ак цё раў на зды мач най пля цоў цы, 

які ад ра зу «ба чыў» сва іх ге ро яў ся род дзя-

сят каў хлоп чы каў і дзяў чат на кас тын гу і 

на ват прос та ў на тоў пе, і яшчэ які зды маў 

не прос та каз кі, а му зыч ныя, кож ная пес ня 

з якіх ста на ві ла ся хі том.

Да рос лыя ж ца ні лі ў ра бо тах рэ жы сё ра 

фір мен ную хіт рын ку, уме ла сха ва ную па-

між рад коў іро нію і са цы яль ны пад тэкст, ды 

яшчэ ад сут насць ма ра лі за тар ства: у Ня ча е-

ва не бы ло ад на знач на «чор ных» і «бе лых» 

пер са на жаў, а зло час та тлу ма чы ла ся не 

жа дан нем па крыў дзіць да бро, а ад сут нас-

цю лю бо ві. Ці не за ўсё гэ та мы лю бім яго 

філь мы да гэ туль?

Фо та vоkrug.tv.

На тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» 

з 28 сту дзе ня пач нуц ца па ка зы 

да ку мен таль на га кі на цык ла 

«Хро ні ка Мінск ага ге та», 

рэ жы сё ра мі якіх вы сту пі лі 

Ула дзі мір Луц кі і Люд мі ла Клін цо ва 

(да рэ чы, сё ле та аў тар скі ка лек тыў 

«Хро нік» атры маў Спе цы яль ную 

прэ мію Прэ зі дэн та дзея чам 

куль ту ры і мас тац тва).

Пер шы фільм, які бу дзе прад стаў ле-

ны ўва зе гле да чоў у аў то рак, рас ка жа 

пра тра ге дыю вяз няў яў рэй ска га ге та ў 

бе ла рус кай ста лі цы. Стуж ку зды ма лі да 

70-год дзя лік ві да цыі Мінск ага ге та. Ство-

ра на яно бы ло 17 лі пе ня 1941 го да па 

за га дзе ня мец кіх аку па цый ных улад, 

а 21 каст рыч ні ка 1943 го да яў рэй скае ге-

та бы ло лік ві да ва на. За гэ ты час праз яго 

прай шло больш за 80 ты сяч лю дзей — у 

тым лі ку дзе ці, жан чы ны, лю дзі ста ла га 

ве ку, яў рэі з Мін ска і ва ко ліц, а так са ма 

вяз ні з Гер ма ніі, Аў стрыі, Чэ хіі... Пра цяг лы 

час лі чы ла ся, быц цам гіс то рыя Мінск ага 

ге та за вяр шы ла ся ў 1943-м. Але ма ла хто 

ве даў, што ў пад ва ле до ма, які зна хо дзіў ся 

на са мым ус край ку за кры тай тэ ры то рыі, 

ха ва лі ся не каль кі яў рэй скіх сем' яў. У гэ-

тых лю дзей быў свой ле та піс тых па дзей, 

і ён ад роз ні ваў ся ад афі цый най да ты на 

9 ме ся цаў. У дзень вы зва лен ня Мін ска, 

3 лі пе ня 1944 го да, у лі та раль ным сэн се 

з пад пол ля вый шлі 13 ча ла век — толь кі 

па ло ва з 26, што ўра та ва лі ся...

За час зды мак, якія пра хо дзі лі не толь кі 

на тэ ры то рыі на шай кра і ны, але і ў ЗША, 

Із ра і лі, Поль шчы, ства раль ні кам філь ма 

ўда ло ся са браць уні каль ныя да ку мен ты і 

ўспа мі ны пра той час.

3 29 да 31 сту дзе ня бу дуць прад стаў-

ле ны і ін шыя філь мы да ку мен таль на га 

цык ла — «Хро ні ка Мінск ага ге та. Фільм 

дру гі. За го нар і сва бо ду» (2015), «Хро ні ка 

Мінск ага ге та. Фільм трэ ці. На ро джа ныя 

двой чы» (2017), «Хро ні ка Мінск ага ге та. 

Фільм чац вёр ты. Зон дэр ге та» (2018, рэ-

жы сёр Люд мі ла Клін цо ва). У іх ства раль-

ні кі рас кры ва юць ма ла вя до мыя фак ты 

пра тое, як лю дзі зма га лі ся за жыц цё ў 

не вы нос ных жыц цё вых аб ста ві нах, ка го 

ра та ва лі і хто ра та ваў у пад пол лі вяз няў 

ге та на на шых зем лях.

Але на ДРАП КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Ца на жыц ця, го на ру і сва бо ды

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 86

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці

АПОШ НІ ЧА РАЎ НІК
Споў ні ла ся 10 га доў, як пай шоў з жыц ця рэ жы сёр Ле а нід Ня ча еў

Ці ве да е це вы, 
што...
 У філь ме «Пры го ды Бу ра ці на» 

гу чаць пес ні на вер шы Бу ла та Аку-

джа вы «На дур ня не па трэб ны нож» 

і «Не ха вай це ва шы гро шы кі».

 Са мыя ўда лыя гіс то рыі Ле а нід 

Ня ча еў зра біў ра зам з кі на дра ма тур-

гам Інай Вет кі най, з якой яны бы лі ў 

той час су се дзя мі па до ме, — на прык-

лад, сцэ на рый філь ма «Пра Чыр во-

ную Ша пач ку» твор ча му тан дэ му 

ўда ло ся на пі саць уся го за два тыд ні.

 Брон за вы клю чык Бу ра ці на, па-

фар ба ва ны «пад зо ла та», пас ля за-

вяр шэн ня зды мак рэ жы сёр вы ку піў у 

сту дыі за 30 руб лёў.

 У ад ной са сцэн «Чыр во най Ша-

пач кі» га лоў ная ге ра і ня ве се ла бе гае 

пад пра ліў ным даж джом. «Пра лі ва лі» 

яго з ма шы ны, якая чэр па ла ва ду з 

во зе ра, а на ву лі цы ў гэ ты дзень бы-

ла ну ля вая тэм пе ра ту ра... У вы ні ку 

Яна Па плаў ская і яе парт нёр, Па ляў-

ні чы — Ра лан Бы каў, абод ва за хва-

рэ лі на за па лен не лёг кіх.

 Сла ву тыя да рос лыя ак цё ры з 

за да валь нен нем па га джа лі ся на «не-

сур' ёз ныя» ро лі ў дзі ця чых філь мах 

Ня ча е ва. На прык лад, Мі ка лай Тра-

фі маў, які сыг раў не толь кі Тоў ста га 

Ваў ка ў «Чыр во най Ша пач цы», але і 

са ба ку Мак сі міль я на ў «Ры жым, сум-

лен ным, за ка ха ным», по тым пі саў 

рэ жы сё ру: «Я твой вер ны са ба ка, я 

твой жу дас ны воўк, я твой аб са лют ны 

раб — люб лю і ве ру...»

 Толь кі не ка то рыя дзе ці — ге роі 

ня ча еў скіх ка зак аб ра лі кі но і тэ атр у 

якас ці да рос лай пра фе сіі — на прык-

лад, Дзя ніс Зай цаў, які сыг раў лі ся ня 

Люд ві га ў «Ры жым, сум лен ным, за-

ка ха ным», слу жыць у Санкт-Пе цяр-

бург скім тэ ат ры ка ме дыі і зды ма ец-

ца ў кі но, сёст ры-бліз ня ты Ксе нія і 

Па лі на Ку це па вы ігра юць у тэ ат ры 

«Май стэр ня Пят ра Фа мен кі» і так са-

ма шмат зды ма юц ца, Бу ра ці на Дзя ніс 

Іо сі фаў — вя до мы ак цёр і рэ жы сёр 

кі но.


