
Спе цы я лі за ва ныя шах мат-

ныя СМІ све ту звяр ну лі ўва гу 

на ці ка вую кам бі на цыю, што 

здзейс ніў бе ла рус кі грос май-

стар Ула дзі слаў Ка ва лёў на 

сё лет нім тур ні ры ў га ланд скім 

Вейк-ан-Зее. На га да ем, што бе-

ла рус вый граў гэ ты тур нір. Пар-

тыя У. Ка ва лёў — С. Куй перс 

прый шла да на ступ най па зі цыі 

(гл. дыя гра му). Чор ныя толь кі 

што згу ля лі Сd7-с6, і Ка ва лёў 

пра вёў пе ра мож ную ата ку, якую 

пра па ну ем ад шу каць чы та чам.

Бе лыя: Крg1, Фе5, Лd4, Ле1, 

Сd3, пп. а3, b2, f2, g3, h2 (10).

Чор ныя: Крg8, Фb6, Лс8, Лf8, 

Сс6, пп. а7, е6, f7, g7, h7 (10).

Ход бе лых.

Да сы лай це ра шэн ні на 

ад рас рэ дак цыі («Звяз да», 

вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 

220013, г. Мінск) або на элект-

рон ны ад рас вя ду ча га ад дзе ла: 

vadіm_ne67@maіl.ru.

* * *

Грос май стар скі мі сем' я мі ці 

на ват цэ лы мі ды нас ты я мі шах-

мат ны свет не здзі віш. У Бе ла-

ру сі да та кіх пры кла даў мож на 

най перш ад нес ці бра тоў-грос-

май страў Жы гал каў.

Ста рэй шы брат, Анд рэй 

Жы гал ка, на ра дзіў ся ў 1985 

го дзе. Чэм пі ён Бе ла ру сі 2011 

го да. Пе ра мож ца між на род на-

га тур ні ру «MіnskOpen-2007». 

Вы сту паў за бе ла рус кую збор-

ную на Су свет ных шах мат ных 

алім пі я дах 2004, 2006, 2008, 

2010, 2012, 2014, 2016 га доў і 

на ка манд ным чэм пі я на це Еў-

ро пы 2013 го да. Брон за вы пры-

зёр на пер шай дош цы клуб на га 

Куб ка Еў ро пы 2012 го да.

Сяр гей Жы гал ка — ма ла-

дзей шы (1989 г. н.), але больш 

ты ту ла ва ны. Чэм пі ён Бе ла ру сі 

2009, 2012 і 2013 га доў. Быў 

чэм пі ё нам Еў ро пы і све ту 2003 

го да ся род юна коў да 14 га доў, 

чэм пі ё нам Еў ро пы 2006 го да 

ся род юна коў да 18 га доў, ві-

цэ-чэм пі ё нам све ту 2009 го да 

ся род юні ё раў. Удзель нік Куб каў 

све ту 2007, 2011, 2015, 2017 га-

доў. Вы сту паў за Бе ла русь на 

Су свет ных шах мат ных алім пі я-

дах 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 

і 2018 га доў, на ка манд ных чэм-

пі я на тах Еў ро пы 2013 і 2017 га-

доў. Чэм пі ён Еў ро пы 2017 го да 

і брон за вы пры зёр 2016 го да па 

блі цы, а ў 2017 го дзе за няў чац-

вёр тае мес ца ў ра пі дзе.

Вось як ста рэй шы з бра тоў 

пе ра мог вя ду ча га бе ла рус ка га 

грос май стра на ня даў нім чэм-

пія на це Еў ро пы ў Ма ке до ніі.

Анд рэй Жы гал ка — Ула дзі-

слаў Ка ва лёў. 1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 

3. Сb5 a6 4. Сa4 d6 5. 0-0 Сd7 6. 

c3 g6 7. d4 Сg7 8. Лe1 b5 9. Сc2 

ed 10. cd Сg4 11. d5 Кe5 12. Кbd2 

Сh6 13. h3 С:d2 14. С:d2 С:f3 15. 

gf g5 16. a4 b4 17. С:b4 Фf6 18. 

Лe3 Кe7 19. Сd3 К7g6 20. Лc1 h5 

21. Л:c7 g4 22. Сc3 gh 23. Крh1 

h2 24. f4 К:f4 25. Сf1 h4 26. С:e5 

de 27. Фg4 Крf8 28. Лec3 Кg6 29. 

Лf3 Кf4 30. Лfc3 Кg6 31. Фf5 Ф:f5 

32. ef Кf4 33. f6 Крg8 34. Сd3 К:d3 

35. Л:d3 Крh7 36. Л:f7+ Крg6 37. 

Лe7 Кр:f6 38. Лe6+ Крf5 39. Лe3 

Лab8 40. Л6:e5+ Крf4 41. Л5e4+ 

Крf5 42. b4 Лbc8 43. Лd4 Лc1+ 44. 

Кр:h2 Лc2 45. Крg2 Крg5 46. d6 

Лf8 47. d7 Лf:f2+ 48. Крg1, 1:0.

* * *

Кі рыл Сту пак фі ні ша ваў адзі-

нац ца ты са 145 у Бу да пеш це, Мі-

кі та Ма ё раў — ча тыр нац ца ты са 

168 у фран цуз скім Ме цы. Сяр гей 

Кас па раў за няў трэ цяе мес ца на 

тур ні ры ў Порт-Элі за бет (Паўд нё-

ва-Аф ры кан ская Рэс пуб лі ка), а 

Ула дзі слаў Ка та шук узяў шос ты 

прыз у Но ва ява роў ску (Украі  на, 

100 удзель ні каў). Ва ле рый Ка-

за коў скі па дзя ліў 3—4 мес цы ў 

Фа гер не се (Нар ве гія).

У ту рэц кай Ан тальі ад быў ся 

чэм пі я нат Еў ро пы ся род жан-

чын, у якім пры ма лі ўдзел і тры 

бе ла рус кія шах ма тыст кі. Пад-

ра бяз ней пра гэ та — у на ступ-

ным вы пус ку.

* * *

Мы ўжо згад ва лі, як пра па-

ган ду юць шах ма ты ся род дзя-

цей у біб лі я тэ ках Ба ра на віц ка га 

ра ё на. А ў Ля ха віц кай ра ён най 

біб лі я тэ цы ня даў на ад бы ла ся 

су стрэ ча з мін скім грос май-

страм Вя ча сла вам Ды дыш кам, 

мяс цо вым ура джэн цам.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1.Сh5. Пер шы мі пра-

віль на ад ка за лі Ула дзі мір Ізо-

таў, Ігар Ана ніч, Сяр гей Цяль-

пук, Ва сіль Жу ко віч.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

3 мая 2019 г.
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ШАХ МАТ НЫ 
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На хва ліНа хва лі

Та лен ты на фі ні шы

МУ ЗЫ КА
9 мая споў ніц ца 95 га доў з 

дня на ра джэн ня Бу ла та Аку-

джа вы — паэ та, кам па зі та ра, 

лі ры ка 60-х, а га лоў нае, ле ген-

дар на га бар да — аў та ра і вы-

ка наў цы глы бо ка фі ла соф скіх 

пе сень, якім у свой час, без пе-

ра боль шан ня, пад пя ваў увесь 

Са вец кі Са юз.

Пры гэ тым Аку джа ва быў на 

дзі ва за кры тым ча ла ве кам, і 

рас ка заць пра яго сён ня мо-

гуць толь кі ня мно гія лю дзі, хто 

са праў ды бліз ка ве даў яго і 

лю біў. Уда ва Воль га, якая за-

хоў вае па мяць Аку джа вы ў до-

ме-му зеі ў Пе ра дзел кі не на іх 

бы лым ле ці шчы, ся бар Мі ха іл 

Фя до таў, які зга дае апош няе 

вы ступ лен не і апош нія дні паэ-

та ў пры га ра дзе Па ры жа, аў тар 

пе сень Юлій Кім і рэ дак тар Па-

вел Гу сеў, якія памятаюць, як 

паэ та хоць і не ўнес лі ў спіс ды-

сі дэн таў і на ват пры ня лі ў Са юз 

пісь мен ні каў, але не га лос на за-

ба ра ня лі дру ка ваць яго  вер шы 

ў га зе тах і ча со пі сах. Усе яны, 

а так са ма му зы кан ты і вы ка-

наў цы Ба рыс Гра бен шчы коў 

і Дзі я на Ар бе ні на, рэ жы сёр 

Іо сіф Рай хель гаўз, кам па зі та-

ры Аляк сандр Жур бін і Ула дзі-

мір Да шке віч, спя вач ка Але на 

Кам бу ра ва ўзя лі ўдзел у ства-

рэн ні да ку мен таль на га філь-

ма «Бу лат Аку джа ва. «Над зеі 

ма лень кі ар кест рык», зня та га 

тэ ле кам па ні яй «Астан кі на». 

Гэ ты фільм-ус па мін тэ ле ка нал 

АНТ па ка жа 11 мая.

ГО РЫ
11 мая на «Бе ла русь 3» — 

ня час ты госць тэ ле эфі раў: 

ва ен ная пры год ніц кая дра ма 

Ста ні сла ва Га ва ру хі на «Бе лы 

вы бух» (1969), якая рас каз-

вае пра подз віг 

са вец кіх сал-

дат-аль пі ніс таў. 

Па дзеі філь ма 

раз горт ва юц ца 

ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай-

ны ў га рах Каў-

ка за. Ня мец кія 

сал да ты са спе-

цы яль най гор-

на страл ко вай 

ды ві зіі «Эдэль-

вейс» за ня лі 

зруч ную па зі цыю, з якой аб-

стрэль ва юць бе жан цаў і ра не-

ных, хто спра буе пе ра брац ца 

праз адзі ны маг чы мы вы хад 

з ка мен на га ме ха. Лей тэ нант 

Ар цём Ар се наў пра па нуе пад-

няц ца на вяр шы ню і ўза рваць 

сне га вую шап ку, каб утва ры-

ла ся ла ві на і аб ры ну ла ся на ня-

мец кія па зі цыі. Праў да, са мо-

му Ар се на ву яшчэ ў да ва ен ны 

час ска рыць гэ ту вяр шы ню так 

і не ўда ло ся — але ця пер у яго 

ня ма ін ша га вый сця. З са бой 

ён на бі рае гру пу з шас ці ча ла-

век, ку ды ўвай шлі як во пыт ныя 

аль пі ніс ты, так і на віч кі. ...Прак-

тыч на ўсе бай цы ды вер сій най 

груп ы ах вя ру юць сва і мі жыц-

ця мі, але вы кон ва юць за дан не: 

пе ра вал раз бла ка ва ны і праз 

хры бет ідуць асноў ныя сі лы 

Чыр во най Ар міі.

Гэ та ўжо дру гая дра ма Га ва-

ру хі на пас ля «Вер ты ка лі», пры-

све ча ная ме на ві та аль пі ніс там і 

ў якой зняў ся Ула дзі мір Вы соц-

кі. А яшчэ — Ар мен Джы гар ха-

нян, Сяр гей Ні ка нен ка, Люд мі-

ла Гур чан ка, якія ад кры ва юць 

для гле да ча 

свае не ча ка ныя 

гра ні. Да рэ чы, 

спе цы яль на для 

гэ та га філь ма 

Вы соц кі на пі саў 

дзве пес ні — 

«Да вяр шы ні» 

і «Гор ная лі-

рыч ная», але ў 

кар ці ну яны не 

ўвай шлі, ды і са-

мо га Вы соц ка га 

ў вы ні ку агу чыў 

ін шы ак цёр.

Фільм-прыт ча, чор на-бе лы і 

та кі прос ты знеш не, рас каз вае 

пра ге ра ізм не на мо ве зброі і 

па фас ных учын каў «дзе ля і ў 

імя», але тым не менш га дзі ну 

з ліш кам тры мае гле да ча ў на-

пру жан ні сва ёй бу дзён най су-

ро вас цю. Тут усё са праўд нае, 

усё на са мрэч — і аль пі нісц кія 

пры ла ды, і на ват ла ві на. Шас-

цё ра ма ла дых лю дзей ідуць на 

смерць, яны ўсе ра зу ме юць гэ-

та. І ўсё ж ра зам з ге ро я мі ве-

рыш — «гэ та на шы го ры, яны 

да па мо гуць нам»...

ТЭ АТР АД НА ГО 
АК ЦЁ РА

Паэ ма «Ва сіль Цёр кін», яна ж 

«Кні га пра бай ца», — ві зі тоў ка 

са вец ка га паэ та і пуб лі цыс та 

Аляк санд ра Твар доў ска га. Пра-

ца ваць над воб ра зам свай го 

пры ду ма на га ге роя, ува саб лен-

ня ўсіх сал дат Вя лі кай Ай чын-

най, па эт па чаў у 1940-х га дах, 

ка лі быў ка рэс пан дэн там га зе ты 

«На стра жы Ра дзі мы» ў пе ры яд 

фін скай ва ен най кам па ніі.

З 1942 го да «Кні га пра бай-

ца» дру ка ва ла ся ў га зет ным 

ва ры ян це з пра ця гам і бы ла 

за вер ша на ў 1945-м. Фраг мен-

ты паэ мы пе ра дру коў ва лі цэнт-

раль ныя вы дан ні, яе вы кон ва-

лі па ра дыё вя до мыя ак цё ры... 

А ў 1979 быў зня ты фільм-

спек такль з Але гам Та ба ко-

вым, Цёр кін яко га ўвай шоў у 

гіс то рыю са вец ка га мас тац тва 

як узор тво ра ў жан ры «тэ атр 

ад на го ак цё ра». На на ступ ным 

тыд ні, 6 і 7 мая, дзве част кі гэ-

та га мо нас пек так ля па ка жа тэ-

ле ка нал «Куль ту ра».

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі

Жур на ліс ты Агенц тва тэ ле на-

він Бел тэ ле ра дыё кам па ніі рых ту-

юць да вы пус ку ў эфір чар го вую 

се рыю тэ ле пра ек та «Бе ла русь 

пом ніць», дзе ля якой зды мач ная 

гру па па бы ва ла ў су час ным рэйх-

ста гу і ў Му зеі Пе ра мо гі ў Маск ве, 

каб ства рыць гіс та рыч ную рэ кан-

струк цыю штур му ў маі 1945-га.

Ге рой но вай се рыі — ура джэ-

нец вёс кі Но вая Міль ча пад Го ме-

лем, мі на мёт чык Вік тар Вя тош кін, 

поў ны ка ва лер ор дэ на Сла вы, які 

ў 1944-м, ма ю чы «бронь», доб-

ра ах вот на пай шоў на фронт, 

удзель ні чаў у вы зва лен ні га ра-

доў Бе ла ру сі, Поль шчы, Гер ма ніі, 

а так са ма ў штур ме рэйх ста га, дзе 

рас пі саў ся на ад ной з ка лон. «Мне 

па шчас ці ла пры жыц ці па гу та рыць 

з Вік та рам Дзміт ры е ві чам і да ве-

дац ца ад яго шмат но ва га пра вай-

ну. Па мяць аб подз ві гу Вя тош кі на 

мы па лі чы лі не аб ход ным уве ка-

ве чыць, — рас каз вае прад зю сар 

АТН Рус лан Тур коў. — Скла да на 

пе ра даць сло ва мі па чуц ці, ка лі 

ста іш ка ля рэйх ста га ў сал дац кай 

фор ме, якую на сіў яшчэ мой дзед. 

Але па рэ ак цыі мі на коў бы ло зра-

зу ме ла, што і ў Гер ма ніі пом няць 

пра тра ге дыю вай ны...»

Па ста но вач ныя здым кі пра хо-

дзі лі ў Мін ску, дзе дач ка ге роя Ала 

Да ві доў ская згад вае пра баць ку 

ў кут ку па мя ці шко лы № 122, 

а так са ма ў мас коў скім Му зеі Пе-

ра мо гі, дзе ёсць ін ста ля цыя штур-

му рэйх ста га — яе тэ ле ві зій ні кі 

«ажы ві лі» з да па мо гай гіс та рыч-

ных кас цю маў, дым-ма шы ны, су-

час ных ка мер 4К і ін ша га вы со-

ка тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня. 

Прэм' е ра но вай се рыі «Бе ла русь 

пом ніць» ад бу дзец ца 8 мая.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

НА БЕР ЛІН! 
ПРАЗ 75 ГА ДОЎ

Больш як 100 та ле на ві тых дзя цей і пад лет каў прай шлі ў 

фі нал 7-га рэс пуб лі кан ска га твор ча га ра дыё кон кур су «Ма-

ла дыя та лен ты Бе ла ру сі». Дня мі на Пер шым на цы я наль ным 

ка на ле Бе ла рус ка га ра дыё пад вя лі яго вы ні кі, а ўчо ра на 

вы стаў цы «СМІ ў Бе ла ру сі» ўзна га ро дзі лі пе ра мож цаў.

Па вы ні ках двух ту раў жы вых пра слу хоў ван няў су дзейс-

кая ка ле гія ад да ла Гран-пры ў на мі на цыі «Эст рад ны ва кал. 

Со ла» Ан то ну Кар чэў ска му. У на мі на цыі «Ін стру мен таль ная 

му зы ка. Со ла» най вы шэй шую ўзна га ро ду атры маў ба я ніст 

Ра ман Пе тух, які ўжо за явіў аб са бе на шмат лі кіх кон кур сах. 

Ган на Пех це ра ва ста ла ўла даль ні цай Гран-пры ў на мі на цыі 

«Спад чы на. Са ліс ты». Так са ма на зва ны най леп шыя ан-

самб лі і аб ве шча ны ўла даль ні кі пры за вых мес цаў у ін шых 

на мі на цы ях у трох уз рос та вых ка тэ го ры ях. А ў асоб ных на-

мі на цы ях, дзе, як па лі чы лі сяб ры жу ры, усе кан кур сан ты не 

да цяг ва лі да па стаў ле най твор чай план кі, Гран-пры аль бо 

«зо ла та» не пры су джа ла ся.

Му зыч ныя тво ры ў вы ка нан ні пе ра мож цаў і ўла даль ні каў 

спе цы яль ных пры зоў сё лет ня га кон кур су мож на па чуць на 

Пер шым ка на ле Бе ла рус ка га ра дыё ў ад най мен най пра гра-

ме «Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру сі», што вы хо дзіць у ня дзе лі 

ў 11.20.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

ТРЫ НА ГО ДЫ ЎКЛЮ ЧЫЦЬ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР


