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Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі за-

меж ных аў та раў. Пер шыя дзве 

склаў Ге надзь Анд рэ еў (Ры га)

№ 53

№ 53

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

d2, f2, h2, g3, f4, g5 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b4, d4, h4, d6, f6, e7, g7 (7)

№ 54

Бе лыя прос тыя шаш кі: 24, 

37, 41, 44, 45, 47, 48 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

28, 29, 32, 33, 36 (5)

№ 55 Ві лем Лю юс (Эс то-

нія)

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, 

d2, f2, h2, a3, c3, b4, h4, a5 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

f4, g5, d6, f6, a7, c7, g7, b8, 

d8 (9)

№ 56 Аляк сандр Круп ко (Ві-

ні ца, Укра і на)

Бе лыя прос тыя шаш кі: g1, 

h2, a3, e3, g3, b4, d4, a5 (8)

Чор ныя прос тыя шаш-

кі: h4, d6, f6, h6, a7, c7, b8, 

f8 (8)

№ 57 Т. Тур чын (Укра і на)

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

g1, d2, f2, c3, d4 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

f4, b6, d6, f6, e7, h8 (6)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць. Проз ві-

шчы чы та чоў, якія ра ней за ўсіх 

да шлюць пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць апуб лі ка ва ныя.

25 га доў та му ад быў ся 

матч па між на род ных шаш-

ках Бе ла русь — Ні дэр лан ды. 

Гэ тым ра зам ён прай шоў у 

ан лайн-фар ма це на плат фор-

ме lіdraughts.org. 26 мая са-

пер ні кі згу ля лі на 12 дош ках 

у два ту ры. У пер шым ту ры 

ні чыя — 12—12. У дру гім мац-

ней шай ака за ла ся збор ная 

Ні дэр лан даў — 15—9. За ка-

ман ду Ні дэр лан даў гу ля лі сем 

то па вых грос май страў, ся род 

якіх быў Аляк сандр Ба ля кін, 

які чвэрць ста год дзя та му вы-

сту паў у мат чы за збор ную 

Бе ла ру сі. 3 чэр ве ня бе ла рус-

кая збор ная згу ля ла так са ма 

з Укра і най.

Пра вер це свае ра шэн ні:

вы пуск № 114 ад 22.05.20.

№ 50 1. d4-c5 h4:b6 [1...

h4:b2 2. c5:g5] [1...d6:b4 2. a1-

b2 h4:d4 3. c3:g7]

2. a7:g5+

№ 51 1. c5-b6 a7:c5 2. h4-

g5 h6:f4 3. e3:g5 f6:h4 4. d2-e3 

b4:f4 5. c1-d2 a3:e3 6. f2:h8+

№ 52 1. c1-b2 a3:e3 2. d4:f2 

b6:d4 3. f2-e3 f4:d2 4. e1:g7+

Пер шы мі дак лад ныя ад ка-

зы да сла лі С. Ра шэ цін (Ашмя-

ны), В. Ду да рэ віч (в. 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), В. Ваўч коў 

(Ма ла дзеч на), П. і В. Шуль гі 

(Мінск).

На шы чы та чы Фё дар Кар-

пей і Ле а нід Жы хар з Мя дзе ла ў 

сва іх ліс тах вы каз ва юць па дзя-

ку за прад стаў ле ны ма тэ ры ял і 

спа дзя юц ца на но выя су стрэ чы 

на ста рон ках га зе ты.

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.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 115

6 чэр ве ня за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Аляк сей Ду да раў ад зна-

чыць 70-год дзе. Да дня на ра-

джэн ня дра ма тур га са цы я куль-

тур ны тэ ле ка нал пад рых та ваў 

да эфі ру кі на стуж кі і спек такль 

па вод ле яго сцэ на ры яў і ліб рэ-

та, а так са ма тэ ле пра гра мы з 

яго ўдзе лам.

Ужо сён ня гле да чы ўба чаць 

ме лад ра му Іга ра Даб ра лю ба ва 

«Во сень скія сны» па ма ты вах 

п'е сы Аляк сея Ду да ра ва «Ве-

чар». Су бот ні ве чар пры хіль ні кі 

твор час ці юбі ля ра змо гуць пра-

вес ці ў яго кам па ніі — у пра ек-

це «Су раз моў цы» вый дзе ін-

тэр в'ю з дра ма тур гам, а ад ра зу 

пас ля яго — па каз са май на-

род най ка ме дыі «Бе лыя ро сы» 

Іга ра Даб ра лю ба ва па сцэ на-

рыі Аляк сея Ду да ра ва. Фільм, 

зня ты на «Бе ла русь філь ме» ў 

1983 го дзе, па ка заў, як пра цэс 

урба ні за цыі руй нуе жыц цё вы 

ўклад вяс ко ва га жыц ця, а га-

лоў ныя ге роі — прос тыя лю дзі, 

якія на фо не пе ра мен пе ра жы-

ва юць свае ўлас ныя тра ге дыі.

Да рэ чы, фільм у свой час 

стаў са мым ка са вым у гіс то-

рыі бе ла рус ка га кі не ма то гра-

фа, са браў шы ў кі на тэ ат рах 

36,1 міль ё на гле да чоў (пас ля 

гэ ты рэ корд па біў па каз кар ці-

ны «Мя не за вуць Ар ле кі на»), а 

ча со піс «Эк ран» пры знаў «Бе-

лыя ро сы» най леп шай ка ме-

ды яй го да. Здым кі, на га да ем, 

пра хо дзі лі ў Грод не і на ўскра і-

нах: да мы, дзе пра жы ва лі ге роі 

філь ма, зна хо дзі лі ся ў вёс цы 

Дзе вя тоў ка, якая пла на ва ла-

ся да зно су яшчэ з 1979 го-

да: апош ні дом быў зне се ны ў 

2017-м, і там ця пер бу ду юц ца 

шмат па вяр хо ві кі. У ма соў цы 

філь ма зды ма лі ся мяс цо выя 

жы ха ры, якім пла ці лі па пяць 

руб лёў за дзень.

...Сцэ на рый да філь ма Аляк-

сей Ду да раў на пі саў у 30-га до-

вым уз рос це для кон кур су, які ў 

той час пра во дзі ла кі на сту дыя 

«Бе ла русь фільм» (пра ект пе-

ра мож цы ад ра зу ішоў у кі на вы-

твор часць). Пі саў ён па на чах 

пас ля спек так ляў і рэ пе ты цый, 

бо пра ца ваў та ды ак цё рам у 

Бе ла рус кім ТЮ Гу. Пер ша па-

чат ко ва, па за дум цы аў та ра, 

усе тры бра ты бы лі бліз ня та мі. 

Але паз ней з-за не маг чы мас ці 

знай сці ак цё раў з ад ноль ка вай 

знеш нас цю ад ідэі ад мо ві лі ся... 

Ха па ла роз ных пе ры пе тый і ў 

пы тан ні пад бо ру ак цё раў на ро-

лі. Так, на прык лад, ува со біць 

Фё да ра Хо да са на эк ра не жа-

да лі Леў Ду раў, Юрый Ні ку лін і 

Па вел Кар му нін, ад нак ідэаль-

на па ды шоў на воб раз Усе-

ва лад Са на еў — ак цёр пас ля 

атры маў на Усе са юз ным фес-

ты ва лі ўзна га ро ду за най леп-

шую муж чын скую ро лю. У ро-

лі сы на Ва сі ля гле да чы маг лі б 

уба чыць Яў ге на Сцяб ло ва, Ва-

ле рыя За ла ту хі на ці ка гось ці ін-

ша га, а да ста ла ся яна Мі ка лаю 

Ка ра чан ца ву.

Ка лі прай сці ся па не ка то рых 

эпі зо дах, так са ма мож на да ве-

дац ца пра ці ка выя рэ чы. Па-

мя та е це, як са ба ку да юць па-

каш та ваць хлеб са спірт ным? 

Той эпі зод сцэ на рыст узяў з 

улас най ар мей скай бія гра фіі. 

На шчас це, у абод вух вы пад-

ках жы вё ле та кі экс пе ры мент 

не па шко дзіў. І ў вы пад ку, ка лі 

ге рой Ка ра чан ца ва за ла зіць на 

бус лян ку, не ўсё бы ло прос та. 

Як рас каз ваў сам сцэ на рыст 

філь ма, ак цёр ба яў ся вы шы ні, 

та му яго ледзь уга ва ры лі на гэ-

ты эпі зод, а зды ма лі Ка ра чан-

ца ва ад туль ужо з да па мо гай 

па жар най лес ві цы. Са му птуш-

ку пры во зі лі з Гро дзен ска га 

заа пар ка, і ў штат зды мач най 

гру пы быў спе цы яль на ўклю-

ча ны ар ні то лаг. Не ка то рыя 

сцэ ны, што з'я ві лі ся ў пра цэ се 

ра бо ты над філь мам, не тра пі лі 

з роз ных пры чын у кан чат ко-

вую вер сію «Бе лых рос». На-

прык лад, у ад ным з ва ры ян таў 

фі на лу Фё дар Хо дас па мі раў: 

ён браў Ва сеў гар мо нік і на до-

світ ку, пе ра бі ра ю чы кла ві шы, 

за ці хаў, на зі ра ю чы за буль до-

зе ра мі і трак та ра мі, якія на кі-

роў ва юц ца зно сіць вёс ку...

За стаў ся і ма тэ ры яль ны 

след на па мяць ад зды мак кі-

на стуж кі. У маі 2018 го да на 

мес цы бы лой вёс кі ўста на ві лі 

драў ля ныя скульп ту ры ге ро яў 

філь ма — Фё да са Хо да са, яго 

су се да Ці ма фея і са ба кі Ва ле-

та.

...Пас ля па ка зу філь ма «Бе-

лыя ро сы» пра гра ма «Май стры 

і ку мі ры» пра па нуе азна ё міц-

ца з ар хіў ны мі ма тэ ры я ла мі, 

звя за ны мі з твор чым жыц цём 

Аляк сея Ду да ра ва. А за вер-

шыць ве чар апо вед На тал-

лі Бі бі ка вай пра спек такль 

Ку па лаў ска га тэ ат ра «Ве чар» 

у пра ек це «Тэ атр у дэ та лях». 

У ня дзе лю гле да чоў яшчэ ча-

кае па каз ба ле та «Ві таўт» Вя-

ча сла ва Куз ня цо ва ў па ста ноў-

цы Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі, 

ліб рэ та да яко га на пі саў Аляк-

сей Ду да раў.

Але на ДРАП КО.

Фо та Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі ПРА ВЕ РА НА ЧА САМ 
І НА РОД НАЙ ЛЮ БОЎЮ

Ска за на:
 — Ба ця, ска жы: як пра-

жыць, каб не пры та міц ца? — 

Піць менш трэ ба.

 — Лю дзі не язы ка мі па-

він ны раз маў ляць. — А чым? — 

Ду шой! А ка лі ёй не атрым лі ва-

ец ца, то ча го язы ка мі да рэм на 

тра пац ца?

— Да ча го лю дзі дай шлі! Ба-

бы дзя цей пе ра ста лі на ра джаць! 

Хут ка на ву лі цу вый дзеш — па ві-

тац ца не бу дзе з кім!

На ка на ле АНТ пра цяг ва ец ца цыкл 

на ву ко ва-па пу ляр ных да ку мен таль-

ных філь маў «Мэ та 99. Дом без ад хо-

даў» — гэ та пер шы ў на шай кра і не пра-

ект на тэ му ад хо даў, зня ты ад мыс ло ва 

на за мо ву дзярж уста но вы «Апе ра тар 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» 

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі Бе ла ру сі. Но выя се рыі цык-

ла вы хо дзяць на АНТ ра ні цай у 8.30 па 

су бо тах.

Ку ды вы кід ваць цю бік ад зуб ной 

па сты? Як на са май спра ве пра віль на 

сар та ваць смец це, і што гэ та дае на 

ла каль ным і гла баль ным уз роў нях? Як 

хлам звя за ны з пра грэ сам і што ад бы-

ва ец ца са смец цем пас ля та го, як мы 

яго вы кі ну лі? На ўсе ак ту аль ныя пы тан-

ні ад каз ва юць спе цы я ліс ты — кі раў ні кі 

мі ніс тэр стваў і про філь ных прад пры ем-

стваў, пе ра пра цоў шчы кі і эко ла гі. Акра-

мя та го, у кож най з 10 се рый пра ек та 

з'яў ля ец ца ўні каль ны пер са наж — Янот, 

які па каз вае збо ку паў ся дзён ныя звыч кі 

бе ла ру саў у абы хо джан ні са смец цем 

і тое, да ча го яны мо гуць пры вес ці ў 

перс пек ты ве.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Бе ла рус кае кі но 
на «Куль ту ры»

На на ступ ным тыд ні ў эфі ры тэ ле ка на ла 

гле да чоў ча кае па каз двух філь маў ай чын най 

вы твор час ці.

8 чэр ве ня пры хіль ні кам мас тац ка га кі-

но пра па ну ец ца кі на стуж ка Вік та ра Ту ра ва 

«Я ро дам з дзя цін ства» (Бе ла русь фільм, 1966), 

што апа вя дае пра па ка лен не хлоп цаў, якім 

да вя ло ся пе ра жыць Вя лі кую Ай чын ную вай-

ну, да ча кац ца Пе ра мо гі і ўвай сці ў да рос лае 

жыц цё з во пы там стра ты бліз кіх і з на дзе яй на 

шчас лі вую бу ду чы ню. Фільм быў ад зна ча ны на 

Кі на фес ты ва лі рэс пуб лік Пры бал ты кі, Бе ла ру сі 

і Мал да віі ў 1967 го дзе прэ мі я мі «За най леп-

шую рэ жы сёр скую ра бо ту» і «За най леп шую 

жа но чую ро лю» (Ні на Ургант). Да рэ чы, гэ та 

адзін з тых тво раў кі не ма то гра фа, у ак цёр скі 

склад яко га ўвай шоў Ула дзі мір Вы соц кі, а ў 

са мой кар ці не гу чаць яго пес ні.

А 12 чэр ве ня ра ніш ні эфір «Куль ту ры» ад-

крые мас тац кі фільм «Маё ка хан не», зня ты 

ў 1940 го дзе рэ жы сё рам Ула дзі мі рам Корш-

Саб лі ным. Кі на стуж ка апа вя дае гіс то рыю 

ка хан ня ма ла дых лю дзей, якая скла да ец ца, 

ні бы пазл, на су пе рак усім жыц цё вым аб ста-

ві нам, бо ме на ві та ўмен не за стац ца по бач з 

ка ха ным ча ла ве кам у скла да най сі ту а цыі і 

ёсць адзін з тых кры тэ ры яў, якія да па ма га юць 

га лоў най ге ра і ні зра зу мець, хто ёсць хто на 

са май спра ве.

Але на ДРАП КО.

Спы тай це ў яно та


