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Аў тар на ступ най мі ні я цю-

ры — Аляк сей Пет ру сен ка 

(гл. дыя гра му).

Бе лыя: Кре3, Фе5, Лс7, 

пh2 (4).

Чор ныя: Крg4, пп. g6, 

h4 (3).

Мат за 2 ха ды.

Да сы лай це ад ка зы на ад-

рас рэ дак цыі («Звяз да», вул.

Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск, «Звяз да») або на 

элект рон ны ад рас вя ду ча га ад-

дзе ла: vadіm_ne67@maіl.ru

* * *
Пра ана лі зу ем яшчэ ад ну з 

кам па зі цый бе ла рус кай ка ман-

ды на Куб ку га ра доў-ге ро яў, 

пра які мы рас ка за лі ў мі ну лым 

вы пус ку. За да ча Вік та ра Вол-

ча ка па дзя лі ла 3—5 мес цы.

Бе лыя: Крh4, Фа5, Лс3, Лg5, 

Сb2, Сf1, Кb4, Кh5, пп. а3, d2 

(10).

Чор ныя: Кре4, Фа2, Лd8, 

Ле8, Сс8, Сf8, Кg8, Кh1, пп. b3, 

b7, с2, с5, d5, е5, f4, h3 (16).

Мат за 4 ха ды.

Пад ман ны след: 1. Фc7? ~ 2. 

Фh7+ (1... Ф:b2 2. Фh7+ Сf5 3. 

Ф:f5+ Kрd4 4. Фd3х), 1... Лd7 2. 

Лe3+ fe 3. d3+ Kрf3 4. Лf5х; 1... 

Лe7 2. Сe2! c1К 3. Сf3+ Kрd4 

4. Ф:c5х, 1... Сe7 2. Ф:e5х, але 

1... Сd7!

Ра шае 1. Фb6! ~ 2. Фg6+/2. 

Фf6! К:f6 3. К:f6+ Kрd4 4. Лc4х, 

2... c4 3. Л:e5+ Л:e5 4. Ф:f4х (1... 

Ф:b2 2. Фg6+ Сf5 3. Ф:f5+ Kрd4 

4. Фd3х, 1... Кg3 2. К:g3+ fg 3. 

Лe3+ Kрf4 4. Кd3х), 1... Сd6 2. 

Фb5! c1К 3. Л:c1! c4 4. Ф:d5х 

(2... Кf2 3. Фe2+ Kрd4 4. Лc4х), 

1... Лd6 2. Сe2! c1К 3. Сf3+ Kрd4 

4. Ф:c5х (2... Сg4 3. Лe3+ fe 4. 

d3х), 1... Лe6 2. Лe3+ fe 3. d3+ 

Kрf3 4. Лf5х, 1... Сe6 2. Л:e5+ 

Kр:e5 3. Лe3+ Kрf5 4. Сd3х

* * *
Між на род ная фе дэ ра цыя 

шах мат най кам па зі цыі пра вя-

ла ан лайн-тур нір для ра шаль-

ні каў, якія ма юць рэй тынг 2300 

і вы шэй. За дзве га дзі ны трэ ба 

бы ло ра шыць 8 за дан няў. Пе-

ра мог ма ла ды ра сій скі грос-

май стар Да ні ла Паў лаў. З бе-

ла ру саў най леп шы быў Аляк-

сандр Бу лаў ка — 19—20 мес цы 

пры 67 удзель ні ках.

* * *
У ан лайн-тур ні ры Бе ла рус-

кай фе дэ ра цыі шах мат у го нар 

75-год дзя Пе ра мо гі пры за вую 

трой ку скла лі Дзя ніс Ла за вік, 

Мак сім Ца рук і Ар цём Стры-

бук. Ма ла дзёж ная збор ная Бе-

ла ру сі (да 16 га доў) згу ля ла ў 

ін тэр нэ це бліц- матч з та кой жа 

ка ман дай Ра сіі і са сту пі ла з лі-

кам 102:136. Ула дзі слаў Ка ва-

лёў у буй ных між на род ных ан-

лайн-бліц -тур ні рах быў трэ ці з 

1007 удзель ні каў і дзе вят нац-

ца ты з 1084. Аляк сей Фё да раў 

за няў шос тае мес ца ў Ме ма-

ры я ле Ча ба нен кі, які пра вя ла 

ан лайн фе дэ ра цыя шах мат 

Мал до вы.

Між на род ная шах мат ная 

фе дэ ра цыя зла дзі ла ан лайн 

«Ку бак на цый» па хут кіх шах-

ма тах з удзе лам шас ці ка ман-

даў. У вы ні ку мес цы раз мер-

ка ва лі ся так: 1. Кі тай; 2. ЗША; 

3. Еў ро па; 4. Ра сія; 5. Ін дыя; 

6. Ас тат ні свет.

А вось як дзе ю чы чэм пі ён 

све ту пе ра мог у ад ным з ан-

лайн-тур ні раў ма ла до га іран-

ска га грос май стра.

Маг нус Карл сен — Алі ра за 

Фі ру джа. 1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 

d5 4. Кc3 Сb4 5. cd ed 6. Сf4 0-0 

7. e3 Сf5 8. Фb3 Кc6 9. Кh4 Сe6 

10. Сd3 a5 11. 0-0 Кh5 12. Сg3 

К:g3 13. hg Сe7 14. Кf3 Кb4 15. 

Сe2 c5 16. a3 c4 17. Фd1 Кa6 18. 

b3 Кc7 19. bc dc 20. a4 Сb4 21. 

Фc2 С:c3 22. Ф:c3 Кd5 23. Фa3 

Лc8 24. Лfc1 Кb4 25. Лc3 Кd5 

26. Лcc1 Кb4 27. Кe5 c3 28. Кd3 

Фb6 29. Лab1 Сf5 30. Лb3 С:d3 

31. С:d3 c2 32. Л:c2 Л:c2 33. 

С:c2 Фc6 34. Сf5 Фd5 35. Сg4 

Кc2 36. Фb2 Кb4 37. Лc3 b6 38. 

Сe2 Фf5 39. Лc1 g6 40. Сb5 Лc8 

41. Л:c8+ Ф:c8 42. Фd2 Фf5 43. 

f3 Фg5 44. Крf2 Кd5 45. Фd3 h5 

46. e4 Кb4 47. Фe3 Фf6 48. Фc3 

Крh7 49. f4 Фe6 50. Фc4 Ф:e4 

51. Ф:f7+ Крh6 52. Фf6 Крh7 

53. Фe5 Фc2+ 54. Крg1 Фd2 55. 

Крh2 Кc2 56. Фe7+ Крh6 57. 

Фf8+ Крh7 58. Сc4, 1:0.

* * *
Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 

вы пус ку: 1. Кd5! Пер шыя пра-

віль на ад ка за лі Ігар Ана ніч, 

Сяр гей Цяль пук, Ула дзі мір Ізо-

таў, Вік тар Жук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Ужо во сем се зо наў пра гра ма «На пе-

рад у мі ну лае» збі рае ка ля эк ра наў 

пры хіль ні каў бе ла рус кай на род най 

пес ні. А 12 лі пе ня ў эфі ры тэ ле кана ла 

«Бе ла русь 3» гле да чоў ча кае юбі лей-

ны, 400-ы вы пуск пра ек та — і, зна-

чыць, ужо ча ты ры сот ні на род ных 

пе сень на бы лі но вае гу чан не. Яго тут 

ства ра юць дзя ку ю чы су час ным аран-

жы роў кам — з пра гра май у роз ны 

час су пра цоў ні ча лі Юрый Ва шчук, Кі-

рыл Ер ма коў, Мак сім Осі паў, Ар цём 

Кан дра цюк, Сяр гей Су ха млін і ін шыя 

твор цы.

Як ус па мі на юць ства раль ні кі пра ек та 

Ак са на і Ана толь Ве чар, па ча ло ся ўсё, мож-

на ска заць, вы пад ко ва. Ка лісь ці Ана толь 

пра ца ваў рэ жы сё рам-па ста ноў шчы кам дзі-

ця ча га кон кур су пес ні «Еў ра ба чан не» — 

і ад ной чы аў тар Але на Буд ры цо ва вы ра-

шы ла зра біць ду э ты юных ар тыс таў і іх ужо 

во пыт ных, да рос лых ка лег, а аран жы роў кі 

на пес ні ства рыў Юрый Ва шчук. Та ды ў 

Ана то ля ўзнік ла ідэя зра біць сім бі ёз фол ку 

і су час ных апра цо вак. Ка лі пра ца ва лі над 

пі лот ным пра гра мы «На пе рад у мі ну лае», 

то ўзя лі ў спа да рож ні кі сяб ра па Ін сты ту це 

куль ту ры Аляк санд ра Су ха ра ва з гі та рай, у 

якас ці ад на го з вя ду чых — Юрыя Ва шчу ка. 

Так са ма Ана толь да мо віў ся са сва ім ад на-

курс ні кам Ва ле ры ем Ма зу рам, і ўся кам-

па нія на кі ра ва ла ся ў вёс ку Мар шал кі. Там 

па слу ха лі ба бу лек, па раз маў ля лі з імі і вы-

бра лі пес ню. «Мя шча нач ка» і ста ла пес няй 

№ 1. Пі лот за цвер дзі лі, і 7 сту дзе ня 2012-га 

«На пе рад у мі ну лае» вый шла ў эфір.

— Са мае цу доў нае — гэ та лю дзі. Пры-

знан ні ад ба бу лек кштал ту: «Вось пры еха-

ла да нас «На пе рад у мі ну лае», мож на і 

па мі раць...» ці: «Стаю ў ага ро дзе, па лю 

га рох, ду маю, трэ ба ж аў та кра му не пра-

пус ціць, а пас ля зір ну ла на га дзін нік — якая 

аў та кра ма, ка лі «На пе рад у мі ну лае» па чы-

на ец ца!» — да ра го га вар тыя, — дзе ліц ца 

Ак са на Ве чар. — Уво гу ле ад чу ван не, што 

ро бім па трэб ную спра ву, вель мі на тхняе. 

Ка лі пры яз джа ем — нас су стра ка юць быц-

цам род ных. За га ды іс на ван ня пра ек та мы 

спра ба ва лі па-роз на му ўва саб ляць свае 

ідэі: спяр ша прос та за піс ва лі пес ні ды апо-

ве ды пра ра ней шае жыц цё, а з ча сам па ча-

лі зды маць аб ра ды, што да да ло пра гра ме 

ды на мі кі. Заўж ды за зна ча лі га лоў нае: па-

спець за на та ваць тое, што за ха ва ла ся ці 

ўжо па спе лі ад на віць. Пры ем на ад зна чаць, 

ка лі ў пэў ных ра ё нах, ку ды мы з'ез дзі лі, 

абя ца юць: маў ляў, па хо дзім яшчэ па вёс-

ках, па рас пыт ва ем, мо жа, хто што пом ніць 

ці ка вае, та ды зро бім і вас за про сім. Так, 

на прык лад, у Ві цеб скім ра ё не абя ца лі мас-

лен ка вы аб рад «Шы ла ку ваць» для нас 

ад на віць, ця пер яго ча ка ем. Акра мя тэ ле-

ві зій на га эфі ру, увесь за пі са ны ма тэ ры ял 

вы клад ва ец ца на YоuTubе, і та кім чы нам 

мы ства ра ем пэў ную ан та ло гію бе ла рус-

ка га фальк ло ру. Бо ў гэ тай спра ве га лоў-

нае — не ся дзець і не бяз дзей ні чаць. І тое, 

што ад чу ва ем удзяч насць, пры яз джа ю чы ў 

вёс кі, — та му па цвяр джэн не.

За во сем га доў іс на ван ня пра ек та твор-

чая гру па «На пе рад у мі ну лае» ў кам па ніі 

з ар тыс та мі ай чын най эст ра ды пра еха ла 

ўсю кра і ну — амаль 100 ра ё наў, у тым лі ку 

па гра ніч ныя вёс кі, дзе аў та ма тыч на пад-

клю чаў ся роў мінг ін шых кра ін (на прык лад, 

Ляп лёў ка Брэсц ка га ра ё на — 423 кі ла мет-

ры ад Мін ска, Свя ці ла ві чы Вет каў ска га — 

372 кі ла мет ры, Каз лы Ель ска га — 370 кі-

ла мет раў, Сень ка ва Верх ня дзвін ска га — 

310 кі ла мет раў). Да рэ чы, ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды» так са ма па чы на ю чы з 2014 го да 

на пра ця гу не каль кіх се зо наў бы лі ўдзель-

ні ка мі не ка то рых фальк лор ных ванд ро вак, 

пра што рас каз ва лі на ста рон ках га зе ты. 

Кож ная па езд ка са зды мач най гру пай 

пра гра мы да ва ла маг чы масць здзейс ніць 

і му зыч нае, і геа гра фіч нае, і ча са вае па-

да рож жа. Бо зна ём ства з га ра да мі і вёс-

ка мі Бе ла ру сі, дзе збі ра юць і ста ран на 

за хоў ва юць пе сен ную спад чы ну, аб ра ды 

і тра ды цыі прод каў, вы клі кае роз дум пра 

жыц цё мі ну лае і су час нае, пра лё сы лю дзей 

і іх унут ра ны свет, які, ні бы ў люс тэр ку, 

зна хо дзіць сваё ад люст ра ван не ў пес ні... 

Там мож на і па чуць апо вед пра цяж кую 

до лю, і да ве дац ца, як уме лі ка хаць і па 

якіх пра ві лах бу да ва лі ся мей нае жыц цё, на 

што ары ен та ва лі ся ў по бы це і як ад зна ча лі 

свя ты і мно гае ін шае. Сло вам, не знай сці 

леп шай кры ні цы жыц цё вай муд рас ці і яе 

нось бі таў.

Па ўмо вах пра ек та, фальк лор ныя ка-

лек ты вы вы кон ва юць шэ раг пе сень — на-

род ных кам па зі цый (іх, між ін шым, за ўвесь 

час іс на ван ня пра гра мы бы ло за пі са на 

пры клад на 2,5 ты ся чы!). А на пры кан цы 

кож най пра гра мы ўва зе гле да чоў прад-

стаў ля ец ца но вая вер сія на род най пес ні ў 

су час най аран жы роў цы, якую вы кон ва юць 

вя до мыя бе ла рус кія ар тыс ты. На ноў ад-

ра джа лі гэ тыя пес ні больш за 250 гур тоў і 

вы ка наў цаў — ад па чат коў цаў на вя лі кай 

сцэ не да за слу жа ных і на род ных. Адзін з 

аран жы роў шчы каў пра ек та Кі рыл Ер ма коў 

не як пры знаў ся, што яму асаб лі ва ці ка ва 

пра ца ваць з аў тэн тыч ным ма тэ ры я лам: 

«...У пра цэ се я да кра на ю ся да фальк лор-

най спад чы ны. У ёй на шы ка ра ні, і, за хоў-

ва ю чы ар ха і ку, мы збе ра га ем па мяць пра 

мі ну лае і яго зда быт кі. Ін та рэс да та кой 

му зы кі ёсць не толь кі ў нас, але і за ме жа мі 

на шай кра і ны. На прык лад, мы ра бі лі для 

Юза ры пес ню на асно ве та ко га ма тэ ры я лу, 

і ён вы ка наў яе на сва ім кан цэр це ў Гер-

ма ніі. Пуб лі ка бы ла ў за хап лен ні! Мне гэ та 

ка рыс на і ў пла не во пы ту, бо я на даю но вае 

гу чан не пес ням, якія склад ва лі ся вя ка мі».

Юбі лей ны вы пуск пра ек та «На пе рад 

у мі ну лае» вый дзе ў ня дзе лю, 12 лі пе ня, 

а 10-й ра ні цы. Ак са на Ве чар рас ка за ла, 

чым бу дзе ад мет ны свя точ ны эфір: «Пры-

хіль ні кі на шай пра гра мы за ўва жаць, што 

ча ты рох со ты вы пуск па фор ме бу дзе на гад-

ваць пер шы: ра зам са зды мач най гру пай 

у фальк лор ную экс пе ды цыю на кі ру юц ца 

кам па зі тар, аран жы роў шчык Сяр гей Су-

хам лін, а так са ма спя вак, му зы кант, кам па-

зі тар Аляк сандр Су ха раў. У рэ жы ме ан лайн 

яны вы бе руць пес ню, на якую і ство раць 

но вае му зыч на-ва каль нае аздаб лен не».

На гэ тым твор чая гру па пра ек та не спы-

ня ец ца. Аў та ры пе ра ка на ныя: кож ную вёс ку 

мож на на вед ваць шмат ра зоў і заў сё ды вяр-

тац ца ў сту дыю з но вым ма тэ ры я лам — за пі-

са мі на род ных пе сень і кад ра мі аў тэн тыч ных 

бе ла рус кіх аб ра даў. Пла наў у ства раль ні каў 

пра ек та без ліч — і зра біць мю зікл, і ар га ні за-

ваць вя ліз ную кан цэрт ную пра гра му, а га лоў-

нае, пра цяг ваць ра бо ту з на род ны мі пес ня мі і 

з людзь мі, якія зра бі лі спра вай свай го жыц ця 

іх за ха ван не і пе ра да чу на шчад кам.

Але на ДРАП КО, фо та аў та ра.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі 400 кро каў у даў ні ну
20 чэр ве ня твор чая гру па 

пра гра мы «Жы вая куль ту ра» 

за пра шае гле да чоў «Бе ла русь 3» 

па на зі раць за ста ра даў нім 

аб ра дам «Ва джэн не Кус ты», за піс 

яко га ад быў ся на свя та Свя той 

Трой цы ў аг ра га рад ку Лоб ча 

Лу ні нец ка га ра ё на.

Зды мач ная гру па са цы я куль тур на га 

тэ ле ка на ла ра зам з вя ду чай Ка ця ры най 

Вада но са вай пра цяг ва юць ства раць жы-

вую ві дэа эн цык ла пе дыю па ста рон ках спі-

са не ма тэ ры яль ных гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў Бе ла ру сі. Чар го вым пунк-

там на зна чэн ня твор чай экс пе ды цыі стаў 

аг ра га ра док Лоб ча, дзе да гэ туль на дру гі 

дзень Свя той Трой цы мяс цо выя жы ха ры 

ла дзяць ста ра жыт на сла вян скі аб рад — 

«Ва джэн не Кус ты».

«Кус тай» па ле шу кі з даў ніх ча соў на зы-

ва юць дзяў чы ну, ад ну з са мых пры го жых 

у вёс цы, у свя точ ны дзень аб ві тую па верх 

тра ды цый на га адзен ня га лін ка мі і све жым 

зя лё ным ліс цем, з вя лі кім вян ком на га-

ла ве — яна сва ім воб ра зам ува саб ляе не 

толь кі юнац тва, але і не па рыў ную су вязь з 

прод ка мі. Праз аб рад, які су пра ва джа ец ца 

ша на валь ны мі тра ец кі мі спе ва мі, дзяў чы-

на да лу ча ец ца да жан чын ста рэй ша га па-

ка лен ня і сім ва ліч на ўва хо дзіць у да рос лае 

са ма стой нае жыц цё. Свя точ ная пра цэ сія 

на ча ле з «Кус тай» на вед вае ся лян скія 

два ры, жа да ю чы гас па да рам зда роўя, 

даб ра бы ту і ба га та га ўра джаю. Лі чыц ца, 

што там, дзе па бы ва ла «Кус та» на Свя тую 

Трой цу, усё бу дзе доб ра, і та му паў сюль ёй 

ад чы ня юць дзве ры.

Уба чыць аў тэн тыч ны аб рад тэ ле гле-

да чы са цы я куль тур на га тэ ле ка на ла змо-

гуць у су бо ту, 20 чэр ве ня, а 10-й га дзі не. 

А 27 чэр ве ня ў но вым вы пус ку пра гра мы 

тэ ле гле да чы да ве да юц ца пра тра ды цыю 

вы печ кі гра ча на га хле ба ў вёс ках Ма ла-

рыц ка га ра ё на.

На га да ем, што пра ект «Жы вая куль ту-

ра» вы хо дзіць на «Бе ла русь 3» з чэр ве ня 

2018-га. За гэ ты час свет уба чы ла больш 

за 50 ары гі наль ных вы пус каў. Кож ная 

но вая пра гра ма рас па вя дае пра асоб ны 

эле мент спі са не ма тэ ры яль ных гіс то ры-

ка-куль тур ных каш тоў нас цяў, уклю ча-

на га ў Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль-

тур ных каш тоў нас цяў Бе ла ру сі (сён ня 

ён скла да ец ца з 92 эле мен таў). У да-

лей шым твор чая гру па «Жы вой куль ту-

ры» пла нуе аха піць усе эле мен ты спі са, 

а так са ма тыя, што бу дуць да паў няц ца 

з ця гам ча су.

Але на ДРАП КО.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі ЯК НА ПА ЛЕС СІ ВОД ЗЯЦЬ 
«КУС ТУ» І ХЛЕБ ПЯ КУЦЬ

ШАХ МАТ НЫ 
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