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На адной хвалі
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ПАЗНАЁМ МАСТАЦТВА
Ў НОВЫМ ФАРМАЦЕ

АНАЛ «Культура» Беларускага
радыё сумесна з Нацыянальным мастацкім музеем Рэспублікі Беларусь распачалі спецыяльны
праект «Дыялогі пра культуру: Перадзвіжнікі», які знаёміць слухачоў
з жыццём і творчасцю мастакоўперадзвіжнікаў.

ШАХМАТНЫ
КЛУБ Выпуск № 134
Аўтар сённяшняй задачы —
Мікалай Бантыш з Віцебска
(гл. дыяграму).

Бе лыя: Крh6, Фс4, Кb3,
пf7 (4).
Чорныя: Кре5, Кс2, пf5 (3).
Мат за 2 хады.
Прапануем чытачам гэтую
задачу для самастойнага рашэння. Дасылайце адказы на адрас
рэдакцыі («Звязда», г. Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013)
або на электронны адрас вядучага аддзела: vadіm_ne67@maіl.ru
***
Нашы пастаянныя чытачы
ўжо доб ра зна ё мыя з твор-
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Сё ле та 29 ліс та па да споў ні ла ся
150 гадоў з моманту першай экспазіцыі
рускага Таварыства перасоўных мастацкіх выставак. Пад знакам юбілею ў Нацыянальным мас тацкім музеі адкрыўся
праект «Перадзвіжнікі. Рэалізм. Асвета.
Бізнес». У праграму ўключаны радыёсустрэчы з наву ко вы мі су працоўнікамі
музея, куратарамі, экскурсаводамі. Кожная перадача будзе прысвечана асобнай
тэме: партрэт, бытавы жывапіс, пейзаж,
бізнес у дзейнасці перадзвіжнікаў, уплыў
мастакоў таварыства на іншыя віды мастацтва.
— Супрацоўніцтва канала «Культура»
з Нацыянальным мас тацкім музеем пастаянна развіваецца. У эфіры мы асвятляем часовыя выставачныя праек ты, запрашаем музейных работнікаў на перадачы, дзе гу тарым пра фонды, шэдэўры

часцю беларускіх шахматных
кампазітараў Міхаіла Кошаля
і Мікалая Быкава. Іх задачы
паспяхова ўдзельнічаюць і ў
міжнародных конкурсах.
Двух ха до вая мі ні я цю ра
М. Кошаля атрымала пахвальны водгук у конкурсе расійска га ча со пі са «Шах мат ная
кампазіцыя».
Бе лыя: Кра4, Фh1, Ле4,
Се3, Ке8 (5).
Чорныя: Крd5, пс7 (2).
Спачатку гатовая гульня 1...
Крс6 2. Ле7х Не вядуць да мэты падманныя сляды: 1. Крb3?
~ 2. Ле7х, але 1...Крс6!;
1. Кf6+? Крс6 2. Ле6х, але 1...
Крd6!; 1. Фh7? с6 2. Фf5х, 1...
с5 2. Фb7х, але 1...Крс6! Рашае 1. Фb1! Крс6 2. Фb5х, 1...
с6 2. Фd3х, 1...с5 2. Фb7х.
Двух ха доў ка М. Бы ка ва
атры ма ла пачэс ны вод гук у
маскоўскім конкурсе.
Бе лыя: Крh5, Фе6, Лb3,
Сb1, Ке2, Ке5, пп. с2, с4,
d4 (9).
Чор ныя: Кре4, Ла5, Са3,
Сf5, Кb6 (5).
1. Лg3? ~ 2. c3х, 1...Сg4+
2. Ф:g4х, 1...Сg6+ 2. Ф:g6х, але
1...Лb5! Рашае 1. c5! ~ 2. c4х,
1...Сg4+ 2. К:g4х, 1...Сg6+
2. К:g6х, 1...Кc4 2. Фc6х.

з калекцыі ўстановы, асаблівасці нацыянальнага выяўленчага мас тацтва, — адзначае ды рэк тар ка на ла «Культу ра»
Беларускага радыё Уладзімір ТРАПЯНОК. — А праект-падкаст — гэта новая
форма нашага ўзаемадзеяння з музеем,
гібрыдны праект, закліканы прыцягнуць
ува гу су час ні каў да са праўд на га мастацтва, здольнага натхняць і ўзвышаць
чалавека.
Спецыяльны праект, які складаецца з
шасці выпускаў, стартаваў у эфіры канала «Культура» 2 снежня ў 12.30, а працяг
аўдыторыя зможа слу хаць па чацвяргах.
Падкасты радыёсустрэч будуць змешчаны і на YouTube-канале, у сацыяльных
сетках «Культуры» і Нацыянальнага мастацкага музея. Адкрывайце мас тацтва з
новых ракурсаў!
Алена ДРАПКО.

***
У тур ні ры на пры зы прэзі дэн та Уз бе кі ста на ў Ташкенце (103 удзельні кі) Міха іл
Ні кі цен ка за няў 10-е мес ца,
Вя ча слаў За ру біц кі — 22-е,
Аляксей Аляксандраў — 33-е.
У бліцтурніры на сайце chess.
com (538 гуль цоў) Сяр гей
Жы гал ка быў тры нац ца ты,
Дзя ніс Ла завік — сямнац цаты. Пры за вую трой ку спартакіяды Беларусі сярод спартыўных школ склалі каманды
Ба ра на віц кай ДЮСШ, Мінскай і Ма гілёўскай абласной
СДЮШАР.
***
Пра па ну ем чы тачам некалькі сёлетніх партый беларускіх шахма тыс таў.
Аляксей Фёдараў — Данііл Лінчэўскі (Чэлябінск, 2021).
1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. d3 Кc6
4. g3 d5 5. ed К:d5 6. Cg2 Ce7
7. 0-0 Кb6 8. Лe1 f6 9. a4 a5
10. Кc3 0-0 11. Кb5 Кb4 12. d4
c6 13. Кa3 Cg4 14. c3 К4d5
15. h3 Ch5 16. Кc2 Cg6 17. Кh4
Фd7 18. К:g6 hg 19. Фd3 ed
20. Ф:g6 dc 21. Кd4 Cb4
22. Ce4 f5 23. C:f5 Л:f5 24. К:f5
Крf8 25. К:g7 cb 26. Сh6 Сd2
27. Кe6+ Крe7 28. Кc5+ Крd8
29. К:d7 baФ 30. Л:a1, 1:0.

Вольга Бадэлька — Ганна
Саргсян (Рыга, 2021). 1. e4 e5
2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 d6
5. 0-0 Сd7 6. c3 g6 7. d4 Сg7
8. Лe1 Кge7 9. Сe3 0-0 10. Кbd2
h6 11. Сc2 e4 12. cd g5 13. d5
Кe5 14. К:e5 de 15. Лc1 Кg6
16. Кb3 b6 17. Сd3 Лa7 18. Кa5
Кe7 19. Фe2 Лa8 20. Кc6
С:c6 21. dc Фc8 22. Сc4 Крh8
23. Лed1 f5 24. Лd7 К:c6 25. Сe6
Кd8 26. ef К:e6 27. fe c5 28. С:g5
Фe8 29. С:h6, 1:0.
Арцём Бяляўскі — Максім
Царук (першынство Беларусі да
20 гадоў, 2021). 1. Кf3 Кf6 2. g3
Кc6 3. d4 d5 4. Сg2 Сf5 5. 0-0 e6
6. c4 Сe7 7. Кc3 dc 8. Кe5 0-0 9.
К:c6 bc 10. Фa4 Ф:d4 11. Сe3
Фd6 12. Ф:c6 Лab8 13. Ф:c4
Л:b2 14. Лfd1 Лb4 15. Л:d6 Л:c4
16. Лc6 Л:c6 17. С:c6 a6 18. f3 e5
19. Кd5 К:d5 20. С:d5 Лb8 21. a4
Лb1+ 22. Л:b1 С:b1 23. Сd2 Сc2
24. a5 Сa4 25. Сc3 c6 26. Сc4
Сb5 27. С:b5 cb 28. С:e5 Сb4
29. Сc7 Сd2, 0:1.
***
Задача М. Быкава з мінулага выпуску рашаецца 1. Кре4.
Першыя правільна адказалі
Васіль Жуковіч, Фёдар Карпей,
Ігар Ананіч, Сяргей Цяльпук,
Васіль Барысевіч, Віктар Жук.
Вадзім ЖЫЛКО.

9

Сядзі і глядзі

«Я не самотны...»:
акцэнты да партрэта

На на ступ ным тыд ні
9 снеж ня ад зна ча ец ца
130-годдзе паэта, пераклад чы ка, пуб лі цыс та,
класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча.
Сацыякультурны тэлеканал запрашае адсвяткаваць юбілейную дату за
пра гля дам тэ ма тыч най
перадачы.
У дзень нараджэння паэта
на «Беларусь 3» згадаюць яго
ў праграме «Запіскі на палях».
Дакументальны фільм «Максім
Багдановіч: з дому на Радзіму»
распачне аповед пра класіка
айчыннай літаратуры. «Маючы
чулую і спагадлівую душу, ён
міжволі прыцягваў да сябе кожнага, яго любілі і паважалі ўсе,
хто яго ведаў: з ім не было весела, але было цёпла, прыемна
пагаварыць і падзяліцца ўсім,
што толькі ляжыць на душы.
Ён быў адным з тых людзей,
якія гараць, саграваюць жыццё
і асвятляюць шлях іншым, але
мала клапоцяцца пра сябе», —
напісаў пра паэта ва ўспамінах
Аляксандр Цітоў (газета «Голас», 1917 год). ...З парады
бацькоў хлопец пайшоў вучыцца на правазнаўца, аднак
нягледзячы ні на што ўсё ж
стаў паэтам. Лёс чалавека, які
абраў літаратуру насуперак
усім абставінам свайго жыцця.
Ці паўплывалі на гэта блізкія
людзі Багдановіча і чаго каштаваў яму такі выбар — адказы
пашукаем разам з даследчыкамі ў 16.00.
Пасля ў эфіры ўвазе аўдыторыі прадставяць цыкл песень Уладзіміра Мулявіна на
вершы Максіма Багдановіча
«Вянок» (БТРК, 2018). Вядома,
што прэм'ера цыкла «Вянок»

адбылася ў Нью-Ёрку восенню
1991 года. А пасля праграму
паказалі (9 снежня 1991 года)
у Бел дзяржфі лар мо ніі, прымер ка ва на яна бы ла да
100-годдзя паэта. Складаўся
цыкл песень з 15 кампазіцый,
сярод якіх найбольш вядомыя
нам і сёння «Зорка Венера»,
«Вераніка», «Слуцкія ткачыхі»
і іншыя.
Да к у мен таль ны фільм
1982 го да «Я не са мот ны»
зможам убачыць у 17.50. Варта адзначыць, што ў айчынным
кінематографе звяртацца да
даследавання асобы пісьменніка пачалі толькі ў 1981 годзе:
тады з'явіўся 3-хвілінны сюжэт
«Паэтычная спадчына Максіма
Багдановіча», пасля — 10-хвілінны дакументальны фільм
«Зор ка Максі ма». А вось
20-хвілінная кінастужка
«Я не самотны» прадстаўляе
гледачам уяўныя размовы бацькі паэта, Адама Ягоравіча, з сынам. Прычым паказваецца тое
вельмі ўмоўна і ў суб'ектыўных
танальнасцях. Тэкст за кадрам

базіруецца на ўспамінах Багдановіча-старэйшага, якія можна
знайсці ў артыкуле «Матэрыялы да біяграфіі М. А. Багдановіча» (1923 г.). Стваралі яго на
творча-вытворчым аб'яднанні
«Тэлефільм» Дзяржтэлерадыё
БССР, рэжысёрам стаў Ігар Калоўскі. Паэта на экране ўвасабляе Сяргей Журавель, а ў ролі
бацькі задзейнічаны народны
артыст БССР Павел Кармунін.
Адметнасцю кінаработы можна лічыць як талент аў тараў
карціны, так і іх глыбокае пагружэнне ў тэму, па-майстэрску расстаўленыя акцэнты. Тут
аўдыторыя мае магчымасць
не проста даведацца біяграфію
творцы, а менавіта пазнаёміцца з акцэнтамі ва ўзаемаадносінах двух блізкіх людзей і на
аснове ўбачанага і пачу тага
зрабіць свае высновы.
Магчымасць паглыбіцца ў
факты, погляды і акалічнасці
заўсёды можна знайсці ў музеях творцы. У праекце «Музеі
Беларусі» (яго пакажуць перад дакументальным фільмам

«Я не самотны» ў 17.25) нам
распавядуць пра музеі Максіма Багдановіча ў Гродне і Ракуцёўшчыне. «Хоць зернейкі
засохшымі былі, / Усё ж такі
жыццёвая іх сіла / Збудзілася
і буйна ўскаласіла / Парой вясенняй збожжа на раллі» — гэтыя радкі мы чытаем на адной з
памятных шыльдаў у Ракуцёўшчыне, дзе жыў і працаваў у
1911 годзе пісьменнік. Хочацца
верыць, што і ў нас цяперашніх
мастацкае слова і асоба Максіма Багдановіча абудзяць разважанні аб жыцці, аб роднай
зямлі, мове і гонары за вялікіх
творцаў. Такія завочныя знаёмствы з музеямі, дзе захоўваецца памяць пра нашых класікаў,
вельмі часта натхняюць на рэальнае наведванне ўстаноў.
У праекце «Навіны культуры» запланаваныя інтэрв'ю з
Міхаілам Бараноўскім, дырэктарам сталічнага літаратурнага
музея паэта, і Барысам Ліўшыцам, дырэктарам Нацыянальнага акадэмічнага народнага
аркестра Рэспублікі Беларусь
імя І. Жыновіча. Да юбілею
Максіма Багдановіча музычны
калек тыў 11 снежня рыхтуе
святочную вечарыну ў Белдзяржфілармоніі. Тэлеверсію
канцэртнай праграмы ўбачым у
хуткім часе на «Беларусь 3».
Таксама на працягу дня будуць гучаць вершы Максіма
Багдановіча з цыкла «Мой Багдановіч» у выкананні вядомых
асоб бе ла рус кай культу ры.
Знайдзіце час, каб запаволіцца і дакрануцца да сапраўднай
паэзіі... «Жывеш не вечна, чалавек, — / Перажыві ж у момант век! /... Жыві і цэльнасці
шукай, / Аб шыраце духоўнай
дбай»...
Алена ДРАПКО.
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