
6.00, 13.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).

6.20 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).

7.20. 4.20 М/ф «Тры ка ты». (0+)

7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)

8.00, 4.55 М/ф «Лі га watchcar». 
(0+)

8.30, 3.20 «Ера лаш» (6+).

8.45 «Га ле рэя пры га жос ці» (16+).

9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка хан не» 
(16+).

10.20 Ме лад ра ма «Еш, ма лі ся, ка-
хай». (12+).

13.20, 2.40 Се ры ял «Бег лыя сва-
я кі» (16+).

15.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі» (12+).

16.00, 23.05 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).

17.00 Се ры ял «Ка ман да Б» (16+).

18.10 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя лю-
дзі» (16+).

20.00 «Су пер ма мач ка» (16+).

21.10 Ба я вік «Зы ход ны код». (12+).

0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць пас-
ля». (16+).

1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед ка». 
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 На ві ны куль ту ры.

6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Ге надзь Па ло ка.

7.05 «Пеш шу...» Маск ва пуш кін-
ская.

7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».

8.10 «Рад ня». Маст. фільм.

9.40, 13.35, 16.00 Су свет ныя скар-
бы.

10.15, 18.00 «На зі раль нік».

11.10, 0.10 ХХ ста год дзе. «Ге ор гій 
Таў ста но гаў. Жыць, ду маць, ад чу-
ваць, ка хаць...» Дак. фільм.

12.10 «Мы — гра ма цеі!»

12.55 «Бе лая сту дыя».

13.50 Чор ныя дзір кі. Бе лыя пля мы.

14.30 Біб лей скі сю жэт.

15.10, 1.20 Гіс та рыч ныя кан цэр ты. 
Юрый Гу ля еў.

16.20 «На гэ тым тыд ні... 100 га доў 
та му. Неф ран та выя на тат кі».

16.50 «Мак ва ла Кас раш ві лі. Ка-
хан не і страсць ураў на ва жа на га 
ча ла ве ка». Дак. фільм.

17.35 Су стрэ ча на вяр шы ні. «Гуль ні 
ро зу му». Фільм пер шы.

19.00 Да 85-год дзя Ба ры са Ме се-
рэ ра. «Ма на лог воль на га мас та-
ка». Фільм пер шы.

19.45 Га лоў ная ро ля.

20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»

20.45 «Міль ён ны год». Дак. фільм.

21.35 «Са ці. Ня сум ная кла сі ка...»

22.20 «Дзі кен сі я на». Се ры ял.

23.40 «Ма гістр гуль ні».

1.10 «Уру бель». Дак. фільм.

2.30 «П'е са для ад мі ра ла і акт ры-
сы, або Ма ка ро ны па-флоц ку». 
Дак. фільм.

6.00 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1968 год (12+).

7.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Пер шы 
паў фі нал 1982 го да (12+).

8.10, 14.10 «Пес ня-85». (6+).

9.00 «Быў час». 2009 год (16+).

10.00 Тэ ле спек такль «За ла тая 
рыб ка». 1986 год (12+).

11.30, 12.50, 13.25, 17.20, 19.05, 
20.45, 21.40, 2.35, 3.40, 5.00, 5.40 
Му зыч ная на сталь гія (12+).

12.00 «Зям ля — Па вет ра». Пётр 
Ма мо наў. 2003 год (16+).

13.00 Се ры ял «33 квад рат ныя мет-
ры. Дач ныя гіс то рыі». (16+).

15.00 Маст. фільм «Кра дзеж». (16+).

18.00 «Се вА ло гія» з Се вам На ўга-
род ца вым: «Аляк сандр Га ду ноў». 
2005 год (18+).

19.30 Маст. фільм «Ба бу лі на двае 
ска за лі». (12+).

21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).

22.00 «На ро джа ныя ў СССР» (12+).

23.00 «Пес ня-80». 1-е ад дзя лен не 
(12+).

0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі рам 
Мал ча на вым. Год 1985. 2-я част ка. 

2010 год (16+).

1.00 «Ра ніш няя пош та». «Блы та ні-

на». 1985 год (12+).

1.30 Маст. фільм «Ва ры янт «Аме-
га». 5-я се рыя. (16+).

4.00 «Кол ба ча су» (16+).

5.30 Маст. фільм «Ма ты лёк». 

(12+).

3.30, 9.00, 14.00, 19.15, 23.00 Скач-

кі з трамп лі на. Ку бак све ту.

5.00 Ве ла спорт. Па рыж — Ні ца.

5.45, 15.00, 22.00, 2.30 Ве ла спорт. 
Ці рэ на — Ад ры я ты ка.

7.15, 0.00 Сну кер. Gіbraltar Open. 
Фі нал.

10.35, 18.30, 20.30, 2.05 Бія тлон. 
Ку бак све ту.

11.30 Гор ныя лы жы. Ку бак све ту.

12.30 Кань ка беж ны спорт. Чэм пі-
я нат све ту.

21.00 Лыж ныя гон кі. Ку бак све ту.

1.50 Watts.

1.15 Ка ме дыя «Ня хай жы ве Фран-
цыя!» (16+).

3.05 Шоу «Ка ме ды ян ты». (16+).

3.35 Ме лад ра ма «Спа кус нік». (16+).

5.55 Ме лад ра ма «Спа кус нік-2». 
(16+).

8.15 Ка ме дыя «Пе не ло па». (12+).

10.10 Ме лад ра ма «Ка хан не і ін шыя 
аб ста ві ны». (16+).

12.10 Ме лад ра ма «Спат кан не 
ўсля пую». (16+).

14.00 Ка ме дыя «Вя лі кі куш». (16+).

16.00 Ка ме дыя «Ма ма да ра гая!» 
(12+).

17.40 Ка ме дыя «Да па ма жы це 
стаць баць кам». (16+).

19.30 Ба я вік «Мой хло пец — кі-
лер». (16+).

21.15 Ка ме дыя «Хо чаш ці не?» 
(16+).

22.55 Пры го ды «Да спе хі Бо га: 
у по шу ках скар баў». (12+).

6.00 М/ф (6+).

8.00 «10 са мых» (16+).

8.30 «Док тар І...» (16+).

9.00, 19.00, 1.55 «Аскол кі». Се ры-

ял (16+).

10.30, 3.35 «Су до выя страс ці». 

Дак. се ры ял (16+).

12.10 «Асця рож на, мах ля ры!» 

(16+).

12.45 «Без пад ма ну» (16+).

13.35 «Інт ры ган кі». Маст. фільм 

(12+).

15.15 «Не рас кры тыя тай ны» 

(16+).

16.15 «Мой ге рой» (12+).

17.10 «Раз ві тан не» (16+).

18.05 «Жыц цё за ай фон». Дак. 

фільм (12+).

21.00 «Ні ка». Се ры ял (12+).

22.00 «Па го ня за гус там» (16+).

23.00 «Уся праў да» (16+).

23.35 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі ся». 

Се ры ял (16+).

0.25 «Но вы хло пец ма ёй ма мы». 

Ка ме дыя (12+).

5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

6.10 Прак тыч ная ма гія (16+).

8.10 Асця рож на, дзве ры за чы ня-

юц ца! (16+).

10.05 Эван Усё ма гут ны (12+).

12.00 Маmmа mіa! (16+).

14.10 Кас пер (12+).

16.05 Ар бі та 9 (16+).

17.55 Сталь ныя маг но ліі (12+).

20.10 Пом ні (Меmеntо) (16+).

22.20 Яна яго аба жае (16+).

0.20 Поў ны мі грудзь мі (16+).

2.15 Па ра ноя (12+).

4.00 Це ла а хоў нік (16+).

6.20 Жа ніх (12+).

8.10 Блок бас тар (12+).

9.50 Ня вес та (16+).

11.40 Ня бой ся, я з та бой! (12+).

14.45 Ваў кі і авеч кі бе-е-е-зраз важ-

нае пе ра тва рэн не (6+).

16.20, 4.50 Па го ня за тры ма зай-

ца мі. (12+).

18.25 Аб чым маў чаць дзяў ча ты 

(12+).

20.20 Цяж ка быць ма ча.

22.20 Бы вай це, док тар Фрэйд! 

(12+).

0.25 Су пер дрэн ныя (18+).

1.50 Ка хан не з ак цэн там (16+).

3.30 Пра жон ку, ма ру і яшчэ ад-

ну... (12+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).

6.45, 5.40 На ву ко выя не да рэ чнас-

ці. (12+).

7.35, 13.15 Не ве ра год ны док тар 

Пол. (16+).

8.25, 11.45, 16.25, 20.20 Аў та-SOS. 

(12+).

9.15 Па ча так. (16+).

10.05, 14.05 Між на род ны аэ ра порт 

Ду бай. (12+).

10.55, 14.50 Най буй ней шы ў све це 

ра монт. (12+).

12.30 Больш, чым ты ра на заўр. 

(12+).

15.40, 19.35, 0.15, 3.20 Рас сле да-

ван ні авія ка та строф. (16+).

18.00, 22.00, 1.00 «Ты та нік»: за-

ключ нае сло ва (16+).

23.30 Дзіў ная Дру гая су свет ная. 

(16+).

2.35 80-я: дзе ся ці год дзе, якое ства-

ры ла нас. (16+).

4.55 Эва ку а цыя Зям лі. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-

та ры.

9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 

ўстро е на: аў та ма бі лі ма ры.

10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў ні-

чыя на скла ды.

11.00 Гуль ня на жыц цё.

14.00, 7.10 Бе ар Грылс: вы жыць 

лю бой ца ной.

18.00 Ву ліч ныя гон кі.

19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.

20.00 За ла тая лі ха ман ка.

0.00 Тэс ла: рас сак рэ ча ныя ар-

хі вы.

1.00 Эка но мім па лі ва.

1.30 Як гэ та ўстро е на?

2.00 За гад кі пла не ты Зям ля.

2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.35 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.15 «Зо на Х». 
(16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Ус ход — За хад». (16+).
12.45, 13.05, 15.25 Ме лад ра ма 
«Ма ці і ма ча ха». (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «На шы».
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.55 «Арэ на».
0.50 «Дзень спор ту».
1.05 «Па труль 113. За кад рам». 
1-я се рыя.
1.20 Кі на эпа пея «Ці хі Дон» (12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 18.35, 21.55 «Тэ ле ба ро-
метр».
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
10.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
11.05 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
11.45 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
12.45 «Свет на вы ва рат». (16+).
13.45 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» (0+).
15.00 Ані ма цый ны фільм «Гіс то рыя 
ца цак» (0+).
16.25 Маст. фільм «Ілю зія пад ма-
ну-2» (12+).
19.15 «Су пер ла то».
21.00 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
22.00 «КЕ НО».
22.05 «ЛавЛавСаr». (16+).
23.00 «Ха дзі сю ды і тан цуй».

23.05 Се ры ял «Ка вар ныя па ка-
ёў кі» (16+).

0.00 «Сыг рай мя не, ка лі змо жаш» 

(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».

7.40 «Бе ла рус кая кух ня». За ліў ное 
з ры бы.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.15, 16.05 «Апош ні дзень». Тац ця-
на Лі ёз на ва (12+).
10.00 «На ву ка ма нія» (6+).
10.30 «Га ра чыя дзя нёч кі». Маст. 
фільм (12+).
12.20 «Сла вян скі ба зар у Ві цеб-
ску — 2016».
13.20 «Ле ген ды кі но». На тал ля Гун-
да ра ва (12+).
14.00, 22.20 «Крам лёў скія лей тэ-
нан ты». «Ста рэй шы сын. Помс та 
Ста лі ну» (12+).
14.50, 21.05 «Сям нац цаць ім гнен-
няў вяс ны». Маст. фільм. 1-я се-
рыя (12+).
16.05 «Апош ні дзень». Тац ця на Лі-
ёз на ва (12+).
16.40 «Люб лю і па мя таю». Кам па-
зі тар, на род ны ар тыст СССР Яў ген 
Гле баў.
17.25 «Пас ля кір ма шу». Ка ме-
дыя (12+).
18.30 «Вя чэ ра з пры дур кам». Ка-
ме дыя (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на го 
мас та ка». Лі лія Ні шчык.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

6.30 Тэ ніс. Тур нір WTA. Ін ды ян-
Уэлс.
8.30 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. Кан-
ты я лах ці. Мас старт. Муж чы ны.
9.20 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. Кан-
ты я лах ці. Мас старт. Жан чы ны.
10.15 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
11.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га ВТБ. 
«Па рма» (Перм) — «Цмо кі-Мінск».
12.40 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Кан ты я лах ці. Зме ша ная эта фе та.
14.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Ар се нал» — «Уот фард».
15.55 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя кан фе-
рэн цыя. 1/4 фі на лу. Шос ты матч. 
«Аван гард» (Ом ская вобл.) — «Са-
ла ват Юла еў» (Уфа). (У пе ра пын-

ках — Спорт-цэнтр.)

18.25 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 

Кан ты я лах ці. Су пер мікс.

19.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 

1/4 фі на лу. Сё мы матч. (У пе ра-

пын ках — Спорт-цэнтр.)

21.35 Час фут бо ла.

22.20 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

Агляд ту ра.

23.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 

«Сток Сі ці» — «Ман чэс тэр Сі ці». 

(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 

7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 9.00 

(з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 16.00, 
18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 На шы 

на ві ны.

6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».

9.10 Кон ту ры.

10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).

11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).

12.20 «Ге ніі і лі ха дзеі» (12+).

13.10 «Ад ва рот ны ад лік». «Бе ла-

ру сы на «Ты та ні ку». Вы ра та вац ца, 

але не вяр нуц ца» (12+).

13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).

14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 

(16+).

16.20 «Ле ген ды цыр ка».

16.55 «На са май спра ве» (16+).

18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-

ра опт».

19.05 «Ня хай га во раць» (16+).

20.00 Час.

21.10 «Спарт клуб» (12+).

21.40 «На ша жыц цё».

22.45 Се ры ял «За ка ха ныя жан-
чы ны». (16+).

0.40 Нач ныя на ві ны.

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».

6.10, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра га 

на строю» (6+).

7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».

8.30 «Ты дзень».

9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).

10.00 «Ты дзень спор ту».

10.40 «Вой, ма-мач-кі!» Се ры ял. 
За ключ ныя се рыі (12+).

13.50 «Ін шая кра і на».

14.35 Да ку мен таль ны пра ект 

(16+).

16.50 «Вя лі кі го рад».
17.25 «Мін шчы на».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).

17.50 «Эніг ма». Се ры ял (16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».

20.15 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по тэ-

зы» (16+).

21.05 «За гад кі ча ла вец тва» (16+).

21.55 «Гля дзець усім!» (16+).

23.05 «Джо кер». Се ры ял (16+).

0.40 Дра ма «Не пры стой ная пра-

па но ва». (16+).

6.00 Се ры ял «Двай ное жыц цё». 

(12+).

7.45, 8.05 Се ры ял «АСА» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 На-

ві ны (бя гу чы ра док).

9.35, 10.05, 13.15 Се ры ял «Пан до-

ра». 1—4-я се рыі (16+).

14.00, 3.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт-

ва за бу ду чы ню» (16+).

15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но выя 

гіс то рыі» (16+).

16.15, 3.55 Се ры ял «Вяр тан не 

Мух та ра-2» (16+).

19.20 Се ры ял «Кра і на 03». 1—3-я 

се рыі (16+).

22.25, 0.10 Маст. фільм «Вый сці 

за муж за ге не ра ла» (16+).

0.50 Маст. фільм «Бліз ня» (12+).

3.55 Се ры ял «Вяр тан не Мух та-

ра-2» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».

10.55 На двор'е на ты дзень.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест кі.

11.40 «Па кой сме ху». (16+).

12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва ец ца».

13.35 «На ша спра ва». (16+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві -

ны — Бе ла русь.

14.35 «Пра са мае га лоў нае». Ток-

шоу. (12+).

15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.

17.35 «Лёс ча ла ве ка». (12+).

18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 

эфір». (16+).

20.40 Се ры ял «Па го ня за мі ну-

лым». (16+).

22.20, 23.10 Се ры ял «Кру тыя бе-

ра гі». (12+).

0.00 «Вы ба ры-2018. Дэ ба ты з Ула-

дзі мі рам Са лаў ё вым».

0.55 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са лаў-

ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.

6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца НТБ». 

(12+).

7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след». (16+).

8.50 Се ры ял «Су жэн цы». (16+).

9.45 «За гран ню». (16+).

10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі тых 
ліх та роў». (16+).

12.00 «Ча кай мя не». (12+).

13.30, 18.25 Агляд. Над звы чай нае 

зда рэн не.

14.05 Се ры ял «Ку рорт ная па лі-
цыя». (16+).

16.35 Се ры ял «Бе ра га вая ахо-
ва». (16+).

19.45 Се ры ял «Вы со кія стаў кі. 
Рэ ванш». (16+).

21.25 Се ры ял «Ад ва рот ны ад-
лік». (16+).

23.15 «НЗ.by».

23.35 «Вы ні кі дня».

0.05 Се ры ял «Баль за каў скі ўзрост, 
або Усе му жы кі — сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 «На-

двор'е».

7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» (0+).

7.30, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).

8.15 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).

9.45, 19.40 Се ры ял «Ве цер, які 
ма люе» (12+).

11.00 Дра ма «Ві кінг» (16+).

11.40 «Сад і ага род».

13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі пус-
ты ні» (16+).

14.30 Ме лад ра ма «За ган ныя су-
вя зі» (16+).

16.05 Для дзя цей «Ад каз вай ка» (0+).

16.10 «Мульт па рад» (0+).

16.30 «Зда роўе».

17.20 Се ры ял «Гром у раі» (16+).

18.45 Се ры ял «Аба рон ца» (16+).

20.50 «Ве чар ні ца» (0+).

21.05 Дра ма «Да ры ян Грэй» (16+).

Панядзелак, 
12 сакавіка
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СТБСТБ

МIРМIР

РТР—РТР—
Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

14

10 сакавіка 2018 г.6

АНТАНТ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

ПА ДА РОЖ ЖЫ, 
ПРЫ ГО ДЫ, 

ПА ЧУЦ ЦІ
«УС ХОД—ЗА ХАД»

«Бе ла русь 1», з 12 са ка ві ка

Ге ра і ня доў гай гра ю чай (48 се рый 
у 2 се зо нах) ме лад ра мы су мес най 
ра сій ска-ўкра ін ска-ту рэц кай вы-
твор час ці — Тац ця на, якой не ка лі 
сяб роў ка на га да ла тры ва лы шлюб і 
ча ты рох дзя цей, у рэ аль нас ці атры-
ма ла вель мі су мнеў нае шчас це: 
мер кан тыль на га му жа і бяз дзет-
насць даў жы нёй у дзе сяць га доў.

Ад ной чы ра зам з му жам Тац ця-
на едзе ў Стам бул, дзе трап ляе на 
пры ём да вя до ма га рэ пра дук то ла га 
Ке ма ля і ўжо праз не каль кі тыд няў 
да вед ва ец ца, што за ця жа ры ла. Але 
праб ле мы толь кі па чы на юц ца, бо 
жан чы на ра зу мее, што баць кам яе 
бу ду ча га дзі ця ці мо жа быць зу сім 
не за кон ны муж — а ў яе ка ха на-
га док та ра, аказ ва ец ца, ужо ёсць 
ня вес та і сва я кі, якія ка тэ га рыч на 
су праць ува хо джан ня ў сям'ю сла-
 вян кі. Асаб лі вая «ра зы нка» се ры я-
 ла ў тым, што, як сцвяр джа юць 
яго аў та ры, сю жэт за сна ва ны на 
рэ аль ных па дзе ях ін тэр на цы я наль-
на га ся мей на га шчас ця.

«КА ПІ ТАН»

«Бе ла русь 3», 15 са ка ві ка

Гэ ты гіс то ры ка-пры год ніц кі 
фільм, які фран цуз скі рэ жы сёр Анд-
рэ Юне бель зняў за не каль кі га доў 
да «Фан та ма са», стаў ад ным з улю-
бё ных у са вец кіх гле да чоў. Яго пра-
фе сій на дуб ля ва лі на рус кай мо ве і 
мност ва ра зоў па каз ва лі ў кі но і па 
тэ ле ба чан ні — шмат у чым дзя ку ю-
чы аба ян ню га лоў на га пер са на жа, 
ге роя-ка хан ка Жа на Ма рэ.

...1616 год. Сы ну за бі та га ка ра-
ля Лю до ві ку ХІ ІІ уся го 15 га доў, і ён 
яшчэ за над та юны для кі ра ван ня 
кра і най. Та му ка ра ле ва-ма ці Ма рыя 
Ме дзі чы пры зна чае на па са ду пер-
ша га мі ніст ра свай го па лю боў ні ка 
Кан чы ні, які та ем на пра гне сам за-
ха піць трон і стаць ула да ром Фран-
цыі. Між во лі ў інт ры гу аказ ва ец ца 
ўцяг ну тым ма ла ды шлях ця нін Фран-
суа дэ Ка пе стан, вер ны за кон на му 
спад чын ні ку тро на, які ўсі мі сі ла мі 
спра буе па пя рэ дзіць бу ду ча га ка-
ра ля пра смя рот ную не бяс пе ку, а 
па ра лель на зна хо дзіць вы дат ных 
сяб роў і са праўд нае ка хан не...

«ЗА ЛА ТАЯ ЛІ ХА МАН КА»

«Куль ту ра», 18 са ка ві ка

Пры год ніц кая ка ме дыя Чар лі 
Чап лі на, якая вый шла на эк ра ны 
амаль ста год дзе та му — у 1925-м, 
да гэ туль лі чыц ца ад ным з са мых 
вя до мых філь маў Вялі ка га Ня мо га 
і ад ной з дзвюх най леп шых ня мых 
ка ме дый у гіс то рыі кі но.

Улю бё нец пуб лі кі, кво лы і кра наль-
ны Ма лень кі ва ла цу га, вы праў ля ец-
ца на су страч но вым пры го дам — на 
Аляс ку, на за ла тых ка паль нях якой 
спа дзя ец ца раз ба га цець. У су ро вых 
снеж ных бу рах ге рой су стра кае та кіх 
жа «па ляў ні чых» на зо ла та, а так са-
ма зна хо дзіць сваё вя лі кае ка хан не, 
дзе ля яко га ма лень кі ча ла ве чак га то-
вы кі нуць вы клік аб ста ві нам, моц ным 
ку ла кам і не ча ка на са праў ды стаць 
зна ка мі тым і ба га тым...


