
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, 0.20 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.00 «Зо на 
Х» (16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Се-
ры ял «Ка пі тан ша» (16+).
13.10 Дзі ця чы док тар.
13.45 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
14.45, 15.25 Се ры ял «Рай-
скае мес ца» (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 Спе цы яль ны рэ пар таж 
(12+).
23.40 «Сфе ра ін та рэ саў».
0.40 «Дзень спор ту».

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 19.10 «Тэ ле ба ро метр».
9.05, 17.05 Се ры ял «Жан чы-
ны ў чор ным» (16+).
9.55, 17.55 Се ры ял «Ка вар-
ныя па ка ёў кі» (16+).
10.45, 22.05 «Сля пая». Дра-
ма (16+).
11.50, 21.15 «Та та змо жа?» 

(16+).

12.40 «Свет на вы ва рат» (16+).

13.30, 19.15 «Аме ры кан скі жа-

ніх» (16+).

14.25 «Біт ва са ло наў» (16+).

15.25, 23.05 Се ры ял «Іх пе ра-
блы та лі ў рад до ме» (16+).
16.15, 23.50 «Ні чо га са бе 

ньюз» (12+).

16.20, 23.55 «Пін_код». Ін тэр-

ак тыў ны ма ла дзёж ны пра-

ект.

18.45 «Ка лі мы до ма». Скетч-
кам (16+).
20.15 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).

22.00 «Спорт ла то 6 з 49», 
«КЕ НО».

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 20.15 «Бе ла рус кая кух-
ня». Ру ле ці кі з пе чан ню.
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, 18.15 «Стро га вы». Маст. 
фільм (12+).
9.35, 16.00 «Ар тыст ка з Гры-
ба ва». Маст. фільм (12+).
12.20 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
зі ны сыр.
12.45 «Бе ла русь як пес ня». 
На тал ля Гай да.
13.15 «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску — 1993».
14.10, 22.15 «Сак рэт ная 
папка». Тэ ге ран-43. Апе ра цыя 
«Доў гі ска чок» (12+).
14.50, 21.05 «Па мыл ка рэ зі-
дэн та». Маст. фільм. «Вяр-
тан не Бе ка са» (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё-
рач ка».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.55 «Су свет ная кла сі ка». 
«Deep Purple» ў Ве ро не.

8.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Су он сі» — «Лі вер пуль».
10.55 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма-
Мінск» — «Ад мі рал» (Ула дзі-
вас ток).
12.55 Фрыс тайл. Этап Куб ка 
све ту. Лыж ная акра ба ты ка.
14.15 Спорт-мікс.
14.25 Ганд бол. Чэм пі я нат 
Еў ро пы. Дру гі этап.
16.00 Бія тлон. Этап Куб ка све-
ту. Ант хольц. Спрынт. Муж-
чы ны.
17.25 Гуль ні «на вы раст».
17.55 Ле ген ды спор ту. Бе ла-
рус кія гіс то рыі.
18.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
18.55 Ха кей. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. «Юнац тва-Мінск» — 
ХК «Го мель». (У пе ра пын-
ках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Спорт-цэнтр.

21.20 Спорт-кадр.
21.50 Зме ша ныя адзі на бор-
ствы. UFC.

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 «На ша жыц цё».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» (12+).
12.20, 13.10, 19.00 «Ня хай га-
во раць» (16+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» (16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).
16.20 «Спарт клуб» (12+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Сак ра тар ка» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Па вук» 
(16+).
0.50 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, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя 
доб ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Да лё кія сва я кі» (16+).
8.50, 21.05 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40, 20.15 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы» (16+).
11.30, 17.55 «Пра пар-
шчык Шмат ко, або Ё-маё!» 
Се ры ял (16+).
13.05 «Сле да кі». Се ры ял 
(16+).
13.50, 23.25 «NEXT». Се ры-
ял (16+).
15.30 «Пра ца на вы ва рат» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).

20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Аў та па на ра ма» (12+).
1.05 «Сал да ты-11». Се ры ял 
(16+).

6.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35, 13.15 Се ры ял «Тро хі не 
ў са бе» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны.
14.00 «Спра вы ся мей ныя» 
(16+).
15.00, 3.10 «Спра вы ся мей-
ныя. Но выя гіс то рыі» (16+).
16.15. 17.10, 18.05 Се рыял 
«Вяр тан не Мух та ра-2» 
(16+).
19.20 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай» (16+).
23.10 Маст. фільм «Кар ці на 
але ем» (12+).
0.50 Маст. фільм «Усмеш ка 
Бо га, або Чыс та адэ ская гіс-
то рыя» (12+).
4.00 Се ры ял «Спрут» (16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40, 22.30, 23.10 Се ры ял 
«Склі фа соў скі». (12+).
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 «Ся мей ны 
дэ тэк тыў». (12+).
22.10 «Прос тыя пы тан ні» 
з Яго рам Хрус та лё вым. (12+).
0.30 «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 «Вяр тан не 
Мух та ра». (16+).
9.40, 23.05 «НЗ.by».
10.25 Се ры ял «Да рож ны 
па труль». (16+).
12.00 «Суд пры сяж ных». (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
14.05 Се ры ял «Ад ва кат». 
(16+).
15.40 «НЗ. Рас сле да ван не». 
(16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Ін спек-
тар Ку пер». (16+).
21.15 Се ры ял «Апош ні ар ты-
кул жур на ліс та». (16+).
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Па труль». 
(16+).

7.00, 16.05, 19.55, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Ча ты ры тан-
кіс ты і са ба ка» (12+).
9.10 Дак. фільм «Як ства ра лі-
ся ім пе рыі. Ві зан тыя» (12+).
10.00 М/с «Зор ныя вой ны» 
(0+).
10.30 «Мой лю бі мы га да ва-
нец» (0+).
11.00 Вес тэрн «Імя яму 
смерць» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Пры го ды «Ма ра бун та» 
(16+).
16.10 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.15 «Мульт па рад».
17.00 Дзе цям пра зве ра нят 
(12+).
17.30 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў».
19.00 Се ры ял «Клю чы ад 
без да ні» (16+).
20.00 Се ры ял «Вы ра та ваць 
бо са» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах» (0+).
21.15 Ка ме дыя «За бор там» 
(16+).

Беларусь 2Беларусь 2

6.00, 12.45 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (16+).
6.20, 15.20 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.40, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». 
(0+)
8.00, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.20, 4.55 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь». (6+)
8.40, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.40, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка. Да рос лае жыц цё». 
(12+).
10.45 Ба я вік «На круч ку». (16+).
13.00, 20.00 Се ры ял «Лон дан-
г рад». (16+).
14.10 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це». (12+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 23.00 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
21.00 Тры лер «88 хві лін». (16+).
0.00 Се ры ял «Ка ра бель». (16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.50 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га 
кі но». Жан на Ма ро.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва ня-
мец кая.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10, 22.20 «Ме ма ран дум 
Па рву са». Се ры ял.
9.10 «Па ла цы ўза рваць і ады-
хо дзіць...»
9.40, 19.45 «Га лоў ная ро ля».
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.45 ХХ ста год дзе. «Ар-
кадзь Рай кін». Дак. фільм.
12.15 «Га дзін нік і га ды». Дак. 
фільм.
12.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»

13.35 «Дом, які па бу да ваў 
атам». Дак. фільм.
14.30, 23.15 «Ад люст ра ва ны 
час». Дак. се ры ял.
15.10, 1.45 Да юбі лею Юрыя 
Баш ме та. У ан самб лі са Свя-
та сла вам Рых тэ рам.
16.15 «Эр мі таж».
16.45 «2 Вер нік 2».
17.30 Су свет ныя скар бы.
18.45 95 га доў з дня на ра джэн-
ня акт ры сы. «На смеш лі вае 
шчас це Ва лян ці ны Ко вель». 
Дак. фільм.
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 «Сту пе ні цы ві лі за цыі». 
«Вул ка ны Со неч най сіс тэ мы». 
Дак. фільм.
21.40 «Штуч ны ад бор».
0.00 «Тым ча сам».

6.00 «Аку лы пя ра». Мі ка лай 
Рас тар гу еў. 1998 год (12+).
6.40, 7.40, 9.40, 11.15, 13.00, 
14.40, 15.40, 17.00, 19.00, 
20.35, 21.40, 23.45, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія (12+).
7.00 Пра гра ма «Тэ ма» з 
У. Лісць е вым: «На шы комп лек-
сы». 1992 год (16+).
8.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі-
наль ная гуль ня 1984 го да 
(12+).
10.00 Маст. фільм «Я бу ду ча-
каць...» (16+).
12.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наўга род ца вым: «Між на род ная 
па на ра ма». 2005 год (18+).
13.40 Маст. фільм «Абя цан не 
шчас ця» (16+).
15.00, 21.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
17.00 «Пес ня-87». 3-я част ка 
(12+).
18.00 «Быў час» з Аляк санд-
рам Па літ коў скім: «За кон аб 
СМІ». 2006 год (16+).
19.40 Фільм-спек такль «Аб ра-
ба ван не ў поў нач». 1978 год 
(16+).
23.00 «Пес ня-87». 4-я част ка 
(12+).

0.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі кі там 
Мі хал ко вым». 1986 год (12+).
1.30 «Ва кол сме ху». 1981 год. 
Шыфр 16101 (12+).
3.00 «Быў час». 2009 год (16+).
4.00 Маст. фільм «Прос та Са-
ша» (16+).
5.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі» (16+).

3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 11.15, 
13.15, 16.00, 0.15 Тэ ніс. 
Australіan Open.
11.00 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і 
Матс»-эк стра.
14.00, 2.30 Тэ ніс. «Гейм, Шэт 
і Матс».
14.30, 18.30, 21.50 Гор ныя лы-
жы. Ку бак све ту.
17.15 Скач кі на лы жах з трамп-
лі на. Чэм пі я нат све ту па па лё-
тах.
18.00 Фут бол. «ФІ ФА».
20.45 Кон ны спорт. Ку бак све-
ту.
23.45 «Дух па рус на га спор ту».

0.30 Ме лад ра ма «Уік-энд у Па-
ры жы». (16+).
2.20 Пры го ды «Вост раў шан-
ца ван ня». (12+).
3.55 Ка ме дыя «Уль тра аме ры-
кан цы». (18+).
5.45 Ка ме дыя «Рум ба». (12+).
7.10 Пры го ды «Сар дэч на 
за пра ша ем у джунг лі». (12+).
8.55 Ка ме дыя «Ка роль ве ча-
ры нак». (16+).
10.40 Ка ме дыя «Дуб лёр». (16+).
12.20 Пры го ды «Ві кі». (16+).
14.15 Ка ме дыя «Піў ная лі га». 
(16+).
16.00 Ба я вік «На цы я наль ная 
бяс пе ка». (12+).
17.35 Ка ме дыя «На ві ны з пла-
не ты Марс». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Пад мас кай 
жы га ла». (16+).
21.10 Ба я вік «Ва са бі». (16+).

23.00 Ка ме дыя «Асаб лі вас-
ці на цы я наль най ры бал кі». 
(16+).

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Док тар І...» (16+).
8.55, 19.00, 2.05 «Ку зей. Гю-
ней». Се ры ял (16+).
10.35, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.10, 18.00 «Сак рэ ты эк стра-
сэн саў» (16+).
13.00, 16.55 «Ва раж біт ка» (12+).
14.00, 5.10 «Па ра лель ны свет» 
(12+).
14.55 «Па ляў ні чыя на пры ві-
даў» (16+).
15.30 «Прос тыя скла да нас ці» 
(12+).
16.05 «На ту раль ны ад бор» (12+).
20.50 «Ве ра ні ка не хо ча па мі-
раць». Се ры ял (16+).
21.45 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).
22.40 «Гіс то рыі вы ра та ван ня» 
(16+).
23.10 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.00 «Ван Хель сінг». Фэн тэ зі 
(16+).

6.10, 13.40 Дзя вят кі (16+).
8.10 Троя (16+).
11.20 Матч По інт (16+).
15.40 За ко ны пры ваб нас ці (12+).
17.30 Ды вер гент (12+).
20.10 Пры ві тан не, Джу лі! (16+).
22.00 Зва рот ная ця га (16+).
0.40 Быць Джо нам Мал ка ві чам 
(16+).
2.45 11:14 (18+).
4.10 Ды вер гент-2: ін сур гент 
(12+).

6.20 Сын (16+).
8.10 Вост раў шан ца ван ня.
9.45 Джунг лі (12+).
11.20 Лей тэ нант (12+).

12.55 Вод пуск у ве рас ні. 
1-я се рыя (12+).
14.15 Блін даж. 2-я се рыя (12+).
16.20, 4.20 Са ша + Да ша + Гла-
ша. 3—4-я се рыі (16+).
18.25 Уця чы, да гнаць, за ка хац-
ца (12+).
20.20 Лас ка вы май (16+).
22.35 Ма мы (12+).
0.40 Я так са ма ха чу (18 +).
2.20 Служ бо вы ра ман. Наш 
час (16+).

6.00, 7.30, 18.00, 22.00, 1.05, 
4.20 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
6.45 Зай маль ная на ву ка. (12+).
7.55, 11.45, 17.15, 20.25 Аў та-
SOS. (12+).
8.40 Ша ша праз пек ла. (16+).
9.25 Асу шыць акі ян: «Ты та нік». 
(12+).
10.15 Ме га за во ды. (12+).
11.00 Ле дзя ная да ро га. (12+).
12.35 Праз міль ён га доў. (12+).
13.20 Гуль ні ро зу му. (12+).
14.55, 22.45, 1.55, 5.10 По шу кі 
скар баў. (12+).
15.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха. (16+).
16.30, 19.35, 0.15, 3.30 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.50 Па ча так. (16+).
23.30 Ра сій скія сак рэт ныя ма-
тэ ры я лы. (16+).
2.40 Не ве ра год ныя ма шы ны. 
(12+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі на-
та ры. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды. (16+).
11.00, 19.00, 5.30 Хут кія і гуч-
ныя. (16+).
14.00, 7.10 Го лыя і на па ло ха-
ныя. (16+).
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман-
ка. (16+).
0.00 Ка ра лі гру за ві коў. (16+).
2.55 Сал да ты ня ўда чы. (16+).
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Чмут з куд мя нём 
ды шам ка мі

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на-
ла «Бе ла русь 3» тэ ле вік та ры на 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». 
Для та го каб стаць яе ўдзель ні-
ка мі, не аб ход на зай сці на сайт 
tvrgomel.by або 3belarus.by і праз 
ба нер «Раз маў ля ем па-бе ла рус-
ку» за поў ніць за яў ку на ка ман ду 
з трох ча ла век. Ну, а пра ве рыць 
сваё ве дан не род най мо вы пас ля 
та го, як пра гра ма вый шла ў эфір, 
мож на з да па мо гай «Звяз ды». 
Ці ве да лі вы, што:

Ма ла ха́й — шап ка, пад бі тая фут-
рам. Сло ва мае кал мыц кія ка ра ні.

Куд ме́нь — тра ды цый ны бе ла рус-
кі абя рэг. Куд ме ні — аму ле ты-абя-
рэгі — за сце ра га лі на шых прод каў 
ад ня шчас цяў і злых ду хаў.

Стром кі — роў ны і вы со кі (стром-
кім мо жа быць дрэ ва). Да да дзім, што 
пры мет нік стром кі мае яшчэ ад но зна-
чэн не — «кру ты, аб ры віс ты». Ад сло-
ва стро́ма, што зна чыць — аб рыў.

Гар тоў ны — стой кі, вы нос лі вы. 
Гар тоў ны — вы твор ны пры мет нік ад 
сло ва гарт, якое прый шло да нас з 
ня мец ка га маў лен ня, дзе hart — зна-
чыць цвёр ды.

Шам кі́ — браз гот кі, бо мы. Цац кі 
для ма ля нят.

Чмут — не сум лен ны ў ад но сі нах 
да лю дзей ча ла век. «Даў ней ба дай 
што ў кож ным ся ле быў свой вядзь-
мар. А што ні вядзь мар — то най-
пер шы чмут», — чы та ем у Але ся 
Які мо ві ча.

Як рак на га ры свіс не — ні ко лі ці 
не вя до ма ка лі ад бу дзец ца абя ца нае. 
Бе ла ру сы яшчэ ска жуць: на свя тое 
ні ко лі, пас ля дож джы ку ў чац вер. 
Рус кія: на греческие ко лен ды.

У ро це рас тае — пра вель мі смач-
ную ежу. Бе ла рус кія ад па вед ні кі: за 
ву шы не ад цяг неш, язык пра глы неш. 
Рус кі: пальчики оближешь.

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры-
ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» 
ра ні цай кож ную су бо ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

НА МО ВЕ 
МАС ТАЦ ТВА

На на ступ ным тыд ні са цы я куль-
тур ны ка нал «Бе ла русь 3» прад-
ста віць прэм' е ру —тэ ле цыкл 
Але га Лу ка шэ ві ча «Су час нае 
мас тац тва Бе ла ру сі» пра вы дат-
ных бе ла рус кіх мас та коў но ва га 
ста год дзя. Пер шы фільм, які гле-
да чы ўба чаць 24 сту дзе ня ў 19.30, 
пры све ча ны Ва ле рыю Шка ру бу.

Як ус па мі а юць рэ жы сё ры пра ек та 
Алег Лу ка шэ віч і Аляк сандр Аляк се еў, 
ра бо та над ім па ча ла ся яшчэ паў та ра 
го да та му. Вы ні кам доў гіх зды мак ста-
лі дзесяць філь маў-парт рэ таў на шых 
су час ні каў, ся род якіх — без не каль-
кіх тыд няў 95-га до вы юбі ляр, на род ны 
мас так Бе ла ру сі Ле а нід Шча мя лёў, лаў-
рэ ат дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі Ва-
ле рый Шка ру ба, аў тар цэнт раль на га 
ма ну мен та ме ма ры яль на га комп лек су 
«Трас ця нец» скульп тар Кан стан цін Кас-
цю чэн ка, мас так Ігар Бар хат коў і ін шыя 
дзея чы куль ту ры і мас тац тва.

Асоб ны фільм пры све ча ны ад-
ноў ле най царк ве ў вёс цы Віш не ва, 
што на Мін шчы не — над фрэс ка мі, 
скульп тур ны мі кам па зі цы я мі, ма за і-
ка мі для іка на ста са хра ма пра ца ва ла 
твор чая су пол ка з ма ла дых бе ла рус-
кіх мас та коў Гле ба От чы ка, Па лі ны 
Амель я но віч, Кан стан ці на Кас цю чэн-
кі. Ад мет нас цю цык ла так са ма ста-
ла ад мыс ло ва па да бра нае му зыч нае 
су пра ва джэн не мас тац кіх ванд ро вак, 
сваё для кож на га філь ма.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.
zaharava@zviazda.by
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