
6.25 Іс насць.
6.50 Ме лад ра ма «Гра ма дзян-
ка Ка ця ры на». (12+).
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма тыя. 
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Клуб рэ дак та раў. (16+).
9.50 Зда роўе. (12+).
10.45 Транс фар ма цыя. (12+).
11.20 Да ча. (12+).
12.10 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
12.50 Се ры ял «Бай кі Мі цяя». 
(12+).
13.20 «Я ве даю».
15.15 Кра і на.
15.45, 23.50 Се ры ял «Сва-
ты-6». (12+).
16.55 Ме лад ра ма «Мая лю бі-
мая свяк роў». (12+).
21.00 Па на ра ма.
21.45 Ме лад ра ма «Мо жа це 
зваць мя не та там». (16+).
23.40 Дзень спор ту.

7.00 М/с «Фік сі кі». (0+).
7.30 Фільм для дзя цей «Ка-
роль Драз да вік». (6+).
9.05, 21.55 Тэ ле ба ро метр.
9.10 Ка мень, на жні цы, па пе-
ра. (16+).
9.50, 0.15 «Арол і рэш ка. Кру-
га свет ка». (16+).
10.50 «На на жах». (16+).
11.45 «Біт ва са ло наў». (16+).
12.45 Пры го ды «Кні га джунг-
ляў». (12+).
14.25 Ка ме дыя «Зноў ты». 
(12+).
16.10 Ка пей ка ў ка пей ку. 
(12+).
16.45 «Аб мен жон ка мі». 
(16+).
17.50 Ка ме дыя «Ка хае не ка-
хае». (12+).
19.20 Ба я вік «Міс тар і мі сіс 
Сміт». (16+).
21.20 Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш. (12+).
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.

22.05 Фан тас ты ка «Із гой-
адзін: зор ныя вой ны. Гіс то-
рыі». (12+).

7.35 «Сі ла ве ры».
8.00, 13.20, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.15, 13.40, 20.30 Гэ ты дзень.
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Стро га вы». Маст. 
фільм (12+).
10.00 «Бе ла рус кая кух ня». 
Фар шы ра ва ны шчу пак.
10.30 «Бе ла русь як пес ня». 
Тац ця на Ар лоў ская.
10.55 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.20 «Сі не ма тэ ка». Ан самбль 
«Пес ня ры» ў кі не ма то гра фе.
12.05 «Мі ра вы хло пец». Маст. 
фільм (12+).
13.45 «На ву ка ма нія» (6+).
14.10 «50 га доў гіс то рыі». 
Кан цэрт ная пра гра ма Дзяр-
жаў на га ка мер на га ар кест ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
15.30 «Ле ген ды кі но». Юрый 
Якаў леў (12+).
15.55 «Фронт». Маст. фільм 
(12+).
17.50 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Чыр во ны пя-
сок» (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Чыс тае не ба». Дра ма 
(12+).
22.50 «Ад веч ная пес ня». Фолк-
опе ра Рэс пуб лі кан ска га тэ ат-
ра бе ла рус кай дра ма тур гіі.

7.10 Ха кей. Еў ра вык лік. Бе ла-
русь — Нар ве гія.
9.05 Авер тайм.
9.35 Кік на дзэ. Дум ка.
10.05 Дзю до. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.
12.10 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
12.45 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
13.30 Трэ ні ро вач ны дзень.
14.00 Тэ ніс. Тур нір WTA. Штут-
гарт. 1/2 фі на лу.
15.00 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Шах цёр» 
(Са лі горск) — «Тар пе да» (Мінск). 
(У пе ра пын ку — Спорт-цэнтр.)

16.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ (Ба-
ры саў) — ФК «Слуцк». (У пе-
ра пын ку — Спорт-цэнтр.)
18.55 Ха кей. Еў ра вык лік. Бе-
ла русь — Нар ве гія. (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
21.10 Скач кі на ба ту це. Этап 
Куб ка све ту. Іта лія.
22.45 Дзю до. Чэм пі я нат Еў-
ро пы.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10, 0.45 Маст. фільм «Зям-
ля Сан ні ка ва» (12+).
9.10 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды» (0+).
9.30 «Зда роўе» (16+).
10.40 «Смак» (12+).
11.20 Яў ген Мар гу ноў. «Гэ та 
вам не лез гін ка...» (12+).
12.20 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі» 
(12+).
13.10 Да 100-год дзя па гра-
ніч най служ бы РБ. Маст. 
фільм «Дзяр жаў ная гра ні ца. 
Ус ход ні ру беж» (12+).
16.20 Ка ме дыя «Даб ра кі» 
(12+).
17.55 «Хто хо ча стаць міль я не-
рам?» (12+).
19.25 «По ле цу даў» (16+).
20.30 «На шы на ві ны». Су бот ні 
вы пуск.
21.05 «Ме тэа гід».
21.15 «Уда ча ў пры да чу!» 
Дзён нік (12+).
21.20 «Сён ня ўве ча ры» (16+).
23.30 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі. Вяс но вая се рыя гуль-
няў (16+).

6.30 «Ра ні ца. Сту дыя доб ра га 
на строю» (6+).
8.15 «Ан фас».
8.30 «Ежа ба гоў» (16+).
10.10 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма» (16+).
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.30 Ба я вік «Рэ крут». (12+).
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.45, 23.20 Ка ме дыя «Гуль-
ня ў ча ты ры ру кі». (12+).

15.35, 17.15 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
16.40 «Вя лі кі го рад».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 Ка ме дыя «Так сі-2». 
(12+).
21.40 «За сак рэ ча ныя спі сы». 
(16+).
1.00 Ма дон на: «Тур пры знан-
няў». Кан цэрт у Лон да не (16+).

6.00, 8.50 М/ф (6+).
6.05 Маст. фільм «Тры за ла-
тыя ва ла сы» (0+).
7.50 «Са юз ні кі» (12+).
8.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы» 
(16+).
9.00 «Вой, ма мач кі!» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
10.20 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
10.50 Маст. фільм «Адзі но-
кім да ец ца ін тэр нат» (6+).
12.35 Маст. фільм «Ста рыя-
раз бой ні кі» (12+).
14.20 Маст. фільм «Я кро чу 
па Маск ве» (16+).
16.15, 19.15 Маст. фільм 
«Два нац цаць крэс лаў» (6+).
19.35 Маст. фільм «Зі та і Гі-
та» (12+).
22.25 Маст. фільм «Помс та і 
за кон» (16+).
2.15 Се ры ял «Знік лыя». 
(16+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 20.00 Вест кі.
11.35 Маст. фільм «Птуш ка 
шчас ця». (16+).
13.20 «На ша спра ва» (16+).
13.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
14.40 Маст. фільм «Дзень вя-
сел ля прый дзец ца ўдак лад-
ніць». (12+).
16.25 Маст. фільм «Шу каю 
муж чы ну». (12+).
19.55 На двор'е на ты дзень.
20.40 «Пет ра сян-шоу» (16+).
22.25 Маст. фільм «Су се дзі». 
(12+).

5.55 «Аст рап раг ноз».

6.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сён ня».

6.05 Се ры ял «Час Вол ка ва» 
(16+).
7.45, 8.05 Се ры ял «Су жэн-
цы» (16+).
9.30 «НЗ.by».

10.30 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў» (16+).
13.25 «Агляд. Над звы чай нае 

зда рэн не».

14.05, 16.35 Се ры ял «Бра та-
ны» (16+).
17.20 Маст. фільм «Пы тан не 
го на ру» (16+).
19.45 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч» (16+).
21.20 Се ры ял «Пяць хві лін 
ці шы ні» (12+).
23.00 Маст. фільм «Мёрт выя 
ду шы» (16+).

9.00, 15.55, 19.15, 21.10, 23.55 
«На двор'е».

9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка».

9.15 Для дзя цей «Ад каз вай-

ка».

9.20 «Да вед нік па кра і нах і 

кан ты нен тах» (0+).

9.30 Се ры ял «Анг лій скае за-
бой ства» (12+).
11.05 Фан тас ты ка «Зор ны 
дэ сант» (16+).
13.10 Дра ма «Гас па дар тай-
гі» (16+).
14.30 Су пер кні га.

15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 

М/ф.

16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-

нак».

16.30 «Зда роўе».

17.10 «Аб спор це».

17.30 Тры лер «На ад лег лас ці 
ўда ру» (16+).
19.20 Ка ме дыя «Раз вод па-
фран цуз ску» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».

21.15 «Фэшн іs my пра фэшн» 

(12+).

21.25 Дра ма «Пе ра вал Ка-
санд ры» (12+).
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6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(16+).
7.50, 4.20 М/ф «Ску бі Ду». 
(6+)
8.10, 4.45 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
8.35 «Ера лаш». (6+)
9.20 Се ры ял «Улёт ны экі паж». 
(16+).
10.25 Ка ме дыя «Су жэн цы Мор-
ган ва ўцё ках». (12+).
12.35, 3.20 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (16+).
13.00, 2.30 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 1.40 Се ры ял «Ма ла дзёж-
ка». (12+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 21.40 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.40 Ба я вік «Два ства лы». 
(16+).
0.00 Ба я вік «Суд дзя Дрэд». 
(18+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 На ві ны куль-
ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Джы на Ла лаб ры джы да.
7.05 «Пеш шу...» Маск ва но ва-
мас коў ская.
7.35, 20.05 «Пра ві лы жыц ця».
8.10 «Ва ры янт «Аме га». Се-
ры ял.
9.20 «Ге ні яль ны ша ла пут. Фё-
дар Ва сіль еў». Дак. фільм.
10.20 Шэ дэў ры ста ро га кі но. 
«Не асар мац кі парт рэт». Маст. 
фільм.
12.25 Каз кі з глі ны і дрэ ва. Фі-
лі мо наў ская цац ка.
12.35 «Сі бі ра коў ская экс пе ды-
цыя». Дак. фільм.
13.25 «Каз кі вен ска га ле су». 
Дак. фільм.

15.10 Да юбі лею Ва ле рыя Гер-
гі е ва. І. Брамс. Кан цэрт для 
скрып кі з ар кест рам рэ ма жор.
16.00 Су свет ныя скар бы.
16.15 «Пеш шу...» Маск ва італь-
ян ская.
16.50 Да 90-год дзя з дня на ра-
джэн ня Юрыя Якаў ле ва. «Аст-
ра вы».
17.30 «Іды ёт». Маст. фільм.
19.45 Усе ра сій скі ад кры ты тэ-
ле ві зій ны кон курс юных та лен-
таў «Сі няя птуш ка» — «Апош ні 
во лат». Ка зач ны се зон.
21.15 «Кра мер су праць Кра ме-
ра». Маст. фільм.
23.20 «Та нец на эк ра не». Дак. 
фільм.
0.20 «За віт ры най уні вер ма га». 
Маст. фільм.
1.50 «Шу каль ні кі». «Па сля дах 
сі хір ця».
2.35 «Яме ля-па ляў ні чы». «Ту нэ-
ля ван не». М/ф для да рос лых.

6.00 «Яло вая суб ма ры на» 
з Аляк санд рам Ліп ніц кім. «Гіс то-
рыя рус ка га ро ка». «Аквариум». 
3-я част ка. 2007 год (16+).
7.00, 1.00 Маст. фільм «Аме ры-
кан ская тра ге дыя». (16+).
8.10, 9.40, 11.00, 13.05, 14.25, 
15.40, 17.00, 19.15, 23.15, 2.40, 
3.40, 5.00 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
8.45, 14.45, 20.50 «Прэс-экс-
прэс». 1993 год (16+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР» (12+).
12.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1989. 1-я 
част ка. 2008 год (16+).
13.30 Тэ ле спек такль «Аль ма-
нах са ты ры і гу ма ру». 1980 год 
(12+).
16.00 «Кол ба ча су» (16+).
18.00 Маст. фільм «Ня бес ны 
ці ха ход». (12+).
19.30 «Май стры мас тац тваў». 
Яў ген Ля во наў. 1986 год (12+).
21.00 «Быў час». 2010 год (16+).

22.00 Маст. фільм «Я ця бе не-
на ві джу». (16+).
23.50 М/ф «У сі нім мо ры, у бе-
лай пе не». (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. 2008 год (12+).
2.15 «Ра ніш няя пош та». 1986 
год (12+).

4.00 Ве ла спорт. «Флэш Ва-
лонь».
5.00, 16.00, 1.30 Аў та гон кі. 
Фор му ла E.
5.30 Фут бол. «ФІ ФА».
6.00, 9.30, 19.30, 0.30 Ве ла-
спорт. «Тур Ра ман дыі».
7.00, 12.00, 15.00, 18.15, 21.00, 
0.00, 2.30 Сну кер. Чэм пі я нат 
све ту.
11.00 Кон ны спорт. Longіnes 
Masters.

1.20 Апе ра цыя «Ту шон ка». 
(16+).
3.30 Да па ма жы це стаць баць-
кам. (16+).
5.15 Тры шчас лі выя па ра ся ці. 
(18+).
7.20 All іnclusіve, або Усё ўклю-
ча на! (16+).
9.05 Усё ўклю ча на-2. (16+).
11.00 Алё ша Па по віч і Ту га рын 
Змей. (12+).
12.25 Да бры ня Ні кі ціч і Змей 
Га ры ныч. (0+).
13.45 Пры шэль цы. (12+).
15.50 Пры шэль цы-2: ка лі до ры 
ча су. (12+).
18.05 Анар хія ў ся рэд няй шко-
ле. (12+).
19.40 Спат кан не ўсля пую. (16+).
21.30 Мод ная штуч ка. (12+).
23.30 Су пер сцю ард. (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.00 «Сар дэч на за пра ша ем 
да до му!» (6+).

10.50 «Хро ні кі мас коў ска га по-
бы ту» (16+).
11.45, 0.25 «Док тар Ко таў». Се-
ры ял (12+).
15.30 «Тай ны на ша га кі но 
«Афо ня» (12+).
16.05 «Афо ня». Ка ме дыя 
(12+).
17.55 «Сталь ны гі гант». Ані ма-
цый ны фільм (0+).
19.25 «10 са мых» (16+).
20.05 «Сын». Дра ма (16+).
22.05 «Бе ла снеж ка і па ляў ні-
чы». Фэн тэ зі (12+).
3.45 «Грань». Се ры ял (16+).
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10 Су жэн цы Мор ган ва ўцё-
ках (16+).
8.15 Дзён нік па мя ці (16+).
10.40 Пі тэр Пэн (12+).
12.55 Тыгр, які кра дзец ца, дра-
кон, які за та іў ся (12+).
15.15 Упс... Ной сплыў! (6+).
17.00 За гад ка вая гіс то рыя Бен-
джа мі на Ба та на (16+).
20.10 Ін ша пла не ця нін (6+).
22.25 Клік: з пуль там па жыц-
ці (12+).
0.30 Ка хан не на кон чы ках паль-
цаў (18+).
2.40 Дас ка на лы свет (16+).
5.10 Ад ры ну тыя (12+).

6.20 Ду ша шпі ё на (16+).
8.30 Аг ні вя лі кай вёс кі (12+).
10.10 Ма нах і Чорт (12+).
12.20 Пра хін дзі я да, або Бег на 
мес цы (16+).
14.05 Ге ог раф гло бус пра піў 
(16+).
16.25 Баб ло (16+).
18.15 Сталь ны ма ты лёк (16+).
20.20 Глу хар у кі но (16+).
22.10 Да ма вік (16+).
0.20 Го рад (16+).
2.20 Мы з бу ду чы ні (16+).
4.30 30 спат кан няў (16+).

6.00, 11.35, 14.00 Не вя до мая 
пла не та Зям ля. (12+).
6.45 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.10, 12.25 Не ве ра год ны док тар 
Пол. (16+).
8.00 Па го ня за ле да ві ка мі. (12+).
9.15, 13.10 Аў та-SОS. (12+).
10.00, 14.45 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
10.45 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
15.35 Між на род ны аэ ра порт Ду-
бай. (12+).
16.20 Ша ша праз пек ла. (12+).
17.05 Ізум руд за 400 міль ё наў 
до ла раў (12+).
17.55, 22.00 По гляд знут ры: Паў-
ноч ная Ка рэя (16+).
18.45, 22.50 Кім Чэн Ын: не афі-
цый ная бія гра фія (16+).
19.30 Пра рыў. (12+).
20.15 Ге ній: Пі ка са. (16+).
23.35 Апош нія тай ны Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
0.20 Ліх ту гі за мя жой. (18+).
1.05 У по шу ках праў ды: Ат лан-
ты да. (12+).
1.55 Па ра нар маль нае. (16+).
2.45 Ін стынкт вы жы ван ня. (16+).
3.30 Рас сле да ван ні авія ка та-
строф. (16+).
5.10 Вя до мы Су свет. (12+).

8.00 Бушк рафт: ляс ная лі га.
9.00 Рэ аль ныя даль на бой шчы-
кі.
10.00 Май стэр ня Goblіn 
Works.
11.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
12.00 Сак рэ ты пад зя мел ля.
13.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
14.00, 7.10 Адам псуе ўсё.
15.00 Утыль шчы кі.
16.00, 19.30 Скла ды: біт ва ў Ка-
на дзе.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
2.00 Муж чын скае ра мяст во.
2.25 Як гэ та ўстро е на?
2.55 Аме ры кан скі чо пер.
4.40 Па да рож жа ў не вя до масць.

Беларусь 1Беларусь 1
Беларусь 3Беларусь 3

Беларусь 5Беларусь 5

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

Су бо та, 
28 красавіка

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

Кі на гідКі на гід  

Хто іг раў 
Шэр ла ка Холм са

Па коль кас ці эк ра ні за цый (іх 

больш за 200) пры го ды Шэр-

ла ка Холм са і док та ра Ват са-

на па бі лі ўсе рэ кор ды, а ро лю 

сы шчы ка вы ка на лі ка ля 80 ак-

цё раў.

Са мая пер шая эк ра ні за цыя пра 

ге роя тво раў Ар ту ра Ко нан Дой ла 

ад бы ла ся на сві тан ні су свет на га кі-

не ма то гра фа. У 1900 годзе аме ры-

кан скі рэ жы сёр Ар тур Мар він зняў 

30-се кунд ны ро лік, які на зы ваў ся 

«Аза да ча ны Шэр лак Холмс». Імё-

ны ак цё раў гэ та га «кі на шэ дэў ра» 

не за ха ва лі ся.

У 1905 го дзе анг лій скі рэ жы сёр 

зняў фільм «Пры го ды Шэр ла ка 

Холм са». На гэ ты раз проз ві шча 

ак цё ра, які вы ка наў ро лю ге нія 

дэ дук цый на га ме та ду, вя до мае — 

гэ та быў аме ры ка нец Гіл берт Ан-

дэр сан.

Бэ зіл Рэ тбоўн іг раў Холм са ў 

14 філь мах (рэ корд!) з 1939 па 

1946 год. Да рэ чы, ак цёр скай аду-

ка цыі ў яго не бы ло, да па чат ку 

сва ёй кар' е ры ў кі но Рэ тбоўн слу-

жыў стра ха вым аген там.

З 1984 да 1994 года ў Вя лі ка-

бры та ніі з пос пе хам прай шоў се-

ры ял «Пры го ды Шэр ла ка Холм са», 

дзе га лоў ную ро лю ады граў Джэ-

рэ мі Брэт. Са праўд нае проз ві шча 

ак цё ра бы ло Ха гінс, але ў па чат ку 

ак цёр скай кар' е ры яго баць ка па лі-

чыў, што гэ та га неб ны за ня так для 

сур' ёз на га муж чы ны, і за ба ра ніў 

яму зды мац ца пад сва ім проз ві-

шчам.

Ся род вась мі дзе ся ці ак цё раў, 

якім да вя ло ся сыг раць Шэр ла ка 

Холм са, ёсць на ват адзін чар на-

ску ры — гэ та Сэм Ро бін сан.

Ак цё раў, якія вы кон ва лі ро лю 

Холм са, шмат, а вось хто ж з іх 

быў са мы леп шы? На ват анг лі ча-

не пры зна юць, што лепш за ўсіх 

ува со біць воб раз ге ні яль на га сы-

шчы ка атры ма ла ся ў зна ка мі та га 

(у асноў ным дзя ку ю чы ме на ві та 

гэ тай ро лі) са вец ка га ак цё ра Ва-

сі ля Лі ва на ва.

Для ама та раў міс ты кі. Яшчэ да 

за кан чэн ня спроб на ро лю сы шчы-

ка рэ жы сёр Ігар Мас ле ні каў ужо 

пры няў ра шэн не, хто бу дзе іг раць 

Холм са. Спра ва ў тым, што Лі ва наў 

ака заў ся як брат-бліз нюк па доб ны 

на та го Холм са, яко га на ма ля ваў 

ся бар Ко нан Дой ла Сід ней Па жэ. 

Ілюст ра тар рых та ваў вы дан не да 

пуб лі ка цыі пад піль най ува гай аў та-

ра. Атрым лі ва ец ца, што сам Ко нан 

Дойл аб раў Ва сі ля Лі ва на ва ў якас-

ці ак цё ра, яко му бы ло на ка на ва на 

сыг раць гэ тую куль та вую ро лю.

Пас ля пра гля ду філь ма дач ка 

пісь мен ні ка з за хап лен нем ска за ла 

пра Ва сі ля Лі ва на ва: «Каб баць ку 

да вя ло ся ўба чыць іг ру гэ та га рус ка-

га ак цё ра, ён быў бы шчас лі вы».

У 2006 го дзе, ка лі Ва сі лю Лі ва-

на ву споў ні ла ся 70 га доў, па сол Вя-

лі ка бры та ніі ў Ра сіі Эн та ні Брэн тан 

уру чыў ак цё ру ор дэн Бры тан скай 

ім пе рыі. А ў 2007 го дзе ад зна чаў ся 

120-га до вы юбі лей пер ша га апа-

вя дан ня пра Холм са. На Аст ра вах 

Ку ка бы ла вы пу шча на ка лек цый-

ная ма не та з вы явай лі та ра тур на га 

ге роя. Дак лад ней, з парт рэ там Ва-

сі ля Лі ва на ва ў ро лі Холм са.

Бе не дыкт Кам бер бэтч з'яў ля-

ец ца, ба дай, са мым па пу ляр ным 

«Холм сам» на шых дзён. Яго воб-

раз сы шчы ка, як і ўвесь се ры ял 

«Шэр лак», пры зна ец ца ад ной з 

най больш па спя хо вых спроб пе-

ра нес ці кла січ ны сю жэт у су час-

ныя рэа ліі.


