
6.00, 15.00 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20. 4.10 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
7.40, 4.25 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.00, 4.45 М/ф «Лі га WаtсhСаr». 
(0+)
8.30, 3.20 «Ера лаш». (6+).
9.20 Се ры ял «Гэ та ка хан не». 
(12+).
10.20 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(16+).
11.00 «Прос та кух ня». (12+).
11.30 «Су пер ма мач ка». (16+).
12.35, 20.00, 23.05 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
13.50, 2.30 Се ры ял «Бег лыя 
сва я кі». (16+).
16.35 Се ры ял «Ка ман да Б». 
(16+).
18.10 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі» (16+).
21.10 Ка ме дыя «Вя сель ная ве-
ча рын ка». (12+).
0.00 Се ры ял «Вы жыць пас ля». 
(16+).
0.50 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
1.40 Се ры ял «Ме тад Лаў ро-
вай». (16+).
5.10 Скетч-шоу «Міль ё ны ў 
сет цы». (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». Но на Мар дзю ко ва.
7.05 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-
сам». Дак. се ры ял.
7.35 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
8.10 «Дзе ці Дон Кі хо та». Маст. 
фільм.
9.25 «Ан ту ан Ла ран Ла ву азье». 
Дак. фільм.
9.30, 19.00 «Ба бін век». Дак. 
се ры ял.
10.15, 18.00 «На зі раль нік».
11.10, 0.10 ХХ ста год дзе. «Ка лі 
ў нас вы хад ны». Дак. фільм.
12.00 «Мы — гра ма цеі!»

12.45 «Бе лая сту дыя».
13.25 «Ан джэй Вай да. Дум кі 
пра Да ста еў ска га».
13.40, 20.45 «Спад чы на Ста ра-
жыт най Азіі». Дак. се ры ял.
14.30 «Біб лей скі сю жэт».
15.10, 1.40 Дзя ніс Ма цу еў. 
Фар тэ пі ян ныя тво ры П. І. Чай-
коў ска га.
16.05 «На гэ тым тыд ні... 100 га-
доў та му. Неф ран та выя на тат-
кі».
16.30 «Аго ра». Ток-шоу.
17.35, 1.00 «Вай на Жа зэ фа Ко-
ці на». Дак. фільм.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
21.40 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
22.20 «Дзі кен сі я на». Се ры ял.
23.40 «Ма гістр гуль ні».
1.30 «Ко лер ча су». Ва лян цін 
Ся роў.
2.35 Су свет ныя скар бы.

6.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Сту дэнц тва». 1982 год (12+).
7.20, 11.00, 14.55, 18.55, 20.40, 
21.40, 23.00, 23.35, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
7.35 Пра гра ма «По гляд». 
1988 год (16+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Два га ла-
сы» (16+).
11.35 «Час пік» з У. Лісць е вым. 
1994 год (16+).
12.00 Дак. фільм «Мае су час-
ні кі» (16+).
13.00 «Яў ген Еў ту шэн ка. Ве чар 
у Кан цэрт най сту дыі «Астан кі-
на». 1979 год (12+).
15.20 Маст. фільм «Да чуш ка» 
(16+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
Наў га род ца вым: «Рэ ста ран ная 
куль ту ра». 2005 год (18+).
19.30 Маст. фільм «Ва ры янт 
«Аме га». 1-я се рыя (16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
23.20 «Па эт Ста ні слаў Кра-
са віц кі чы тае свае вер шы». 
1-я част ка. 2005 год (16+).

23.35 (12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1985. 
1-я част ка. 2010 год (16+).
1.05 «Пес ня-85». 1-я част ка 
(12+).
1.55 Маст. фільм «Бе раг яго 
жыц ця». 3-я се рыя (16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

7.30, 15.30, 20.00, 0.30, 2.30 
Гор ныя лы жы. Ку бак све ту.
9.00, 13.00, 18.5, 22.00 Скач кі з 
трамп лі на. Ку бак све ту.
10.40 «VІP-ло жа».
11.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
14.30, 1.30 Бія тлон. Чэм пі я нат 
све ту ся род юні ё раў.
16.30, 23.00 Ве ла спорт. Па-
рыж — Ні ца.
21.30 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».

0.25 Ка ме дыя «SuperАлібі”. 
(16+).
2.20 Ка ме дыя «Раз вод па-
фран цуз ску». (16+).
3.55 Ка ме дыя «Як зай мац ца 
лю боўю па-анг лій ску». (18+).
5.45 Ка ме дыя «(Не)ча ка ны 
прынц». (16+).
7.20 Ка ме дыя «Рум ба». (12+).
8.50 Ка ме дыя «Жы вё ла». 
(12+).
10.20 Дэ тэк тыў «Тры ла ні на 
ал маз най сцеж цы». (12+).
14.00 Ка ме дыя «Ся мей нае аб-
ра ба ван не». (16+).
15.40 Ка ме дыя «Ку лі над Брад-
ве ем». (16+).
17.35 Ка ме дыя «Сак рэ ты сек су 
і ка хан ня». (18+).
19.30 Ме лад ра ма «Спат кан не 
ўсля пую». (16+).
21.20 Ка ме дыя «Здра дай не 
лі чыц ца». (16+).
23.20 Ка ме дыя «Су пер Баб ро-
вы». (12+).

6.00 М/ф (6+).
7.50 «10 са мых» (16+).

8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50, 19.00, 2.25 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.30, 4.05 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.05 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.35 «Без пад ма ну» (16+).
13.25 «Со ла на сак са фо не». 
Маст. фільм (12+).
15.20 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.20 «Мой ге рой» (12+).
17.10, 1.45 «Раз ві тан не» 
(16+).
18.05 «Зна хар XXІ ста год дзя». 
Дак. фільм (12+).
20.55 «Апош ні ход ка ра ле вы». 
Се ры ял (12+).
21.55 «Па го ня за сма кам» 
(16+).
22.55, 5.30 «Уся Праў да» 
(16+).
23.30 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.15 «Рым скія спат кан ні». 
Маст. фільм (16+).

8.10 Сем жыц цяў (16+).
10.30 Ка хан не жы ве тры га ды 
(16+).
12.25 Дзён ні кі ня ні (16+).
14.25 Бан ды Нью-Ёр ка (16+).
17.30 Пры від опе ры (12+).
20.10 Ад ной чы ў Мек сі цы 
(16+).
22.10 Не звы чай ныя пры го ды 
Ад эль (12+).
0.15 У ча кан ні веч нас ці (16+).
2.05 За бі мя не пя шчот на 
(18+).
4.00 Ша ка лад (16+).

6.20 Тан цы на смерць (12+).
8.15 Служ бо вы ра ман. Наш 
час (16+).
10.00 Рас коп (12+).
11.35 Дзіў ныя муж чы ны Ся мё-
на вай Ка ця ры ны (16+).
14.25 Руд і Сэм (12+).
16.20, 4.20 Ма ра фон для трох 
гра цый. 1—2-я се рыі (12+).
18.25 Стаў ка на ка хан не 
(12+).

20.20 На ша Russіa. Яй кі лё су 
(16+).
22.05 Кі но пра Аляк се е ва (12+).
23.55 Ка нец вы дат най эпо хі. 
Пра фільм і не толь кі... (18 +).
0.30 Ка нец вы дат най эпо хі 
(18+).
2.20 14+ (16+).

6.00 Су пер збу да ван ні. (12+).
6.50 На ву ко выя не да рэ чнас ці. 
(12+).
7.15 Уз лом сіс тэ мы. (16+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.30, 16.25, 20.25 Аў та-SOS. 
(12+).
9.20 Па ча так. (16+).
10.05, 14.05 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
10.55 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
11.45 Са праўд ны су пер кар. 
(12+).
12.30 Ча ла век су праць 
YouTube. (12+).
14.50 Най буй ней шы ў све це 
ра монт. (12+).
15.40, 19.35, 0.20, 2.45 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Ядзер-
ны сак рэт «Ты та ні ка». (12+).
18.50, 22.50, 1.55 80-я. Най вя-
лік шыя тра ге дыі. (16+).
23.35, 5.10 Сак рэт ныя ма тэ-
рыя  лы ста ра жыт на сці. (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?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Вост раў.
14.00, 7.10 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, 1.00 За ла тая лі ха ман-
ка.
0.00 Тэс ла: рас сак рэ ча ныя ар-
хі вы.
2.00 Апош нія жы ха ры Аляс кі.
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, 0.30 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 «Зо на Х» 
(16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Ад на лю бы». За ключ ныя се рыі 
(16+).
12.50, 13.05, 15.25 Ме лад ра ма 
«Ні ка». 1—4-я се рыі (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+).
23.50 «Арэ на».
0.50 «Дзень спор ту».
1.05 Кі на эпа пея «Ці хі Дон» 
(12+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 18.35, 22.00 «Тэ ле ба ро-
метр».
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу мець. 
Да ра ваць» (16+).
10.35 «Ка пей ка ў ка пей ку» (12+).
11.15 «Ка мень, на жні цы, па пе ра» 
(16+).
11.50 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
12.50 «Свет на вы ва рат». (16+).
13.45 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
15.00 Ані ма цый ны фільм «Ра та-
туй» (12+).
16.50 Ба я вік «Іп Ман-3: на ра-
джэн не ле ген ды» (16+).
19.15 «Су пер ла то».
21.00 «Спат кан не з бу ду чы няй». 
(16+).
22.05 «КЕ НО».
22.10 «ЛавЛавСаr». (16+).
23.05 «Ха дзі сю ды і тан цуй».
23.10 Се ры ял «Ка вар ныя па ка-
ёў кі» (16+).
0.05 «Сыг рай мя не, ка лі змо жаш» 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.40 «Бе ла рус кая кух ня». 
Буль бя ныя ла пу ны з грыб ной 
пад лі вай.
8.05, 12.00, 20.00 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
8.20 «Гэ ты дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20, 17.30 «Ка ра лі эпі зо ду». Іван 
Ла пі каў (12+).
10.05 «На ву ка ма нія» (6+).
10.30 «Сэр цы ча ты рох». Маст. 
фільм (12+).
12.15, 23.20 «Ле ген ды му зы кі». 
Эду ард Хіль (12+).
13.10 «Бе ла русь як пес ня». Та ма-
ра Ра еў ская.
13.35 «Ле ген ды кі но». Ге ор гій Да-
не лія (12+).
14.15 «За гад кі дзе да Кан дра та». 
На род ны пісь мен нік Бе ла ру сі 
Кан драт Кра пі ва (6+).
14.40 «Люб лю і пом ню». Кі на рэ-
жы сёр, сцэ на рыст, ак цёр Ва ле-
рый Ру бін чык.
15.15 «Дзі кае па ля ван не ка ра ля 
Ста ха». Маст. фільм (12+).
18.15 «Ін спек тар-ра зя ва». Ка-
ме дыя (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на-
го мас та ка». Ула дзі мір Тоў сцік.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «За да ча з тры ма не вя до-
мы мі». Маст. фільм (12+).

7.05 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пія нат све ту. Спрынт. Юні ёр кі.
8.10 Бія тлон. Ма ла дзёж ны чэм-
пія  нат све ту. Спрынт. Юні ё ры.
9.20 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
10.00 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
«Ві вэ» (Поль шча) — БГК імя 
Мяш ко ва (Бе ла русь).
11.35 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Брай тан» — «Ар се нал».
13.30 Піт-стоп.
14.00 Ганд бол над Бу гам.
14.30 Лёг кая ат ле ты ка. Чэм пі я-
нат све ту ў па мяш кан ні. Вя чэр-
няя се сія.
16.55 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя кан-
фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. Дру гі матч. 
(У пе ра пын ках — Спорт-цэнтр.)

19.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру сі. 
1/4 фі на лу. Трэ ці матч. «Ды на ма» 
(Ма ла дзеч на) — ХК «Го мель». 
(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. 
«Крыс тал Пэ лас» — «Ман чэс-
тэр Юнай тэд». (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». «Тай на 
жан чы ны. Гіс то рыя з пра ця гам...» 
(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» (12+).
16.55 «На са май спра ве» (16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.15 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Спе цы яль ны рэ пар таж «Ча-
вес. ДрУ ГОй путь» (16+).
21.40 «На ша жыц цё».
22.40 «Спарт клуб» (12+).
23.10 «Вя чэр ні Ургант» (16+).
23.50 «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 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40 Да ку мен таль ны пра ект 
(16+).
11.40 Маст. фільм «Украс ці 
Бель ман до» (12+).
13.50 «Ін шая кра і на».
14.35 Ме лад ра ма «Сля ды на 
ва дзе» (12+).

16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.50 «Ін струк тар». Се ры ял. За-
ключ ныя се рыі (12+).
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 «Ні на». Се ры ял (16+).
1.40 «Жорст кі біз нес». Се ры-
ял (16+).

6.00, 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).
8.15, 10.05, 13.15 Се ры ял «Які 
па мна жае сму так» (16+).
14.00, 2.35 «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, 3.35 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Чыс тая ва да ка-
ля вы то ку». 1—4 се рыі (16+).
23.10, 0.10 Маст. фільм «Люб лю 
9 са ка ві ка» (16+).
0.00 На ві ны ў поў нач.
0.45 Маст. фільм «Цырк» (0+).

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.
11.35 «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 «Чу жая» (16+).
22.40, 23.10 Се ры ял «Кру тыя 
бе ра гі» (16+).
0.15 «Вы ба ры-2018. Дэ ба ты з 
Ула дзі мі рам Са лаў ё вым».
1.15 «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+).
13.25, 18.25 «Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не».
14.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
15.00 Ты не па ве рыш! (16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Вы со кія 
стаў кі» (16+).
21.25 Се ры ял «Па той бок 
смер ці» (16+).
23.15 «НЗ.bу».
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, 16.05, 19.20, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
8.15 Се ры ял «Ама зо нія» (12+).
9.45 Дак. фільм «Ле та Гас под-
няе».
10.30 «Зда роўе».
11.00 «Сад і ага род».
11.15 Ка ме дыя «Фан та мас су-
праць Скот ланд-Яр да» (12+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Дра ма «Смерць ся род 
ай сбер гаў» (16+).
16.10 «Мульт па рад» (0+).
16.25 «Ёсць мер ка ван не».
17.45 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
18.35 Се ры ял «Аба рон ца».
19.25 Се ры ял «Ве цер, які ма-
люе».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Бан дыт кі» (16+).

Панядзелак, 
5 сакавіка

Беларусь 1Беларусь 1

Беларусь 2Беларусь 2

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

КінакамедыяКінакамедыя
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АНТАНТ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

ГЕ РОІ 
ІН ША ГА ЧА СУ

«ША КА ЛАД»

TV1000, 5 і 6 са ка ві ка

Гіс то рыя жыц ця бы ло га ра ба з Ку-

бы Ра фа э ля Па дзільі, які не ча ка на 

да сяг нуў су свет на га пос пе ху на цыр-

ка вой арэ не. Ма ла до га чар на ску ра га 

ар тыс та Ша ка ла да за ўва жае бы лы 

клоўн і акра бат Фу ціт, які ўжо амаль 

вый шаў у ты раж, але мае да стат ко-

ва во пы ту і за ду мак, каб вяр нуц ца ў 

пра мя ні са фі таў. Яго  за дум ка ства-

рыць ду эт з двух клоў наў (злос на га 

бе ла га і ня ўклюд на га чор на га, яко га 

ўвесь час га няе, пры ні жае і ту зае бе-

лы) спра цоў вае на поў ні цу, і амаль 

20 га доў ду эт мае ша лё ны пос пех ва 

ўсіх цыр ках све ту.

З ця гам ча су Ша ка ла да пе ра стае 

за да валь няць та кая сла ва — веч на-

га хлоп чы ка для біц ця. Каб пра явіць 

свой та лент, ён за мах ва ец ца на га-

лоў ную ро лю ў тэ ат раль ным спек-

так лі «Атэ ла» і ста но віц ца пер шым 

чар на ску рым вы ка наў цам гэ тай 

ро лі. Але пуб лі ка жорст ка ўказ вае 

ўча раш ня му ўлю бён цу яго мес ца...

«ГАМ ЛЕТ 

ШЧЫГ РОЎ СКА ГА ПА ВЕ ТА»

«Бе ла русь 3», 10 і 11 са ка ві ка

Дра ме, якую Ва ле рый Ру бін чык 

па ста віў на «Бе ла русь філь ме» па-

вод ле тур ге неў скіх «За піс ак па ляў ні-

ча га», ужо больш як 40 га доў. А яна 

пра цяг вае ўраж ваць но выя па ка лен-

ні гле да чоў глы бі нёй, эма цы я наль-

нас цю і асаб лі вай вы тан ча нас цю.

Зда ва ла ся б, як мож на ці ка ва 

рас па вес ці не ары гі наль ную і нуд-

на ва тую гіс то рыю пра «рус ка га 

Гам ле та» — збяд не ла га, але ра-

зум на га і аду ка ва на га шлях ці ча 

Ва сі ля Ва сі ле ві ча, які па да ваў вя-

лі кія над зеі ў ма ла до сці, ад нак «вы-

да хся», апус ціў ру кі і не рас крыў ся 

ў да рос лым жыц ці, не ад быў ся як 

асо ба, не рэа лі за ваў ся бе ў са цы-

яль ным пла не? А вось і мож на. Па-

гля дзі це ру бін чы каў ска га «Гам ле-

та...» — і ўсе пы тан ні знікнуць.

«ВІ КІНГ»

АНТ, 11 са ка ві ка

Эпіч ная са га ра сій скіх кі не ма та-

гра фіс таў грун ту ец ца на «Апо вес ці 

мі ну лых га доў». Зроб ле на гэ та з га-

лі вуд скім раз ма хам: да зды мак рых-

та ва лі ся амаль сем га доў, на рэа лі за-

цыю вы дат ка ва лі звыш аднаго міль-

яр да руб лёў, а са збу да ва ных для 

кар ці ны дэ ка ра цый у вы ні ку зра бі лі 

вя ліз ны тэ ма тыч ны кі на-парк. Пры-

чы ні лі ся да вы твор час ці філь ма і бе-

ла ру сы: тка ні ны для кас цю маў ві кін-

гаў вы раб ля лі на шы прад пры ем ствы 

па вод ле му зей ных узо раў, а ў ро лі 

по лац кай кня зёў ны Раг не ды зня ла ся 

ма ла дая акт ры са Аляк санд ра Бор ціч, 

ура джэн ка Свет ла гор ска.

У цэнт ры па дзей — ма лод шы 

сын на ўга род ска га кня зя Ула дзі мір 

«Крас нае Со ней ка», но вы гас па-

дар Кі е ва і афі цый ны хрыс ці цель 

усяе Ру сі, які дзе ля да сяг нен ня 

сва іх мэт вя дзе кры ва вую вай ну з 

улас ны мі бра та мі...


