
6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.00, 23.55 На ві ны.
7.05. 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.20 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
10.55 Ус туп ныя іс пы ты па бе-
ла рус кай мо ве, рус кай мо ве і 
ма тэ ма ты цы ў V клас гім на зій, 
гім на зій-ін тэр на таў, гім на зій-ка-
ле джаў мас тац тваў.
11.00, 20.00 Се ры ял «Гра чан-
ка».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.20 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.25 Дзі ця чы док тар.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.25 Се ры ял «Жыць 
спа чат ку».
17.35 Terra іncognіta. Бе ла русь 
не вя до мая.
18.10 Лёс гі ган таў.
21.00 Па на ра ма.
21.35 На шы.
21.55 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Фран цыя — Ру мы нія.
0.10 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.10 «Біт ва эк стра сэн саў. Трэ-
цяя су свет ная».
11.15 Се ры ял «Ва ро ні ны».
12.25 Се ры ял «Не на ра дзі ся 
пры го жай».
14.30 «Арол і рэш ка. Шо пінг». 
Трэ вел-шоу.
15.30, 23.30 «Пін_код». Ін тэр ак-
тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
16.10 Тры лер «За кры тая шко-
ла».
17.25 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
18.30 Рэ пар цёр.
19.20 Ка ме дыя «Лю дзі ў чор-
ным-2».
21.10 «Біт ва эк стра сэн саў. ХІІ».

22.00 Спорт ла то 5 з 36, КЕ НО.
0.20 Се ры ял «Як я су стрэў ва-
шу ма му».

8.00, 13.20, 18.20, 21.00 «Ка-
лей да скоп».
8.15, 13.35 «Раз маў ля ем па-бе-
ла рус ку».Тэ ле вік та ры на.
8.20, 17.00 «Сет ка вая па гро-
за». Се ры ял.
9.15 «Род нае сло ва». Па эт Ян-
ка Лу чы на.
9.40 «Угрум-ра ка». Дра ма. 
«Крах».
10.55 «Сі ла ве ры».
11.25 «Ча кай мя не». Дра ма.
12.55 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці ар тыст кі Бі ру ты Да каль-
скай.
13.45 «Ма сак ра». Маст. фільм.
15.25 «Ча му ў баб ра па дра па ны 
нос?» Дак. фільм.
15.40 «Сла вян скі ба зар-2010». 
«Май стры мас тац тваў Ра сіі. 
Дзміт рый Хва рас тоў скі».
17.50 «Ка мер тон». На род ная 
ар тыст ка Ра сіі Але на Кам бу-
ра ва.
18.35, 21.15 «Ку мі ры. На зад у 
СССР». Дак. фільм. 2-я се рыя.
19.20 «Су вязь». Ме лад ра ма.
20.40 «Ка лы хан ка».
21.55 «Ра сія — ду ша мая». 
Люд мі ле Зы кі най пры свя ча ец-
ца. Кан цэрт.

7.35, 18.10, 23.30 PRO спорт. 
На ві ны.
7.50 Фут бол. Чэм пі я нат Еў ро-
пы. Кан цэрт-ад крыц цё на Мар-
са вым по лі.
9.05 На шля ху да Еў ра-2016. 
Ві дэа ча со піс.
9.35 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Крум ка-
чы» (Мінск) — «Наф тан» (На-
ва по лацк).
11.30 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
12.00, 15.35 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Хер та ген баш. 1/4 фі на лу.
14.00 Бас кет бол. Ку бак Ха ліп-
ска га. Жан чы ны. Бе ла русь — 
Тур цыя.

17.40 «Жан чы ны і спорт». Ме-
лі ці на Ста ню та.
18.20 Піт-стоп.
18.55 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. «Ды на ма-
Мінск» — ФК «Мінск».
20.55 Фут бол. Ку бак Бе ла ру сі. 
Фі нал.
23.40 «Мі сія — Рыа». Ві дэа ча-
со піс.

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 
20.30 На шы на ві ны.
6.05 «На ша ра ні ца».
9.05 «Жыць здо ра ва!»
10.25 «Кант роль ная за куп ка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 21.00 
На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.20 «Таб лет ка».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.10 «Час па ка жа».
16.20 Ка ме дыя «Мак сім Пе-
ра пя лі ца».
18.20 «Ча кай мя не. Не ве ра год-
ныя гіс то рыі пра жыц цё».
18.55 «По ле цу даў».
20.00 Час.
21.05 Дра ма «Ка ра леў скі ра-
ман».

23.30 «Што? Дзе? Ка лі?» у Бе-
ла ру сі.
0.55 Ле ген ды Lіve. «Аквариум».
1.35 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».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30 «Тай ны Чап ман».

9.30, 18.35 «Са мыя ша кі ру ю-
чыя гі по тэ зы».
10.40 «Ся мей ныя дра мы».
11.35 «Не хлу сі мне!»
12.35, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
13.50 «Дзіў ная спра ва».
15.40 «Ва дзіць па-рус ку».
16.10 «Аў та па на ра ма».
16.50 «Прос тыя пы тан ні» з Яго-
рам Хрус та лё вым.
17.10 «Ве дай на шых!»
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ка ме дыя «Бам бу».
22.00 «Гля дзець усім!»
23.00 Тры лер «Фа куль тэт».
0.45 «Нам і не сні ла ся»: «Гран-
ды ёз ны муж чын скі пад ман».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Лю бі мыя ак цё ры».
9.30 Маст. фільм «Яго зва лі 
Ро берт».
11.10, 0.05 Маст. фільм «Ка-
хан не пад пры крыц цём».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.15 «Тры май ся, шо у біз!».
13.45 Се ры ял «Які па мна жае 
сму так».
15.30, 1.45 «Спра вы ся мей-
ныя».
16.20 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы».
17.20 Се ры ял «Дом узор на га 
ўтры ман ня».
19.20 Маст. фільм «Сэр ца 
трох».
2.10 Маст. фільм «Ва ра тар».
3.35 М/ф.

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Мая пла не та».
12.00 «Люд мі ла Зы кі на. Брыль-
ян ты адзі но ты». «Ча ла ве чы 
фак тар. Бен зін». «Ча ла ве чы 
фак тар. Ча ра дзей нае шкло».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.30 «Пра мы эфір».

17.30 Се ры ял «Мар' ін гай-2».
19.10, 20.50 Се ры ял «Во дар 
шып шы ны».
21.55, 23.10 Маст. фільм «Ка-
хан не без ліш ніх слоў».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00 «Но вая ра ні ца».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
10.20 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
12.00 Суд пры сяж ных.
13.25, 22.10 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Се ры ял «Ці хае па ля-
ван не».
15.00, 16.20 Се ры ял «Ву лі цы 
раз бі тых ліх та роў».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
19.20 «НЗ. Рас сле да ван не».
19.40 Се ры ял «Вы кі да ла».
22.45 «Боль шасць». Ток-шоу.
23.50 Се ры ял «Да знаў ца».

7.00, 14.25, 20.05, 21.05, 23.50 
«На двор'е».
7.05, 16.00 «Мульт па рад».
7.30, 20.10 Се ры ял «Веч-
насць».
8.15, 18.30 Се ры ял «Скла да-
нас ці».
9.35 Се ры ял «Пад ку па лам».
10.30 «Свой фер мер. Дзён-
нік».
10.45 Фан тас ты ка «Транс фор-
ме ры. Цём ны бок Ме ся ца».
13.00 Се ры ял «Каў чэг».
14.10 «Кі на блак нот».
14.30 Се ры ял «На шчад кі».
16.15, 18.20, 19.50, 21.00 «Хат-
няя кра ма».
16.20 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.50 Се ры ял «Па лі цыя Га-
ва яў».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Вер сія».
23.05 Се ры ял «Бой ся ха дзя-
чых мерц вя коў».

6.00, 17.00, 3.30 «Ла ві мо-
мант».
6.30, 23.05, 2.00, 4.30 Скетч-
шоу «Да еш мо ладзь».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
7.30 М/ф «Пінг ві ня ня Па ра ро».
8.00, 13.00 «Ера лаш».
8.30, 18.00 Се ры ял «Ка хае не 
ка хае».
9.30, 14.00, 19.00 Се ры ял «Бег-
лыя сва я кі».
10.30, 15.00 Се ры ял «Пуш-
кін».
11.30 Ка ме дыя «Так сі 2».
16.00, 5.00 «Тур ба мік сер».
17.30, 19.30, 4.00 Скетч-шоу 
«6 кад раў».
20.00, 23.30 «Ураль скія пель-
ме ні».
21.10 Ка ме дыя «Так сі 3».
00.30 Ка ме дыя «Без ан самб-
ля».
01.30, 3.30 Скетч кам «Сту дэн-
ты».
02.30 Скетч-шоу «Міль ё ны ў 
сет цы».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.20 «На та лі. Тры жыц ці На тал-
лі Ган ча ро вай». Дак. фільм.
11.15 «Не цяр пі масць». Маст. 
фільм. Част ка 2-я.
12.30 Каз кі з глі ны і дрэ ва. 
Дым каў ская цац ка.
12.40 «Іна кен цій Сі бі ра коў. Да-
па ма жы це мне... Я страш на ба-
га ты!» Дак. фільм.
13.40 «Пісь мы з пра він цыі». 
Мак са ці ха (Цвяр ская воб-
ласць).
14.10 «Іва ноў». Се ры ял.
15.10 «Ча ла век лё су. Сяр гей 
Бот кін». Дак. фільм.
15.35 «Цар ская ло жа».
16.20 «95 га доў му зею-ся дзі бе. 
«Яс ная Па ля на. Леў Талс той». 
Дак. фільм.
17.00 Дзя ніс Ма цу еў, Аляк-
сандр Слад коў скі і Дзяр жаў ны 
сім фа ніч ны ар кестр Рэс пуб лі кі 
Та тар стан.

17.50 «Франц Фер ды нанд». 
Дак. фільм.
18.00 Да 80-год дзя кі на сту дыі 
«Са юз мульт фільм». «Бяз важ-
кае жыц цё».
18.30, 1.55 «Па лі глот». Кі тай-
ская з ну ля за 16 га дзін!
19.10, 2.40 Су свет ныя скар бы.
19.45 Сме ха на сталь гія. Тац ця-
на Пель тцэр.
20.15 «Шу каль ні кі». «За гад ка 
ар хыз ска га цу ду».
21.00 «Я кро чу па Маск ве». 
Маст. фільм.
22.15 «Лі нія жыц ця». Яў ген 
Кры ла таў.
23.10 «80 га доў кі на сту дыі «Са-
юз мульт фільм». «Фільм, фільм, 
фільм». М/ф для да рос лых.
23.45 Маст са вет.
23.50 «Я вас ка хаю». Маст. 
фільм.
1.35 «Ка ра леў скі бу тэрб род». 
«Па ра док сы ў сты лі рок». М/ф 
для да рос лых.

6.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар: Ва дзім і Ва ле рый 
Мі шчу кі. 2007 год.
7.00, 8.45, 9.40, 11.00, 12.55, 
15.40, 19.00, 20.35, 21.40, 23.00, 
0.55, 2.50, 3.40, 5.00 Му зыч ная 
на сталь гія.
7.20 Маст. фільм «Гра кі».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мі ну-
лы час».
10.00, 16.00, 4.00 «На ро джа ныя 
ў СССР».
11.15 «Я са ма». Тэ ма: «Я і мой 
муж пас ля раз во ду». 1995 год.
12.00 «Яло вая суб ма ры на» з 
Аляк санд рам Ліп ніц кім: «Гіс то-
рыя рус ка га ро ку. Сяр гей Ку ро-
хін». 2006 год.
13.20 Маст. фільм «І чорт з на-
мі...»
17.00 «Фі ла со фія лё су».
18.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1958. 1-я 
част ка. 2010 год.
19.25 Маст. фільм «Не ба ліць 
га ла ва ў дзят ла».
22.00 «Кол ба ча су».
0.00 «Быў час» з Аляк санд рам 
Па літ коў скім: «За кон аб СМІ». 
2006 год.
1.20 Маст. фільм «Дзі кі са ба ка 
Дзін га».

3.30, 7.30, 9.00, 21.00, 22.00, 0.30 
Фут бол. «Да ро га на еў ра».
4.00, 10.30, 22.30 «Яго Вя лі-
касць фут бол».
5.00, 12.00, 15.00, 18.15, 1.00 
Тэ ніс. Тур нір ATP.
6.30, 14.00, 17.00, 23.00, 2.30 
Ве ла спорт. «Кры тэ ры ум Да-
фі нэ».
23.00 Кон ны спорт. Ку бак на-
цый.
0.00 Watts.
0.20, 2.20 Фут бол. «Фа на ты 
еў ра».

0.35 Ка ме дыя «Па-вар' яц ку за-
ка ха ны».
2.25 Ка ме дыя «Цу доў ная чац-
вёр ка».
4.10 Ме лад ра ма «Спра ва ў та-
бе».
5.50 Ка ме дыя «На круч ку».
7.30 Ка ме дыя «Спы тай це Сін-
дзі».
9.20 Ка ме дыя «Шай бу! Шай-
бу!».
10.55 Ка ме дыя «Ба гі ня».
12.45 Се ры ял «Бы лыя».
14.00, 14.50, 15.35 Скетч кам 
«Па між на мі».
14.15, 15.05 «Ка ме ды ян ты 
(Шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Імя».
17.55 Ка ме дыя «Кекс у вя лі кім 
го ра дзе».
19.30 Ка ме дыя «Бам бу».
21.15 Ка ме дыя «Па ляр ны 
рэйс».
22.55 Ка ме дыя «Ка ні ку лы Дзю-
ка бю».

6.00 М/ф.
7.50 «Док тар І...»
8.20, 18.55, 2.05 «Па да ру нак 
лё су». Се ры ял.
10.00, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.55, 4.25 «Па спра вах не паў-
на лет ніх». Дак. се ры ял.
11.55 «Хат ні рэ ста ран».
12.50 «Ма гія пры га жос ці».

13.40, 5.15 «Тай ныя зна кі».
14.35 «Псі ха са ма ты ка».
15.05 «Ка мен ская». Се ры ял.
16.00 «Ма гія ежы».
16.55 «Рэ ві зо ра».
17.55 «Ся мей ны дэ тэк тыў». 
Се ры ял.
20.50 «Секс па друж бе». Ка-
ме дыя.
22.45 «Гуч ная спра ва».
23.40 «Ка ліф рэ нія». Се ры ял.
0.15 «Ра ён №9». Фан тас ты ка.

6.10, 18.10 «За ла тое ста год-
дзе». Дра ма.
8.10, 2.10 «Кір маш га на рыс тас-
ці». Тра гі ка ме дыя.
10.35, 4.35 «Смерць на па ха-
ван ні». Ка ме дыя.
12.15 «Свет на во кал». Ме ла-
д ра ма.
14.10 «Са цы яль ная сет ка». 
Дра ма.
16.20 «Міль я нер не ха ця». Ка-
ме дыя.
20.10 «Якія не спяць у Сі эт ле». 
Ка ме дыя.
22.10 «Ма жэс тык». Дра ма.
0.45 «Па спа дзя вай ся на сяб-
роў». Ме лад ра ма.

6.20, 18.25 Дра ма «Ка ра сі».
8.20, 1.50 Дра ма «Пе ра тва рэн-
не».
10.05, 4.20 Пры го ды «Сля ды 
апост алаў».

12.10 Дра ма «Але ся».
13.40 Ба я вік «Ры зы ка без кант-
рак ту».
15.05 Ка ме дыя «Ма мы 3».
16.45 Дра ма «Экс пі ры енс».
20.20 Ме лад ра ма «Здзі ві мя-
не».
22.00 Ме лад ра ма «Тры та ва-
ры шчы».

23.40 Ка ме дыя «Атам ны Іван».
3.15 Дра ма «Дэ ма ны».

6.00 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха.
6.50, 13.40 Гуль ні ро зу му.
7.10, 13.10, 5.35 На ву ко выя не-
да рэ чнас ці.
7.35, 17.05, 21.00, 1.00, 3.40 
Міг ра цыі.
8.20, 15.30, 17.50, 21.45, 1.40, 
4.50 Ін стынкт вы жы ван ня.
9.10, 14.00, 19.30 Ка ра лі шахт.
10.00, 14.45, 20.10 Дзі кі ту нец.
10.45 Сі ла пле ме ні.
11.35 Са праўд ны су пер кар.
12.20 Зо ла та Юка на.
16.20 Па сля дах мі фіч ных па-
чва раў.
18.40 Су пер збу да ван ні Трэ ця-
га рэй ха.
22.35 Тай ны гіс то рыі.
23.20 Джон Ф. Ке нэ дзі. Знік лая 
ку ля.
0.10, 3.15 Рас сле да ван ні авія-
ка та строф.
2.30 Се кун ды да ка та стро фы.

8.00 Гля дзі ва ўсе во чы.
9.00, 14.00, 19.30 Як гэ та ўстро-
е на?
9.30, 14.30, 19.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.00, 17.00 Гро шы ў за се ках.
11.00 Муж чы ны, жан чы ны, пры-
ро да.
12.00 Бра ты Ды зель.
13.00 Раз бу раль ні кі ле генд.
15.00, 7.10 Аку лы аў та тар гоў 
з Да ла са.
16.00, 5.30 Ма хі на та ры.
18.00 Вост раў.
20.00, 3.50 Хлоп цы з Юка на.
21.00, 2.00 Аляс ка: апош ні ру-
беж.
22.00, 2.55 Апош нія жы ха ры 
Аляс кі.
23.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00, 6.20 Па ляў ні чыя на скла-
ды.
0.30 Біт вы за кан тэй не ры.
1.00 Скла ды.
1.30 Па ляў ні чыя на рэ лік віі.
4.40 Ма лан ка выя ка та стро фы.
5.05 Са праўд ныя афе рыс ты.
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Пят ні ца, 
10 чэрвеня

Асо быАсо бы  ��

ТЭ АТР 
У «ВАЙ НЕ 

БЕЗ АНТ РАК ТУ»
На тэ ле ка на ле АНТ 6 і 13 чэр ве-
ня вый дзе но вы двух се рый ны 
фільм пра ек та «Зва рот ны ад-
лік» — «Фа ня Алер. Вай на без 
ант рак ту». Кі на кар ці на рас ка жа 
пра лёс ды рэк та ра Пер ша га бе-
ла рус ка га дра ма тыч на га тэ ат ра, 
пра жан чы ну, якая за ха ва ла бе-
ла рус кі тэ атр у са мыя скла да ныя 
га ды ў гіс то рыі кра і ны.

...У 1938-м, у са мы раз гар ста лін-
скіх рэ прэ сій, пар тый нае кі раў ніц тва 
БССР пры ня ло не ча ка нае ра шэн не: 
пры зна чыць ды рэк та рам Пер ша га бе-
ла рус ка га дра ма тыч на га тэ ат ра Фа ню 
Алер, рэ дак та ра пар тый най га зе ты. 
Гэ та ста ла не ча ка нас цю на ват для яе 
са мой, бо яна да тэ ат ра не ме ла ні я ка-
га да чы нен ня. А тут ад ра зу — ды рэк-
та рам... у га лоў ны тэ атр рэс пуб лі кі. 
Жан чы на спра ба ва ла ад мо віц ца ад 
па са ды. Але, у рэш це рэшт, вы му ша-
на бы ла па га дзіц ца.

Сі ту а цыя бы ла вель мі ры зы коў най. 
Тэ атр — важ ны ідэа ла гіч ны ін стру-
мент. У вы пад ку ча го — спы та юць не 
з ак цё раў і рэ жы сё раў, а з ды рэк та-
ра. Па пя рэд ні кі раў нік тэ ат ра арыш-
та ва ны. Ар тыс ты спа чат ку гля дзе лі 
на Алер не каль кі па гард лі ва: маў ляў, 
пры сла лі ка мі сар ку, якая ні чо га не ра-
зу мее ў тэ ат раль най дзей нас ці. Але 
Фа ня бы ла на стро е на ра шу ча і неў-
за ба ве да ка за ла, што ў тэ ат ры яна 
ча ла век не вы пад ко вы.

Пер шым сур' ёз ным вы пра ба-
ван нем для но ва га ды рэк та ра ста-
ла Дэ ка да бе ла рус ка га мас тац тва ў 
Маск ве. У тэ ат ры вы ра шы лі ста віць 
п'е су Кан дра та Кра пі вы «Хто смя ец-
ца апош нім». Ад нак у Маск ве за цвер-
дзіць п'е су ка тэ га рыч на ад мо ві лі ся — 
за над та вост ра! Стар шы ня Усе са юз-
на га ка мі тэ та па спра вах мас тац тваў 
Храп чан ка так і ска заў: «Вы з глуз ду 
з'е ха лі! Кры ты ка са вец кіх чы ноў ні каў 
і ачар нен не ўся го са вец ка га на ро-
да? Гэ та не да пу шчаль на!» Але Фа ня 
Яфі маў на ад чу ва ла: Ста лі ну — спа-
да ба ец ца, ён лю біць ка ме дыі. Алер 
ра шы ла ся на дзёрз кі крок. Па пра-
мой ура да вай су вя зі па тэ ле фа на ва ла 
ў пры ём ную пер ша га сак ра та ра ЦК 
КПБ Пан це ляй мо на Па на ма рэн кі. Той 
п'е су па чы таў і вы нес вер дыкт: «П'е су 
не толь кі мож на, але і прос та не аб ход-
на ста віць!»

Дэ ка да бе ла рус ка га мас тац тва 
прай шла бліс ку ча. Тэ атр уз на га ро-
дзі лі ор дэ нам Пра цоў на га Чыр во на га 
Сця га. Кан драт Кра пі ва атры маў Ста-
лін скую прэ мію, а Фа ня Алер ор дэн 
«Знак Па ша ны». Ра зам з тым са мыя 
цяж кія вы пра ба ван ні бы лі яшчэ на пе-
ра дзе. На блі жа ла ся ле та 41-га...

Прад зю сар пра ек та «Зва рот ны ад-
лік» Уладзімір Бокун ад зна чае:

— Мы ўзя лі ся за гэ тую пра цу, бо 
лі чым, што асо ба Фа ні Алер не спра-
вяд лі ва за бы тая. Яна ўзна ча лі ла тэ атр 
у 1938-м — гэ та пік ста лін скіх рэ прэ-
сій, за тым — вай на. У чэр ве ні 41-га 
тэ атр быў на гаст ро лях у Адэ се. У го-
ра дзе — па ні ка, ні ко му ня ма спра вы 
да тэ ат ра. І ў гэ тай сі ту а цыі яна змаг ла 
«вы біць» для сва іх ва гон у цяг ні ку, каб 
з'е хаць у Маск ву. А ад туль — у Томск. 
Там на ла дзі ла жыц цё ак цё раў, пра цу 
тэ ат ра. На спек так лях бе ла ру саў заў-
сё ды быў анш лаг. За тым — па езд ка 
на фронт. Тэ атр са браў срод кі, на якія 
быў па бу да ва ны ба я вы са ма лёт. Дзя-
ку ю чы ды рэк та ру тэ атр шчас лі ва вяр-
нуў ся з эва ку а цыі. Па сут нас ці, у гэ тыя 
цяж кія га ды Фа ня Алер вы ра та ва ла 
яго. Нам уда ло ся ад шу каць у ЗША 
дач ку Фа ні Яфі маў ны — Кла ру Куз ня-
цо ву, якая ка лісь ці за пі са ла ўспа мі ны 
ма ці. Яна рас ка за ла нам гіс то рыю гэ-
тай жан чы ны.

У філь ме зня лі ся рэ жы сёр Мі ка-
лай Пі ні гін, дач ка Фа ні Алер — Кла ра 
Куз ня цо ва, а так са ма на род ны ар тыст 
Бе ла ру сі Ге надзь Гар бук. Не пра пус ці-
це прэм' е ру ў эфі ры тэ ле ка на ла АНТ 
у па ня дзе лак 6 чэр ве ня.

Але на ДРАП КО. drapko@zviazda.by


