
6.00, 16.15 Се ры ял «Ва ро ні-
ны». (12+).
7.20 М/ф «Ску бі Ду». (6+)
7.50, 4.30 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.20, 4.50 М/ф «На ва тар». 
(6+)
8.45 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(16+).
9.20 «Ад ня на віс ці да ка хан-
ня» (16+).
10.25, 3.40 «Прос та кух ня» 
(16+).
11.00 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
12.10 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
12.45 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
13.00, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
14.00, 1.50 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка» (12+).
17.50, 23.25 «Ураль скія пель-
ме ні». (16+).
19.00 Се ры ял «Атэль «Эле-
он»-2 (16+).
21.10 Ка ме дыя «Па цу чы ныя 
бя гі». (12+).
0.00 Се ры ял «Веч ны вод пуск». 
(16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).
4.05 «Ера лаш» (6+).

6.30, 20.10 «Вя лі кая пе ра ме-
на». Маст. фільм. 1-я і 2-я се-
рыі.
8.50 «Звы чай ны кан цэрт».
9.20 «Вя лі кі сак рэт для ма-
лень кай кам па ніі». «Тай на 
трэ цяй пла не ты». М/ф.
10.25 «Пётр Пер шы». Маст. 
фільм. 1-я се рыя.
12.10 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
12.40 «Ехаў грэ ка... Па да рож-
жа па са праўд най Ра сіі». Дак. 
се ры ял.
13.20, 1.00 «Ды нас тыя дэль фі-
наў». Дак. фільм.

14.05 Аляк сей Ар хі па ўскі. Юбі-
лей ны кан цэрт у Мас коў скім 
між на род ным До ме му зы кі.
15.25 Га ла-прад стаў лен не 
цыр ка Юрыя Ні ку лі на.
16.15, 1.45 «Ах, ва дэ віль, ва-
дэ віль...» Маст. фільм.
17.25 Кон курс «Ра манс — 
ХХІ ста год дзе».
22.20 Да 55-год дзя пер ша га 
па лё ту жан чы ны ў кос мас. 
«Ва лян ці на Це раш ко ва. «Чай-
ка» і «Яст раб». Дак. фільм.
23.15 «Шэ дэў ры су свет на-
га му зыч на га тэ ат ра». Ба лет 
«Па пя луш ка». Ха рэо граф 
Жан-Крыс тоф Майо.

6.00 Маст. фільм «Бліз ня ты». 
(12+).
7.15, 11.10, 15.00, 17.40, 21.40, 
23.00, 1.05, 2.45, 3.40, 5.00 Му-
зыч ная на сталь гія. (12+).
8.05 «Вя чэр нія ме ло дыі». 1985 
год. (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год. 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Ме ра 
стры ман ня». (16+).
11.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).
12.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт-
най сту дыі «Астан кі на» з Мі-
кі там Мі хал ко вым». 1986 год. 
(12+).
13.30 «Ва кол сме ху». 1980 год. 
(12+).
15.30 Маст. фільм «Адам ажэ-
ніц ца з Евай». (12+).
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам 
На ўга род ца вым: «Аквариум». 
2005 год. (18+).
19.10 Маст. фільм «Гіс то-
рыя ад на го ўда ру па кар ку». 
(12+).
19.50 «Су стрэ ча ў кан цэрт-
най сту дыі «Астан кі на» з Мі-
ха і лам За до рна вым». 1992 
год. (12+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час». 
(12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР». 
(12+).
23.15 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1984 год. (12+).

0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1958. 
1-я част ка. 2010 год. (12+).
1.20 Маст. фільм «Юве лір ная 
спра ва». (12+).
4.00 «Кол ба ча су». (16+).
5.10 «Му зыч ны рынг». Гур ты 
«Центр» і «Игры». 1989 год. 
(16+).

5.00, 11.30, 16.30, 20.45, 0.25 
Тэ ніс. «Ра лан Га рос». Муж чы-
ны. Фі нал.
6.00, 9.30, 18.00 Ве ла спорт. 
«Кры тэ ры ум Да фі нэ».
7.00, 14.45, 19.00 Аў та гон кі. 
Фор му ла E.
7.45, 13.00 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
10.30, 15.30, 19.45, 1.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос». Жан чы ны. Фі-
нал.
22.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос».
23.00 Watts.
23.15, 2.30 Аў та гон кі. «24 га-
дзі ны Ле-Ма на»-2017.
0.15 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».

0.40 Скар бы В.К. (12+).
2.40 Рэ аль ны та та. (12+).
4.25 Як снег на га ла ву. (16+).
6.10 За яц над без дан ню. 
(12+).
8.05 На пар нік. (12+).
9.50 Superперцы. (16+).
12.00 Ку пі, па зыч, укра дзі. 
(16+).
14.00 Пра су ну ты. (16+).
15.40 Рус кая гуль ня. (12+).
17.35 Дзя ду ля лёг кіх па во дзін. 
(18+).
19.30 Вя чэ ра з пры дур кам. 
(12+).
21.00 Бам бі за Са лмон. (16+).
22.55 Сі роп. (16+).

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

8.50, 19.00, 1.35 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.20, 3.00 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.00 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.35 «Без пад ма ну» (16+).
13.25 «Ка хан не на пра кат». 
Ме лад ра ма (16+).
15.20, 21.45 «Не рас кры тыя 
тай ны» (12+).
16.15 «Мой ге рой» (12+).
17.10 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «За ку ліс ныя вой ны на 
эст ра дзе». Дак. фільм (12+).
20.45 «Чыс та мас коў скія за-
бой ствы». Се ры ял (12+).
22.40, 4.35 «Уся праў да» 
(16+).
23.10 «Грань». Се ры ял (16+).
0.00 «Кі ле ры». Ба я вік (16+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

6.10 Двое ў су све це (16+).
8.30 Сёст ры Маг да лі ны (16+).
10.50 Буй ная ры ба (12+).
13.20 Шан хай скія ры ца ры 
(12+).
15.40 Гос ця (12+).
18.10 Тай нае акно (12+).
20.10 Сталь ныя маг но ліі 
(12+).
22.25 Ілю зія пад ма ну (12+).
0.40 Па ляў ні чыя на пры ві даў 
(12+).
2.40 11.14 (18+).
4.20 Ад ной чы ў Мек сі цы 
(16+).

6.20 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-3 (12+).
7.50 М + Ж (16+).
9.25 Аг ні вя лі кай вёс кі (12+).
11.00 Снеж ны анёл (12+).
13.00 Ста рое доб рае кі но. Мя-
ня лы (12+).
14.50 Раз мо ва (16+).
16.20 Дзень дур ня (16+).
18.20 Кра і на цу даў (12+).
20.20 Чэм пі ё ны (6+).
22.20 Чэм пі ё ны. Най хут чэй. 
Най вы шэй. Най мац ней (6+).

0.20 Анё лы рэ ва лю цыі (16+).
2.30 Іван Ца рэ віч і Шэ ры Воўк 
(12+).
4.15 На се ле ны вост раў: схват-
ка (12+).

6.00 Не па ра джаль ныя кан-
струк цыі. (12+).
6.45, 5.35 Зо на бу даў ніц тва. 
(12+).
7.30 На ву ко выя не да рэ чнас-
ці. (12+).
7.55, 13.20 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.40, 10.10, 12.35, 14.50, 20.20, 
3.05 Аў та-SOS. (12+).
9.25 За ха валь ні кі скар баў 
Егіп та. (12+).
11.45 Ін жы нер ныя ідэі. Се зон 
2-і. 3-я се рыя. «Ві я дук Міё» 
(12+).
14.05 Дзі кі ту нец. (12+).
18.00, 21.10, 1.20, 4.40 Ге ній: 
Пі ка са. (16+).
18.50 90-я: дзе ся ці год дзе, якое 
нас аб' яд на ла. (16+).
19.35, 0.30 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф. (16+).
22.55, 2.15 Апе ра цыя «Ка ра-
леў скае вя сел ле». (12+).
23.40 Ліх ту гі за мя жой. (18+).

8.00, 4.40 Ма хі на та ры. (12+).
9.00 Як гэ та зроб ле на? (12+).
10.00 Па ляў ні чыя на рэ лік віі 
(16+).
11.00, 14.00, 18.00 Ка ра лі гру-
за ві коў (16+).
19.00, 21.00, 22.30 Як гэ та 
ўстро е на? (12+).
23.00 Скла ды: біт ва ў Ка на дзе 
(12+).
1.00 Тур ба ду эт (12+).
2.00 Што маг ло пай сці не так? 
(16+).
2.55 Ву ліч ная на ву ка (16+).
3.50 Біт ва за не ру хо масць 
(12+).
5.30 За ла тая лі ха ман ка (16+).
6.20 Хут кія і гуч ныя (12+).
7.10 Раз бу раль ні кі ле генд 
(16+).

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 Серыял 
«Чор ная кроў». (16+).
12.40, 13.05, 14.30, 15.25 Ме лад-
ра ма «Сяст ра па спад чы не». 
(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. (6+).
22.10 Се ры ял «След». (16+).
23.50 Арэ на.
0.50 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 18.35, 22.10 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+).
11.10 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
11.45 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
12.50 «Свет на вы ва рат. Не пал». 
(16+).
13.45 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
15.05 Ані ма цый ны фільм «Тар-
зан». (0+).
16.35 Ка ме дыя «Па ляў ні чыя на 
пры ві даў». (12+).
19.15 Су пер ла то.
21.00 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
22.05 КЕ НО.
22.15 «Арол і рэш ка. Кру га свет-
ка». (16+).
23.15 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.20 «Ан жа лі ка». Сіт кам. 
(16+).

0.30 Сыг рай мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35, 12.20 «Бе ла рус кая кух-
ня». Яеч ня і дра ны блін.
8.05, 12.00, 19.55 На ві ны куль-
ту ры.
8.20, 12.15 Гэ ты дзень.
8.25 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
9.20, 18.00 «Тай ны са вец ка га 
кі но». «Сем ста рых і ад на дзяў-
чы на» (12+).
9.45 «На ву ка ма нія» (6+).
10.15 «Му зеі Бе ла ру сі».
10.40 «Два бай цы». Маст. 
фільм (12+).
12.45 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Смі ла ві чы (6+).
13.15 «На пе рад у мі ну лае».
13.40, 22.20 «Хро ні ка Пе ра мо-
гі». «Ру бя жы. Ар лоў ска-Бран-
ская аба рон чая апе ра цыя» 
(12+).
14.05, 21.05 «Бя ром усё на ся-
бе». Маст. фільм (12+).
15.20 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
15.50 «Пэ пі Доў гая пан чо ха». 
Фільм — дзе цям (6+).
18.25 «Сэр цы ча ты рох». Ка-
ме дыя (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад-
на го мас та ка». Сяр гей і Элі на 
Ма лі шэў скія.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Свят ло да лё кай зор кі». 
Па мя ці рэ жы сё ра, на род на га 
ар тыс та БССР Кан стан ці на 
Сан ні ка ва.

7.10 Бас кет бол. Адзі ная лі-
га ВТБ. Фі нал 4-х. Матч за 
3-е мес ца.
8.50 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧС-2019. Муж чы ны. Плэй-оф. 
Пер шы матч. Бе ла русь — Аў-
стрыя.
10.25 Вы ні кі тыд ня.
11.05 Вя лі кі спорт.
11.50 Вес ла ван не на бай дар ках 
і ка ноэ. Чэм пі я нат Еў ро пы.
13.55 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Жан чы ны. Фі нал.

16.00 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. Фі нал 4-х. Фі нал.
17.45 Трэ ні ро вач ны дзень.
18.15 Гуль ні «на вы раст».
18.45, 21.45 Спорт-цэнтр.
18.55 Лёг кая ат ле ты ка. Брыльян -
та вая лі га. Стак гольм.
21.00 Час спор ту.
21.55 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 Кон ту ры.
10.00 «Ба рыс Анд рэ еў. Вя лі-
кае жыц цё вя лі ка га ча ла ве ка» 
(12+).
11.10 Фільм-каз ка «Ілья Му-
ра мец» (0+).
13.10 Ка ме дыя «За ла тое ця-
ля» (12+).
14.10 Ка ме дыя «Му жы кі!..» 
(12+).
16.20 «Ера лаш» (6+).
16.50, 18.20 «Хто хо ча стаць 
міль я не рам?» (12+).
18.45 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.50, 21.10 «Сён ня ўве ча ры» 
(16+).
20.00 Час.
22.50 Се ры ял «Дру гі зрок» 
(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».
9.00 «Ты дзень».
10.05 «Да лё кія сва я кі» (16+).
10.40 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
11.15 «Сле да кі» (16+).
11.40 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
13.50 Маст. фільм «Эйр Аме-
ры ка» (16+).

15.40 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).
17.55, 1.00 «Ту рыс ты». Се ры-
ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Бе лыя ваў кі-2». Се ры-
ял (16+).
22.00 «Гля дзець усім!» (16+).
23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
23.45 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.35 «Ту рыс ты». Се ры ял 
(16+).

6.00 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на» (6+).
7.00 Маст. фільм «Дзе ла выя 
лю дзі» (0+).
8.45, 10.15, 16.15, 19.15 Се ры-
ял «Ме тад Фрэй да». (16+).
10.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
22.15 Маст. фільм «Не пры-
спеш вай ка хан не» (16+).
0.20 Се ры ял «Гэ та на шы дзе-
ці!» (0+).
4.35 Маст. фільм «Пад кі дыш» 
(6+).

7.00 Маст. фільм «Не та го по-
ля яга да». (12+).
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 20.00 Вест кі.
11.20 Вя лі кі свя точ ны кан цэрт. 
(12+).
13.35 «На ша спра ва». (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.00, 17.00 Се ры ял «Ка ця ры-
на. Уз лёт». (12+).
20.55 «Анш лаг» і Кам па нія». 
(16+).
23.10 Маст. фільм «Тры та по-
лі на Плю шчы се». (12+).

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сён ня.
8.20 Се ры ял «Мух тар. Но вы 
след». (16+).
9.10 Се ры ял «Су жэн цы». 
(16+).
10.20 «За гран ню». (16+).
10.40 Се ры ял «Да рож ны па-
труль». (16+).
12.30 Маст. фільм «Мож на, 
я бу ду зваць ця бе ма май?» 
(12+).
14.05 Се ры ял «ППС». (16+).
15.05, 16.25 Се ры ял «Ляс нік». 
(16+).
17.20 Ты не па ве рыш! (16+).
18.20 «НЗ. Рас сле да ван не». 
(16+).
19.25 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч». (16+).
21.05 Се ры ял «Млы нар». 
(16+).
22.50 «НЗ.bу».
23.15 Се ры ял «Свед кі». 
(16+).
0.05 «Ве ка вы ру беж». Дак. 
фільм. Фільм 1-ы.

7.00, 15.50, 19.40, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.15, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс».
8.10 Се ры ял «Дзе ці Ар ба та» 
(12+).
9.00, 19.45 Се ры ял «Ім пе ра-
тры ца Кі» (16+).
10.05 Дра ма «Ма лень кі Бу да» 
(12+).
12.20 Се ры ял «Ка хан не цу-
доў нае» (16+).
14.00 Ка ме дыя «Утай ма ван не 
сва воль на га» (12+).
15.55 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.00 «Мульт па рад» (0+).
16.10 Се ры ял «За кі ну тыя на 
вост ра ве» (12+).
16.30 «Зда роўе».
17.20 Се ры ял «Анё лы» (16+).
18.50 Се ры ял «За трым ка ў 
раз віц ці» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Тры лер «Пра фе сі я нал» 
(16+).

Панядзелак, 
11 чэрвеня

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  

Ад мі ну ла га 
да су час нас ці

«ЖЫ ВАЯ КУЛЬ ТУ РА»

«БЕ ЛА РУСЬ 3», З 9 ЧЭР ВЕ НЯ

Но вы пра ект тэ ле ка на ла — 

свое асаб лі вая ін тэр ак тыў ная эн-

цык ла пе дыя не ма тэ ры яль ных 

каш тоў нас цяў на шай гіс то рыі і 

куль ту ры. Рэд кія аб ра ды, звы чаі і 

на род ныя тан цы, ад мет нас ці мяс-

цо вых дыя лек таў і ра мёст ваў — 

усе гэ тыя пра явы твор час ці гле-

да чы ра зам з вя ду чай Ка ця ры най 

Ва да но са вай змо гуць раз гле дзець 

у пад ра бяз нас цях і за ха ваць у па-

мя ці.

Пер шы вы пуск пра гра мы зды-

мач ная гру па пра вя ла ў вёс ках Мас-

тоў ска га ра ё на Гро дзен шчы ны, дзе 

па зна ё мі ла ся з мяс цо вым тан ца валь-

ным сты лем за вад ной «Кот чын скай 

кад ры лі» (уклю ча на ў 2009 го дзе ў 

спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас-

цяў Бе ла ру сі). «А яшчэ мы су стра ка лі 

лю дзей, якія на са мрэч ва ло да юць ма-

гіч най сі лай, — сцвяр джае Ва да но са-

ва. — На прык лад, ад на з мяс цо вых 

жы ха рак, якая ве дае шмат ста ра даў-

ніх аб ра даў, з да па мо гай та кой ма гіі 

ства ра ла нам пе ра шко ды, і мы доў гі 

час не маг лі вы ехаць з вёс кі».

«МЕ ТАД ФРЭЙ ДА»

МІР, З 11 ЧЭР ВЕ НЯ

...У след чым ад дзе ле пра ку ра-

ту ры ўве дзе на па са да кан суль тан-

та, якую зай мае псі хо лаг Ра ман 

Фрэй дзін па мя нуш цы Фрэйд — 

гэт кі Шэр лак Холмс на шых дзён. 

Ён аба пі ра ец ца на ўлас ную ін ту і-

цыю і су час ныя на ву ко выя ме то-

ды кі, ад наў ля ю чы кар ці ны па дзей 

і праг на зу ю чы дзе ян ні зла чын цаў. 

Праў да, пе ры я дыч на ён да стае 

шкі ле ты і з ша фаў ка лег, з'ед лі-

ва жар туе і ста віць псі ха ла гіч ныя 

экс пе ры мен ты, што да лё ка не ўсім 

па да ба ец ца.

«СА БІ БОР»

АНТ, 15 ЧЭР ВЕ НЯ

Ге рой ва ен най бія гра фіч най кі-

на дра мы, лей тэ нант Чыр во най Ар-

міі Аляк сандр Пя чор скі — яў рэй па 

на цы я наль нас ці і са вец кі ча ла век 

па вы ха ван ні — тра піў пад час Вя-

лі кай Ай чын най вай ны ў ла гер для 

ва ен на па лон ных Са бі бор. Ра зам з 

ін шы мі зня во ле ны мі ён рас пра ца-

ваў план уцё каў, і гэ тае паў стан не 

ўво сень 1943-га ста ла адзі ным па-

спя хо вым паў стан нем у на цысц кім 

ла ге ры смер ці...

Га лоў ныя ро лі ў кар ці не, прэм'е-

ра якой ад бы ла ся ўся го ме сяц та-

му, сыг ра лі Крыс та фер Лам берт 

і Кан стан цін Ха бен скі (апош ні 

так са ма дэ бю та ваў як рэ жы сёр). 

Ства раль ні каў філь ма кан суль та-

ва ла сям'я Аляк санд ра Пя чор ска-

га, а асноў най дэ ка ра цы яй стаў 

ла гер, збу да ва ны ў ад па вед нас ці 

з ня мец кі мі чар ця жа мі. У здым ках 

удзель ні ча лі кі не ма та гра фіс ты з 

Ра сіі, Літ вы, Фран цыі, Гер ма ніі і 

Поль шчы, а са ма стуж ка зня тая 

на пя ці мо вах: рус кай, поль скай, 

ня мец кай, ні дэр ланд скай і ідыш.


