
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, 0.25 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 Га лоў ны эфір.
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры ял 
«Двай ная су цэль ная». (16+).
12.45, 14.30, 15.25 Ме лад ра ма 
«Тэр мін даў нас ці». (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 Алім пій скі дзён нік. Пхёнч-
хан-2018.
22.15 Се ры ял «След». (16+).
23.45 Арэ на.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца. (12+).
9.00, 18.30 Тэ ле ба ро метр.
9.30, 20.00 «Зра зу мець. Да ра-
ваць». Се ры ял. (16+).
10.30 Ка пей ка ў ка пей ку. (12+).
11.05 Ка мень, на жні цы, па пе ра. 
(16+).
11.40, 20.55 «Спат кан не з бу ду-
чы няй». (16+).
12.35 «Свет на вы ва рат». (16+).
13.25 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі». 
(0+).
14.40 Ка ме дыя «Го рад зда няў». 
(16+).
16.25 Дра ма «Ра зум ні ца Уіл 
Хан цінг». (16+).
19.15 Су пер ла то.
22.00 КЕ НО.
22.05 «ЛавЛавСаr». (16+).
23.00 Ідзі сю ды і тан цуй.
23.05 Се ры ял «Іх пе ра блы та лі 
ў рад до ме». (16+).
23.55 Згу ляй мя не, ка лі змо жаш. 
(12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Хат-
ні сыр.

8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да скоп». 
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, 17.45 «Ка ра лі эпі зо ду». Ва-
лян ці на Спя ран та ва (12+).
10.00 «Бла кіт ны кар бун кул». 
Дэ тэк тыў (12+).
11.20 «Бе ла русь 3». Пяць год у 
эфі ры».
11.30 «На ву ка ма нія» (6+).
12.20 «Ка мер тон». 
12.45 Кан цэрт На цы я наль на га 
ака дэ міч на га на род на га хо ру імя 
Г. І. Ці то ві ча.
13.45 «На пе рад у мі ну лае».
14.15, 22.15 «Тай ны са вец ка га 
кі но». «Мес ца су стрэ чы змя ніць 
нель га» (12+).
14.40, 21.05 «Мес ца су стрэ чы 
змя ніць нель га». Маст. фільм. 
1-я се рыя (12+).
15.55 «Ка хаю і пом ню». На род-
ны ар тыст СССР Ула дзі мір Му-
ля він.
16.35 «Ясь і Яні на». Маст. фільм 
(12+).
18.25 «Дуб лёр» Маст. фільм 
(12+).
20.10 «Тэ атр у дэ та лях». 
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.40 «Лю боў Ар ло ва. Двух аб ліч-
ная і вя лі кая». Дак. фільм (12+).

7.20 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч хан-
2018. Дзён нік.
7.45, 14.00 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Гар на лыж ны 
спорт. Сла лам-гі гант. Жан чы ны.
9.35 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Фі гур нае ка тан не. 
12.00 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Снаў борд. Слоў пстайл. 
Жан чы ны. Фі нал.
13.05, 19.50 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Бія тлон. Гон ка 
пе ра сле ду. Жан чы ны.
14.55, 20.50 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Бія тлон. Гон ка 
пе ра сле ду. Муж чы ны.
15.55 Алім пій скія гуль ні. Пхёнч-
хан-2018. Кань ка беж ны спорт. 
17.15 Спорт-цэнтр.
17.25 Лёг кая ат ле ты ка. Між на-
род ны тур нір. Бо стан.
19.30, 0.50 Алім пій скія гуль ні. 
Пхёнч хан-2018. Вы ні кі дня.
21.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
22.50 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
«Чэл сі» — «Вест Бром віч».

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, 13.10 «Ге ніі і лі ха дзеі» 
(12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ад ва рот ны ад лік». «8 мм. 
Па ра лель нае кі но» (12+).
16.55 «На са май спра ве» 
(16+).
18.20 «Уда ча ў пры да чу!» з «Еў-
ра опт».
19.05 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «На ша жыц цё».
22.20 «Спарт клуб» (12+).
22.50 Се ры ял «Мед сяст ра» 
(12+).
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 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40 Фэн тэ зі «Ле ма ні Сні кет: 
33 ня шчас ці» (12+).
12.40 Да ку мен таль ны спец пра-
ект (16+).
13.50 Дра ма «Са ма лё там, цяг-
ні ком, аў та ма бі лем» (16+).
15.20 «Да лё кія сва я кі» (16+).
15.40 «Ле ген ды СССР» (16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.50 «Важ няк. Гуль ня на вы-
лёт». Се ры ял (16+).
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 «NEXT-3». Се ры ял (16+).
0.40 «Сал да ты-12». Се ры ял 
(16+).
2.05 Бад мін тон. Чэм пі я нат Бе ла-
ру сі. Фі на лы.

6.30 «Доб рай ра ні цы, свет!» 
(16+).
7.35, 13.15 Се ры ял «Ку раж» 
(16+).
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
14.00 «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 Се ры ял «Вяр тан не Мух-
та ра» (16+).
19.20 Се ры ял «По рах і шрот» 
(16+).
22.10 Маст. фільм «Кры зіс Ве-
ры» (16+).
0.00 «На ві ны ў поў нач».
0.10 Маст. фільм «Вя лі кі пе ра-
пы нак» (0+).
5.25 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі ка га 
ка хан ня». Вя лі кі пе ра пы нак (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.00 «Кар ці на све ту».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вест кі.
11.40 «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 «Ся мей ны дэ-
тэк тыў». (12+).
22.10, 23.10 Се ры ял «Ла бі рын-
ты». (16+).
0.40 «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 «Па е дзем, па я дзім!» 
(0+).
14.20 Се ры ял «Хвост». 
(16+).
16.35, 19.40 Се ры ял «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць». 
(16+).
21.20 Се ры ял «Ін спек тар Ку-
пер. Ня бач ны во раг». (16+).
23.05 «НЗ.by».
23.25 «Вы ні кі дня».
23.55 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 15.55, 19.10, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.25, 23.00 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Да ма пад 
вэлюмам».
9.10 Док. фільм «Ні ко ла Тэс-
ла» (12+).
10.00 «Спорт на Вось мым».
11.10 Ка ме дыя «Ад пе тыя 
мах ля ры» (16+).
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Ка ме дыя «Вы со кі 
блан дзін у чор ным ча ра ві-
ку» (12+).
16.00 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.05 «Клу бік рэ дак та ра».
16.15 «Мульт па рад» (0+).
16.45 Се ры ял «Го рад пры-
шэль цаў» (16+).
18.20 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
19.15 Се ры ял «Дэ тэк тыў нае 
агенц тва «Ме ся ца вае свят-
ло» (16+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.05 Дра ма «Бо ні і Клайд» 
(16+).

6.00, 15.10 Се ры ял «Ва ро ні ны». 
(12+).
7.20, 4.20 М/ф «Ду да і Да да». (0+)
7.40, 4.35 М/ф «Смя ша ры кі». (0+)
8.00, 4.55 М/ф «Джынг лі кі». (0+)
8.30, 3.30 «Ера лаш». (6+)
9.20 «Га ле рэя пры га жос ці». (16+).
9.50 «Ва кол све ту пад час дэ крэ-
ту». (12+).
10.20 Ка ме дыя «Усё ўклю ча на-2». 
(12+).
12.10 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
13.10, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
14.10, 2.40 Се ры ял «Як я стаў рус-
кім». (16+).
16.50, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
17.50, 22.40 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
21.00 Ка ме дыя «Маё вя лі кае грэ-
час кае вя сел ле». (12+).
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, 23.40 На ві ны куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі но». 
Фран ка Дзе фі рэ лі.
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, 22.20 «Ці хі Дон». Се ры ял.
8.55 «Вя сё лы жанр не вя сё ла га ча-
су». Дак. се ры ял. 1-я се рыя.
9.40, 14.15, 17.30, 1.25 Су свет ныя 
скар бы.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.30 ХХ ста год дзе. «Тэ ат-
раль ныя су стрэ чы». 1976 год.
12.10 «Мы — гра ма цеі!»
12.55 «Бе лая сту дыя».
14.30 Біб лей скі сю жэт.
15.10 «Су ніч ная па ля на Свя та-
сла ва Рых тэ ра». Дак. фільм.
16.00 «На гэ тым тыд ні... 100 га доў 
та му. Неф ран та выя на тат кі».

16.25 «Аго ра». Ток-шоу.
18.45 «Ар хіў асаб лі вай важ нас-
ці». Дак. фільм.
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 «Пра ві лы жыц ця».
20.30 «Доб рай но чы, ма лыя!»
20.45 «Рас крыц цё тайн Ва ві ло-
на». Дак. фільм.
21.40 «Са ці. Ня сум ная кла сі ка...»
23.10 «Заўт ра не па мрэ ні ко лі». 
Дак. се ры ял.
0.00 «Ма гістр гуль ні». «Я сам». 
Стаў ро гін і Ма я коў скі».
2.20 «Аба ро на Іль і на». Дак. 
фільм.
2.50 «Джар да на Бру на». Дак. 
фільм.

6.00 «Ва кол сме ху». «Спорт. Які 
лік?» 1980 год (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 Маст. фільм «Я ця бе не-
на ві джу» (16+).
11.15, 12.40, 14.35, 15.40, 20.15, 
21.40, 23.00, 23.35, 0.55, 2.30, 
3.40, 5.00, 5.35 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
11.40 Маст. фільм «Лі мон ны 
торт» (16+).
12.00 «Аку лы пя ра». Юрый Гры-
маў. 1997 год (16+).
13.20 «Вас за пра шае Мі ха іл 
Жва нец кі». 1987 год (12+).
15.00 «Тэ ма» з Ула дзі сла вам 
Лісць е вым. 1993 год (16+).
15.50 Маст. фільм «Пункт вяр-
тан ня» (16+).
18.00 Маст. фільм «Вы ха ван-
не жорст кас ці ў жан чын і са бак» 
(16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
23.30, 5.25 «Ся дзі і гля дзі» (16+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1974. 
1-я част ка. 2011 год (16+).
1.30 Маст. фільм «Толь кі ў мю-
зік-хо ле» (16+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).

3.00, 17.30, 22.00 Пхёнч хан-
2018. «Алім пій скія гуль ні»-эк-
стра.

3.40, 7.15, 12.15, 18.00, 21.30, 
23.45, 2.30 Пхёнч хан-2018. Гор-
ныя лы жы.
5.00, 9.00, 11.45, 19.00 Пхёнч хан-
2018. Снаў борд.
5.45, 10.45, 0.15 Пхёнч хан-2018. 
Фі гур нае ка тан не.
9.45, 12.45 Пхёнч хан-2018. Алім-
пій скія на ві ны.
13.00, 14.50, 18.30, 22.40 Пхёнч-
хан-2018. Бія тлон.
15.40, 16.25 Пхёнч хан-2018. 
Кань ка беж ны спорт.
16.10 Пхёнч хан-2018. Фрыс-
тайл.
17.00, 19.30, 23.15 Пхёнч хан-
2018. Скач кі з трамп лі на.
17.30 Пхёнч хан-2018. «Алім пій-
скія гуль ні»-эк стра.
20.00, 1.00 Пхёнч хан-2018. Эк-
стрым.
20.30, 1.30 Пхёнч хан-2018. Ха-
кей.
21.00, 2.00 Пхёнч хан-2018. Лыж-
ныя ві ды.

0.30 Ме лад ра ма «Да па ма жы це 
стаць баць кам». (16+).
2.20 Ка ме дыя «Ка хан не ўраз-
нос». (16+).
3.50 Ка ме дыя «Усё пра муж-
чын». (16+).
5.20 Ка ме дыя «Псі ха ана лі тык». 
(18+).
7.15 Ка ме дыя «Гі па па там». 
(18+).
8.55 Ка ме дыя «Ры ца ры ка ра леў-
ства кру та сці». (18+).
10.35 Ка ме дыя «Вы кі да ла». 
(18+).
12.15 Ба я вік «Яго са ба чая спра-
ва». (18+).
14.00 Ка ме дыя «Па ле та». (16+).
15.40 Ба я вік «Ма ла ві та». (16+).
17.45 Ка ме дыя «Ша лё ныя су се-
дзі». (16+).
19.30 Ка ме дыя «Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі». (12+).
21.25 Ка ме дыя «Ягу ар». (16+).
23.20 Ка ме дыя «8 пер шых спат-
кан няў». (16+).

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

8.20 «Док тар І...» (16+).
8.50, 18.55, 1.55 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.35, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
12.15 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.45 «Без пад ма ну» (16+).
13.35 «Звод ныя сёст ры». Маст. 
фільм (12+).
15.30 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.25 «Мой ге рой» (12+).
17.15 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «Ка ра ле вы пры га жос ці. 
Пра клён ка ро ны». Дак. фільм 
(12+).
20.55 «Адзін дзень, ад на ноч». 
Се ры ял (12+).
21.55 «Па го ня за гус там» 
(16+).
22.50 «Уся Праў да» (16+).
23.20 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.10 «Баць коў скае бяз меж жа». 
Маст. фільм (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» 
(12+).

8.10 Міс Пе ціг ру (16+).
9.55 Пры ста нак пра кля тых 
(16+).
12.10 Тут сі (16+).
14.25 Ана нім (16+).
16.55 Авія тар (12+).
20.10 Най леп шае ўва мне 
(12+).
22.25 Пе ра пра ва (16+).
0.55 Лу на ці кі (16+).
2.30 Помс та ад ку цюр (16+).
4.25 Сэр ца ед (16+).

6.20 Сёст ры. (16+).
8.05 Мы з бу ду чы ні. (16+).
10.30 Здзі ві мя не. (16+).
12.25 СВ. Спаль ны ва гон. 
(16+).
14.20 Асаб лі вас ці на цы я наль-
най ры бал кі. (16+).
16.20, 4.20 Дру гі шлюб. Се рыі 
3—4-я. (12+).
18.10 Па са жыр ка. (16+).
20.20 Зя зю ля. (16+).

22.25 Апош ні за бой. (16+).
0.20 Клінч. (16+).
2.20 Кам пен са цыя. (16+).

6.00, 5.40 На ву ко выя не да-
рэчнас ці. (12+).
6.25, 13.20 Зай маль ная на ву ка. 
(12+).
6.50 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
7.40, 11.45 Са праўд ны су пер-
кар. (12+).
8.25, 17.15, 20.20 Аў та-SOS. 
(12+).
9.15 Па на ра ма 360. Аб' ект су-
свет най спад чы ны. (12+).
10.10 Цу ды ін жы не рыі. (12+).
11.00 Ша ша праз пек ла. (12+).
12.30 Па ча так. (16+).
14.05 Ча ла век су праць YouTube. 
(12+).
14.50 У по шу ках праў ды: Ат лан-
ты да. (12+).
15.35 Су пер збу да ван ні Трэ ця га 
рэй ха. (16+).
16.25, 19.30, 1.00, 4.05 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.45 Сак рэ ты Ста-
ра жыт на га Све ту. (12+).
23.30 Зо на 51: сак рэт ныя фай-
лы ЦРУ. (16+).
0.15 Па ра нар маль нае. (16+).
3.15 Тай ны Гро ба Гас под ня га. 
(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 Вы жыць ра зам.
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 На краі Аляс кі.
2.55 Ха ос у дзе ян ні: кад ры ві-
да воч цаў.
7.10 Вы жыць лю бой ца ной.

Панядзелак, 
12 лютага
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СІ ЛА 
ПА ЧУЦ ЦЯЎ

«ЯСЬ І ЯНІ НА»

«Бе ла русь 3», 12 лю та га

У цэнт ры ста рой му зыч най ка-

ме дыі — лёт чык Ясь, які пра во дзіць 

сваю ка ха ную Яні ну ў вёс ку, дзе 

дзяў чы на збі ра ец ца на ву чаць вер-

ха вой яз дзе. А яшчэ тут пра цу юць 

та ле на ві тыя бу дат ра даў цы, якія ў 

воль ны час да юць кан цэр ты ў До ме 

куль ту ры. Хло пец за сы лае сва тоў, 

але Яні на ад маў ляе ім, бо мяр куе, 

што Ясь за ля ца ец ца яшчэ да ад ной 

мяс цо вай дзяў чы ны. Па крыў джа ны 

юнак з'яз джае ў го рад, а дзяў чы-

на, да ве даў шы ся, што ад бы ла ся 

па мыл ка, кі да ец ца на ўзда гон на 

бар ка се ра зам са сва ім ба я вым 

дзе дам-ма ра ком...

Але ха раст во філь ма не столь кі 

ў сю жэ це, коль кі ў ак цё рах: Ула дзі-

мір Му ля він, Ана толь Ка ша па раў, 

Ле а нід Тыш ко, Ле а нід Барт ке віч і 

Ула дзі слаў Мі се віч. Ме на ві та ў гэ-

тай кар ці не «Пес ня ры» ўпер шы ню 

вы ка на лі пес ні «Ты мая на дзея», 

«На шы лю бі мыя», «Раз ві таль ная» 

і «Ка сіў Ясь ка ню шы ну» ў зна ка мі-

тай сён ня аран жы роў цы. А са мыя 

піль ныя гле да чы ўба чаць у ка ме дыі 

тан цы юна га Ба ры са Ма і се е ва.

«ГАН НА-ДЭ ТЭК ТЫЎ»

«Бе ла русь 2», з 13 лю та га

У 1888 го дзе во пыт ны сы шчык 

з Пе цяр бур га Якаў Штоль ман пры-

яз джае для вы крыц ця се рый на га 

зла чын цы ў не вя лі кі пра він цый ны 

га ра док За тонск. Пад час рас сле-

да ван ня след чы зна ё міц ца з мяс-

цо вай дзі вач кай Ган най Мі ро на вай, 

якая вы лу ча ец ца вост рым ро зу мам 

і на зі раль нас цю, сме ла ка рыс та ец-

ца за меж най ці ка він кай — ве ла сі-

пе дам — і но сіць шта ны; а га лоў нае 

яе за хап лен не — спі ры тызм.

Та лент Ган ны ба чыць тое, ча го 

не за ўва жа юць ін шыя, па да ец ца 

Штоль ма ну ка рыс ным для спра вы, і 

да лей шую гон ку за та ям ні чым ду ша-

гу бам, а так са ма шэ раг ін шых рас-

сле да ван няў ге роі вя дуць ра зам... 

І так на пра ця гу аж но 56 се рый.

«СЭР ЦА БЕЗ ЗАМ КА»

«Бе ла русь 1», 17 лю та га

Ма ры ша — узор вер нас ці і сціп-

лас ці — ад ной чы па зна ё мі ла ся з му-

зы кам Ве ні я мі нам, які па ку та ваў з-за 

ка хан ня без ад ка зу, і так кі ну ла ся да-

па ма гаць яму га іць ду шэў ныя ра ны, 

што са ма не за ўва жы ла, як ака за ла-

ся ў гра ма дзян скім шлю бе, на ра дзі ла 

сы на і тра пі ла ў дом ка ха на га ў ста ту-

се ці то жон кі, ці то пры служ ні цы.

Але праз ней кі час бы лая па-

сія му жа вяр ну ла ся з-за мя жы, 

уз на ві ла ра ней шыя ста сун кі, і ця-

пер Ве ні я мін збі ра ец ца за браць 

сы на і з'е хаць да яе за мя жу. Ге-

ра і ня вы праў ля ец ца за го рад, каб 

узяць паў зу і вы ра шыць, як быць 

да лей, — і не ча ка на ме на ві та ў гэ-

ты час су стра кае ча ла ве ка, шчы ра 

га то ва га да па маг чы ёй спра віц ца з 

усі мі цяж кас ця мі...


