
Во сень для Брэс та — гэ та па ра тэ ат ра лаў. 12 ве рас-
ня 19-ы раз уз ні ме за сло ну між на род ны тэ ат раль ны 
фес ты валь «Бе лая ве жа». У апош нія га ды з'я ві ла ся 
тра ды цыя — пры свя чаць фэст якой-не будзь тэ ме. 
Гэ тым ра зам, па вод ле за дум кі аў та раў, тэ ат раль ны 
фо рум па ві нен быў стаць пры свя чэн нем Шэкс пі-
ру. Не скла ла ся. З-за гро шай. Як усё ў све це ўза е-
ма звя за на: фі нан са вы кры зіс, пла це жаз доль насць 
гра ма дзян, га лін мас тац тва, дзяр жаў, і ў вы ні ку — 
не маг чы масць та го ці ін ша га тэ ат ра да зво ліць са бе 
ліш ні вы езд на гаст ро лі. (Вось вам і тэ ма для но вай 
тэ ат раль най па ста ноў кі…) 

Ад га лос кі кры зі су 
Аляк сандр Ка зак, ня змен ны ар га ні за тар фес ты ва лю, 

ды рэк тар Брэсц ка га ака дэ міч на га тэ ат ра дра мы, мыс ліць 
ка тэ го ры я мі кан крэт ны мі. Ка лі кошт спек так ля да ся гае 
50 ты сяч еў ра і больш, за пра сіць яго да ўдзе лу ў на шым 
фес ты ва лі скла да на. Та му ад не ка то рых шэкс пі раў скіх 
спек так ляў з вя лі кім шка да ван нем да вя ло ся ад мо віц ца.

І не толь кі ад шэкс пі раў скіх. 
За явак, як заў сё ды, бы ло на-
шмат больш, чым змя шчае 
сё лет няя пра гра ма фес ты ва-
лю. Але тэ ат рам усё ця жэй 
вы яз джаць. А гас па да ры фэс-
ту так са ма па він ны част ко ва 
па кры ваць рас хо ды гас цей: 
на да ро гу, пра жы ван не і сам 
спек такль. І сён ня на ват не ка-
то рыя бе ла рус кія тэ ат ры не 
мо гуць пры ехаць за свой кошт 
у Брэст — пры ма ю чы бок му-
сіць пла ціць і за іх. За ста ец ца 
толь кі зайз дрос ціць са мім са-
бе, ус па мі на ю чы, як дзя ся так 
га доў та му аб гэ тых пы тан нях 
амаль не ду ма лі, а на брэсц-
кую сцэ ну вы хо дзі лі пра слаў-
ле ныя ў све це ка лек ты вы.

Але ж і сён няш ні фес ты-
валь нель га на зваць «бед ным 
сва я ком» па пя рэд ні каў. На 
«Бе лай ве жы» гэ тым ра зам 
ча ка юць 24 твор чыя ка лек ты-
вы з 13 кра ін све ту. Вар та за-
зна чыць, што ў афі шы фэс ту 
ўсё ж ака за лі ся тры па ста ноў кі 
па ма ты вах Віль я ма Шэкс пі ра. 
Гэ та «Бег чы з Эль сі но ра, або Гам лет на вы ва рат» Рэс пуб-
лі кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі, «Ка роль Джон» 
На цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Габ ры э ла Су нду кя-
на з Ар ме ніі і «Зі мо вая каз ка» Дзяр жаў на га пра фе сій на га 
тэ ат ра юна га гле да ча імя На да ра Дум ба дзэ з Гру зіі.

Спек такль Ня кро шу са —
па дзея «Ве жы» 

Ці ка ва, але амаль за два дзя ся ці год дзі фес ты валь най 
гіс то рыі ў нас не бы ло тэ ат ра з Ка зах ста на. Ця пер бу дзе. 
Тэ атр з Ал ма ты вя зе ў Брэст гіс та рыч ную дра му «Сул тан 
Бей рас». І, не су мнен на, па дзе яй гэ та га фэс ту ста но віц ца 
пры езд тэ ат ра Meno Fortas з Віль ню са, якім кі руе вя до мы 
рэ жы сёр Эй мун тас Ня кро шус.

Ака за ла ся, што гэ ты ка лек тыў спра ба ва лі за пра сіць на 
«Ве жу» ўжо не каль кі га доў за пар. Ды па езд кі віль нюс кіх 
ка лег рас пі са ны на не каль кі га доў на пе рад. І вось на рэш-
це брас таў ча нам уда ло ся ўклі ніц ца ў на пру жа ны гра фік 
су свет на вя до ма га тэ ат ра і яго рэ жы сё ра. Тым больш пры-
ем на, што віль нюс цы вя зуць да нас прэм' е ру. Спек такль 
«Кні га Іо ва» — тэ ат раль ная па дзея мі ну ла га се зо на. Ён 
быў па ка за ны ўпер шы ню ў най ста рэй шым кры тым тэ ат ры 
Еў ро пы «Алім пі ка», які зна хо дзіц ца ў італь ян скім го ра дзе 

Ві чэн ца. По тым па ста ноў ка прай шла не каль кі ра зоў у Літ ве 
і бо лей ні дзе. І ар га ні за та ры брэсц ка га фэс ту га на рац ца, 
што ў гэ тым сэн се апя рэ дзі лі на ват Маск ву. За слу жа на 
га на рац ца.

«Сны Каб за ра» і ін шыя ву ліч ныя дзеі 
Ад ной з фі шак «Бе лай ве жы» даў но ста лі ву ліч ныя спек-

так лі. Ка лі нех та не мо жа да зво ліць са бе на быць бі лет 
на фес ты валь ны спек такль, то да кра нуц ца да вы со ка га 
мас тац тва мож на і бяс плат на, на ву лі цы. Тым больш што 
на га лоў най пло шчы го ра да не раз вы сту па лі вя до мыя 
тэ ат ры. Вось і сё ле та на пло шчу Ле ні на вый дзе, мож на 
ска заць, даў ні ся бар фес ты ва лю — Львоў скі ака дэ міч-
ны тэ атр «Уваск рэ сен не». За па ста ноў ку «Віш нё вы сад» 
у 2007 го дзе ён, да рэ чы, узяў Гран-пры «Бе лай ве жы». 
На дру гі дзень фэс ту тэ атр з Льво ва па ка жа спек такль 
«Сны Каб за ра», пры све ча ны Та ра су Шаў чэн ку. А ў ня дзе-
лю брас таў ча не ўба чаць яшчэ адзін ву ліч ны спек такль — 
«Боч ка сме ху» «Тэ ат ра на Ча ма да нах» з поль ска га го ра да 
Вроц лаў. Гэ та дзі ця чы ву ліч ны спек такль, ён, трэ ба ду маць, 

прый дзец ца да спа до бы юным 
гле да чам.

І зноў да во дзіц ца зга даць 
пра кры зіс, га ры ён га рам. Бо 
ме на ві та ён пе ра шко дзіў за-
пра сіць на фес ты валь зна ка мі-
ты ву ліч ны спек такль «Пла не-
та Лем». Усё бы ло доб ра, але 
за яў ле ны кошт па ста ноў кі — 
30 ты сяч еў ра — пры глу шыў 
ім пэт ар га ні за та раў. «Для ву-
ліч най дзеі, на якую не пра да сі 
бі ле таў, гэ та за над та вя лі кая 
су ма», — кан ста та ваў Аляк-
сандр Ка зак.

За мест жу ры — 
ра да фес ты ва лю 

За тое старт сё лет ня му 
свя ту Мель па ме ны дае вя сё-
лы кар на вал. Тэ ат ра лі за ва нае 
шэс це пач нец ца з пло шчы Ле-
ні на і пра цяг нец ца да тэ ат ра. А 
па до рыць гэ тае роз на ка ля ро-
вае ві до ві шча гле да чам ка лек-
тыў з Эс то ніі «Gіraffe Royal», 
які ў дзень ад крыц ця вы сту піць 

са спек так лем у гра мад ска-куль тур ным цэнт ры. Го нар жа 
ад крыць фес ты валь 12 ве рас ня вы паў на гэ ты раз ай чын-
на му ка лек ты ву — На цы я наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны 
тэ атр імя Гор ка га дасць «Хіт ры кі Ха ну мы».

Пры су джаць уз на га ро ды «Бе лай ве жы» вы ра шы лі па 
ле таш нім узо ры. Лёс Гран-пры вы ра шае не жу ры, а ра да 
фес ты ва лю, ку ды ўва хо дзяць чле ны арг ка мі тэ та, тэ ат-
раль ныя кры ты кі, жур на ліс ты. Ра да вы бі рае і пе ра мож цаў 
у на мі на цы ях, на прык лад, за леп шую муж чын скую аль бо 
жа но чую ро лю. А вось на ступ ны, юбі лей ны фэст па куль 
мяр ку ец ца зра біць на огул без уз на га род. Вя дуц ца пе ра-
мо вы з леп шы мі тэ ат ра мі, якія ў роз ныя га ды пры яз джа лі 
на фес ты валь. Ся род іх, ёсць спа дзя ван не, бу дуць і пе ра-
мож цы мі ну лых га доў. Та му ня ма сэн су на ладж ваць па між 
імі спа бор ніц тва. Гэ та бу дзе прос та свя та тэ ат раль на га 
мас тац тва.

Але да яго яшчэ год. Сё ле та ж спаў ня ец ца 70 га доў 
Брэсц ка му ака дэ міч на му тэ ат ру дра мы. І гэ тая па дзея 
бу дзе ад зна ча на прэм' е рай спек так ля «Гуль ня лю бо ві і 
вы пад ку». Да рэ чы, на зва най па ста ноў кай сем дзе ся ці год-
дзяў та му і па чаў ся тэ атр у Брэс це. Ёсць на го да ўзга даць 
мі ну лае.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Яна вось ужо амаль тры га ды 
дзе ліц ца доб рым на стро ем 
з гле да ча мі «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь» на тэ ле ка на ле «Бе-
ла русь 1». Не пер шы год ві тае 
пры хіль ні каў і гас цей фес ты-
ва лю «Сла вян скі ба зар» на 
кан цэрт най сцэ не. Пі ша пес ні і 
спя вае са ма ў гур це Da Vіncі. А 
не каль кі ме ся цаў та му ад кры ла 
ўлас ную спра ву. І, як яна са ма 
за ўва жае, пра цяг аба вяз ко ва 
бу дзе!..

— Воль га, які мі па дзея мі па ра-
да ва ла ле та ў гэ тым го дзе?

— Ду маю, сё ле та яно бы ло ў мя не 
зна ка вым. Са мая яр кая па дзея ў ма-
ёй аса біс тай бія гра фіі — ад крыц цё 
ка вяр ні ў сце нах Бел тэ ле ра дыё кам-
па ніі. Я рых та ва ла ся да гэ та га паў го-
да і так су па ла, што ме на ві та ле там 
мы з ка ман дай ака за лі ся га то вы мі, 
каб пры маць лю дзей. Без умоў на, 
яск ра вай па дзе яй за ста ец ца «Сла-
вян скі ба зар». Гэ тым ра зам мне да-
ве ры лі вес ці кан цэрт ад крыц ця фес-
ты ва лю… Яшчэ, як ні дзіў на, я шмат 
ез дзі ла па све це, але ні ко лі не бы ла ў 
Іс па ніі. І вось на рэш це ту ды па еха ла. 
Пе рад па езд кай кры ху за сму ці ла ся, 
бо гэ тае ле та там па лі чы лі са мым 
ха лод ным за апош нія 30 га доў, але, 
як вы свет лі ла ся, не знай сці леп ша га 
на двор'я для сла вян ска га ча ла ве ка. 
Сон ца све ціць, 30 гра ду саў, пра чы на-
еш ся ўвесь час у доб рым на строі — 
і ця бе ча кае мо ра. Вы ходзь і з аса ло-
дай бя ры ад жыц ця ўсё…

— Як вам у ро лі біз несву мен?
— Яна для мя не аб са лют на но-

вая. Усім зай ма ю ся са ма стой на, але 
ёсць доб рая ка ман да, дзе і бар мен, 
і ку хар, і ад мі ніст ра тар — сло вам, 
поў ны штат лю дзей, каб на ша ўста-
но ва жы ла. Лі чу, кож ны па ві нен 
зай мац ца сва ёй спра вай, ад нак у 
мно гія ню ан сы спра вы за гэ ты час 
ужо ўнік ла. Зра зу ме ла, не ма гу, на-
прык лад, ад соч ваць усе зме ны ў за-
ка на даў стве ў гэ тай сфе ры, та му не 
абы сці ся без да па мо гі юрыс та. Са 
свай го бо ку, як ча ла век, які шмат 
ванд ра ваў, я дак лад на ра зу мею, ча-
го па тра ба ваць ад сва ёй ка ман ды, і 
маю ўяў лен не, што спа да ба ец ца на-
шым на вед валь ні кам. Не ўсё мож на 
зра біць ад ра зу, і мы да пра цоў ва ем 
ней кія мо ман ты.

— Ванд ру ю чы па све це, як ста-
ві це ся да кух ні той ці ін шай мяс-
цо вас ці?

— Дзе б я ні бы ла, не раб лю з ежы 
куль ту, а ўспры маю яе прос та як сро-
дак для пад тры ман ня жыц ця дзей нас-
ці ар га ніз му. Зна хо дзя чы ся не дзе за 
мя жой, зра зу ме ла ад ну рэч: хо чаш 
па ес ці сыт на — вы бі рай італь ян скую 
аль бо ня мец кую кух ню. Ка жуць, для 
ча ла ве ка на огул най больш ка рыс ныя 
тыя пра дук ты, якія рас туць аль бо вы-
раб ля юц ца ў мяс цо вас ці, дзе ён на-
ра дзіў ся. Та му ў ванд роў ках, на прык-
лад, па Азіі аль бо Аф ры цы ін шы раз, 
маг чы ма, не вар та экс пе ры мен та ваць 
са стра ва мі, каб не са пса ваць па да-
рож жа дрэн ным са ма ад чу ван нем.

— Тое, што ваш дзень па чы на-
ец ца з ра ніш ніх эфі раў, не як уплы-
вае на яго пра цяг?

— Мой пра цоў ны дзень па чы на ец-
ца а пя тай ра ні цы, а ў дзе вяць га дзін, 
ка лі мно гія толь кі ідуць на пра цу, я 
ўжо вяр та ю ся ад туль. Ча сам зна ё-
мыя ці ка вяц ца, ці адап та ва ла ся я да 
та ко га гра фі ку? Да та ко га нель га 
пры вык нуць, хоць і пра цую на пра-
гра ме я ўжо амаль тры га ды. Але я 
люб лю сваю пра цу, мне па да ба юц ца 
пра мыя эфі ры. Эк ран — як лак му-
са вая па пер ка, дзе ад ра зу ві даць, 
які ты. Тут са мае га лоў нае, ці змо-
жаш ты за стац ца пе рад во кам ка-
ме ры са мім са бой… Ка лі вы хо джу 
з офі са, то ней кі час яшчэ ад чу ваю 
ба дзё расць, а по тым ста ра юся пла-
на ваць свой дзень так, каб бы ла маг-
чы масць не каль кі га дзін па спаць. А 
там га дзін з дзвюх — но вы ры вок. 
Ад чу ван не, быц цам за адзін дзень 
пра жы ва еш два.

— Пра цяг лы час у эфі ры «Доб-
рай ра ні цы» вы бы лі з Дзя ні сам 
Ду дзін скім, а з ня даў ніх пор по бач 
з ва мі ў кад ры Глеб Да вы даў…

— З Гле бам, як мне зда ец ца, мы 
вель мі па сяб ра ва лі. У нас ня ма мо-
ман таў, дзе мы б не ра зу ме лі ад но 
ад на го. На коль кі мы гар ма ніч на гля-
дзім ся ў кад ры, лепш ві даць збо ку. 
У эфі ры ён, як са праўд ны муж чы на, 

со чыць не толь кі за са бой, але ў лю-
бы мо мант мо жа вы ра та ваць свай го 
парт нё ра. А за кад рам і ка ву зва рыць, 
і заў сё ды па ці ка віц ца, як жыц цё.

— Што па трэб на вя ду ча му, каб 
не ад чу ваць дыс кам фор ту? У пры-
ват нас ці, на сцэ не?

— Ка лі ў ра ніш нім эфі ры вя ду-
чы — гэ та хут чэй ма дэ ра тар, то кан-
цэр ты — зу сім ін шая гіс то рыя. На тым 
жа «Сла вян скім ба за ры», дзе гук мік-
ра фо на раз ля та ец ца па ўсім ам фі тэ-
ат ры, трэ ба пра ца ваць інакш. Ад нак 
га лоў нае для вя ду ча га, не за леж на ад 
мес ца пра цы, каб ён лю біў сваю спра-
ву, жыў ёю. Бы вае, кан цэрт доў жыц-
ца і тры, і ча ты ры га дзі ны, а трэ ба не 
губ ляць гра ду су на строю і ра зу мець: 
ты як гас па дар у до ме, які, пры ма ю чы 
гас цей, дак лад на ве дае, ка му зра біць 
чай, а ка го мож на ўжо спаць па клас-
ці. Вя ду чы за дае на строй уся му ме ра-
пры ем ству, та му для пос пе ху па трэ бен 
не толь кі пры го жы кас цюм, ма кі яж і 
ўмен не пра віль на на зваць проз ві шчы 
ар тыс таў. Важ на ўмець пад рых та ваць 
гле да ча да су стрэ чы з ар тыс там, згла-
дзіць ней кі не да хоп ар га ні за та раў аль-
бо тэх ніч ную пе ра шко ду — вось дзе 
пра яў ля ец ца май стэр ства! Ро ля па ста-
ноў шчы ка, рэ жы сё ра за кан чва ец ца з 
па чат кам кан цэр та. Да лей сцэ на рый у 
тва іх ру ках: як ты яго да ня сеш, та кой і 
бу дзе свя точ ная ат мас фе ра.

— На коль кі важ ная ро ля му зы кі 
ў ва шым жыц ці?

— Як мі ні мум яна — гэ та ад на з 
маг чы мас цяў за раб ляць. Іг ры на фар-
та пі я на я пры свя ці ла 13 га доў жыц ця. 
Ця пер ужо не іг раю на ім, але ін стру-
мент пе ра яз джае са мной з мес ца 
на мес ца. І тут, як з людзь мі, нель-
га прос та за крэс ліць пе ры яд свай го 
жыц ця і зра біць вы гляд, што яго не 
бы ло. Я амаль што дня су ты ка ю ся з 
му зы кай: ка лі пі шу пес ні, на кан цэр-
тах… Бы вае, на ват гля джу рэ кла му 
і вы зна чаю, якая там ме ло дыя вы ка-
ры ста на. Та му му зы ка — та кі ба гаж, 
які я маю і ня су з са бой па жыц ці. Ад-
ной чы зда ры ла ся са мной вось якая 
гіс то рыя. На «Сла вян скім ба за ры» 

ўжо пас ля кон кур су мы апы ну лі ся на 
за кры тым пры ёме з чле на мі жу ры. 
Та ды стар шы нёй там быў Ду на еў скі. 
Ён пай шоў на бал кон па ку рыць, а я 
се ла за ра яль і па ча ла іг раць. А ка лі 
Мак сім Іса а ка віч не пры кмет на вяр-
нуў ся і па слу хаў мя не, то мы па ча лі 
му зі цы ра ваць у ча ты ры ру кі. Гэ та быў 
адзін з тых вы пад каў, ка лі я па ду ма-
ла: вар та бы ло столь кі ву чыц ца, каб 
сыг раць з ім.

— Вы ўдзель ні ца гур та Da Vіncі, 
які спя вае на італь ян скай мо ве. Му-
зы ка якіх італь ян скіх вы ка наў цаў 
вам па да ба ец ца?

— Ад ры я на Чэ лен та на для мя не, 
ма быць, лі дар. У яго ад чу ва ец ца 
сва бо да ва ўсім: у го ла се, у ма не ры 
апра на цца, у па во дзі нах. Мне зда ец-
ца, што б ён ні зра біў — гэ та бу дзе 
гля дзец ца, бо ў яго свой ад мет ны 
стыль. На су час най італь ян скай эст-
ра дзе, на жаль, не за ўва жаю яр кіх 
вы ка наў цаў. На ват у «Еў ра ба чан ні» 
кра і на не ўдзель ні ча ла не каль кі га-
доў. Іта лія за кры тая і са ма да стат ко-
вая, але там уме юць ца ніць сва іх і 
да каз ваць, што яны леп шыя.

— Вам як жан чы не ўлас ці ва 
неш та італь ян скае?

— Маг чы ма, па да бен ства пры сут-
ні чае ў тэм пе ра мен це, та му што я 
так са ма люб лю жэс ты, бы ваю вель мі 
эма цы я наль най і ім пуль сіў най, ка лі 
рас па вя даю пра неш та. А пра знеш-
насць ма гу ска заць, што яна ў мя не 
ўні вер саль ная, і на ват у за меж ных 
кра і нах (у Еў ро пе аль бо на Ус хо дзе) 
мя не час та пры ма юць за мяс цо вую.

— Ця га да аван ту рыз му пры 
вы ба ры спо са бу ад па чын ку па-
ра ней ша му ўлас ці ва вам?

— Па ска лах ла зіць пе ра ста ла 
пас ля ўзы хо джан ня ў Кры ме, зра зу-
ме ла — гэ та не маё. У рэ аль ных умо-
вах ака за ла ся не га то вай, каб маё 
жыц цё «ві се ла на вя роў цы». Пад ва-
ду апус ка ла ся не ад на ра зо ва — люб-
лю дай вінг. Ча сам за дум ва ю ся пра 
тое, што ў жыц ці нас пад сце ра гае 
шмат не ча ка нас цяў, і, мо жа, праз 
гэ та ў мя не спра цоў вае ін стынкт са-
ма за ха ван ня. Ця пер жы ву ін шы мі 
ін та рэ са мі: ву чу ся тан ца ваць ла ці ну, 
ха це ла б пра цяг ваць раз ві ваць біз-
нес, рэа лі зоў ваць ся бе ў на пі сан ні пе-
сень. Та кія рэ чы вель мі за хап ля юць, 
уз ні кае жа дан не спра ба ваць увесь 
час неш та но вае.

— Ці ве ры це вы ў лёс?
— Ве ру, а ця пер асаб лі ва, бо гэ-

ты год быў да стат ко ва скла да ным у 
мно гіх мо ман тах. У жыц ці, ка лі неш та 
страч ва ец ца ў ад ным мес цы, да да-
ец ца ў ін шым. Сён ня я ад чу ваю ся бе 
аб са лют на шчас лі вай, та му што ёсць 
пра ца, якая мне па да ба ец ца, маг чы-
масць рэа лі зоў ваць свае ідэі, ня гле-
дзя чы ні на што. По бач ёсць лю дзі, 
якія заў сё ды пад тры ма юць. Ду маю, 
усё гэ та па да рун кі лё су. Мы іх атрым-
лі ва ем час цей за ўсё ў тыя мо ман ты, 
ка лі не ча ка ем. І ўсё на ладж ва ец ца.

Але на ДРАП КО.

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, 15.00, 19.00, 
0.10 На ві ны.
7.05, 8.05 Дзе ла вое жыц цё.
7.10, 8.10, 19.40, 23.55 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Ме лад ра ма «Аляк-
санд ра».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
12.10 Дзень у вя лі кім го ра-
дзе.
13.15, 15.25 Ме лад ра ма 
«Кня зёў на з хру шчоў кі».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.20 На шы.
17.30 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00 Фо рум.
21.00 Па на ра ма.
21.45 Се ры ял «След».
23.40 Ак ту аль нае ін тэр в'ю.
0.30 Дзень спор ту.
0.45 Дэ тэк тыў «Алі бі — на-
дзея, алі бі — ка хан не».

7.00 Ра ні ца.
9.00, 10.05, 21.30 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05, 16.40 Се ры ял «Са-
шка».
10.40 Фільм-каз ка «Фі ніст 
— Яс ны Со кал».
12.00 Ка ме дыя «Пры ходзь-
це заўт ра».
13.50 Дэ тэк тыў «Ма рыя 
Верн: Мёрт выя маў чаць».
15.35 «Соmеdу Батл. Без ме-
жаў».
17.50, 0.00 Се ры ял «Трыц-
ца ці га до выя».
18.50 Се ры ял «Уні вер».
19.50 Се ры ял «Фіз рук». 1-я 
і 2-я се рыі.
20.55 Рэ аль ны свет.
21.25 КЕ НО.
21.35 Се ры ял «Вір ту о зы».
22.50 Дэ тэк тыў «Ку лі нар».
23.55 Ха чу ў тэ ле ві зар!

7.20 «Даб ра ра нак».
7.50 «Ха чу ўсё ве даць!».

8.00, 14.25, 18.40, 23.40 «Ка-
лей да скоп».
8.10, 14.40, 18.55 «Га ла сы 
з мі ну ла га». 85 га доў з дня 
на ра джэн ня на род на га мас-
та ка Бе ла ру сі Ар ле на Каш-
ку рэ ві ча.
8.20, 22.05 «Дыя@блог P.S.».
8.50 Су свет нае кі но. «Ста-
лё выя маг но ліі».
10.50 «Брон за вая птуш ка». 
Маст. фільм. 1-я—3-я се-
рыі.
14.00 «Ста рыя каз кі». Гіс то-
рыя ства рэн ня філь ма «Брон-
за вая птуш ка».
14.45 «Два бай цы». Маст. 
фільм.
16.00 «Ка мер тон». Па эт, пра-
за ік, кі на сцэ на рыст, рэ жы сёр, 
ак цёр, гра мад скі дзе яч Яў ген 
Еў ту шэн ка.
16.30 Се ры ял «Пра кля ты 
ўтуль ны дом». За ключ ная 
се рыя.
17.20 «Ка ру сель». Маст. 
фільм.
19.05 «Дач ні кі». Маст. 
фільм.
20.45 Ка лы хан ка.
21.10 Хіт-па рад. «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
22.30 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку».
23.00 «Под ых струн».

8.10 Фут бол. Чэм пі я нат Бе-
ла ру сі. «Ды на ма» (Мінск) — 
«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на).
10.05 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. КПР — «Ман чэс тэр Юнай-
тэд».
12.00 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Мінск) — ЦСКА.
13.55 Бас кет бол. Ку бак 
С.Л. Ха ліп ска га. Жан чы ны. 
Бе ла русь — Кі тай.
15.40 Пляж ны фут бол. Ква лі-
фі ка цыя да ЧС-2015.
16.55 Бас кет бол. Ку бак 
С.Л. Ха ліп ска га. Жан чы ны. 
Кі тай — Тур цыя.
18.55 Бас кет бол. Ку бак 
С.Л. Ха ліп ска га. Жан чы ны. 
Бе ла русь — Іс па нія.
20.55 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.

21.55 Фут бол. Чэм пі я нат 
Анг ліі. «Халл Сі ці» — «Вест 
Хэм».
23.55 Час фут бо ла.

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 Кон ту ры.
10.00 «Жыць здо ра ва!».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Фа зэн да».
11.55 «Шлюб па за вя шчан ні. 
Тан цы на ву гол лі».
13.10 М/ф.
13.55 «Мод ны пры га вор».
15.00 «Сам-на сам з усі мі».
16.15 «Доб ры дзень».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!».
18.20 «Ад ва рот ны ад лік. 
«Бар се ло на-92. Апош няе зо-
ла та».
19.00 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Доб рыя ру-
кі».
22.05 «Ле ген ды Lіve. 
«Nіrvana».
22.50 «Вя чэр ні Ургант».
23.30 Тры лер «Кан стан цін».
1.40 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, 17.20 «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 «Ты дзень».
9.45 «Чыс тая ра бо та».
10.40, 17.30 «Зва ная вя чэ-
ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.35 «Не хлу сі мне!».
13.50 «Вя лі кі го рад».
14.30 Кан цэрт дзі ця чай твор-
час ці «Ці то яшчэ бу дзе...».
16.20 «На ша спра ва».
16.50 «Сле да кі».
18.30 «Дзіў ная спра ва».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 Ба я вік «Тан га і Кэш».
22.15 «Гля дзець усім!».
23.00 «Ва ен ная тай на».

5.00 «180 хві лін».
7.45, 23.40 «Бе ла русь сён-
ня».
8.10 Маст. фільм «Сен ты-
мен таль нае па да рож жа на 
буль бу».
9.30 Маст. фільм «Жоў ты 
кар лік».
11.10 Дак. се ры ял «У све це 
ежы».
12.00, 15.00, 18.00 На ві ны Са-
друж нас ці (бя гу чы ра док).
12.15 Се ры ял «Агуль ная тэ-
ра пія 2».
14.05, 0.05 Дак. се ры ял «Тай-
ныя зна кі».
15.15 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
16.05 Се ры ял «Чэм пі ён».
18.15, 2.45 Се ры ял «Склі фа-
соў скі».
21.00 Маст. фільм «Ар тэ-
факт».
22.40 «На ві ны куль ту ры».
23.30 На ві ны. Га лоў ная тэ-
ма.

1.00 — Пра фі лак ты ка.

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.
11.30 «Пра мы эфір».
12.55 Се ры ял «Гас па ды ня 
май го лё су».
13.50, 16.50, 19.50, 23.30 На-
ві ны — Бе ла русь.
14.30 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу.
15.40 «Тан кі. Ураль скі ха рак-
тар». Фільм 1-ы.
16.40 «Кас ма на ўты ка».
17.40 Се ры ял «Па куль ста-
ні ца спіць».
19.20 «На ву ка 2.0».
20.50 Се ры ял «Да ве дай ся 
пра мя не, ка лі змо жаш».
23.40 «Веч нае жыц цё. Ме ды-
цы на бу ду чы ні».
0.30 Се ры ял «Жан чы ны на 
гра ні».

6.00 «НТБ ра ні цай».
8.05 «Да су да».
9.05, 10.20 Се ры ял «Вяр тан-
не Мух та ра».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён-
ня.
11.30, 17.30 Агляд. Над звы-
чай нае зда рэн не.
11.55 «Суд пры сяж ных».
13.20 «Суд пры сяж ных. Кан-
чат ко вы вер дыкт».
14.30 «Пра ку рор ская пра-
вер ка».
15.30 «Ядзім до ма».
16.35 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы».
18.00 «Га во рым і па каз ва ем». 
Ток-шоу.
20.05 Се ры ял «Брат за бра-
та».
22.00 Ана то мія дня.
22.55 Се ры ял «Мян тоў скія 
вой ны».
23.45 Се ры ял «Глу хар. Вяр-
тан не».

7.00, 12.30, 19.00, 20.55, 23.55 
«На двор'е».
7.05, 16.05 Мульт па рад.
7.30 «Сён ня клюе».
8.00 Ме лад ра ма «Шас нац-
ца ці га до вая ма ці».
9.30, 17.55 Се ры ял «Ка ра ле-
ва Поўд ня».
10.20 «Кі на блак нот».
10.40 Ка ме дыя «Дзён ні кі 
нянь кі».
12.35 Дак. се ры ял «Ко шак на 
лю біць нель га».
13.25 Се ры ял «Ку зей Гю-
ней».
15.20, 18.45 «Тэ ле ма га зін».
16.30 «VR-дай джэст».
17.00 Се ры ял «Дры жы кі».
19.05 Се ры ял «Аме ры кан-
цы».
20.45 «Ве чар ні ца».
21.00 Ба я вік «Мі сія не вы ка-
наль ная».
22.55 Се ры ял «Блуд лі вая 
Ка лі фор нія».

6.00, 3.30 «PLAY».
8.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30, 0.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
9.00, 13.00, 19.30 Се ры ял 
«Кух ня».
9.30, 13.30, 19.00 Се ры ял 
«Ад ной чы ў мі лі цыі».
10.00, 20.00 Се ры ял «Два 
баць кі і два сы ны 2».

11.00 Се ры ял «Свац ця».
12.00 Скетч-шоу «Ад на за 
ўсіх».
12.30, 23.15 Скетч-шоу «Да-
еш мо ладзь».
14.00, 2.30 Се ры ял «Ме тад 
Лаў ро вай».
15.00, 1.45 Се ры ял «90210: 
Но вае па ка лен не».
16.00 Ме лад ра ма «Змяр-
кан не».
18.30, 0.30 «Ла ві мо мант».
19.00 Се ры ял «Ад ной чы ў 
мі лі цыі».
19.30 Се ры ял «Кух ня».
20.00 Се ры ял «Два баць кі і 
два сы ны 2».
21.10 Ме лад ра ма «У кра і не 
жан чын».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва-
ныя».

6.00 «Еў рань юс».
9.00, 14.00, 18.00, 22.40 На ві-
ны куль ту ры.
9.20, 0.40 «На гля даль нік».
10.15 «Па да зрэн ні міс та ра 
Уі ча ра. За бой ства ў ма ёнт-
ку Роўд-Хіл». Маст. фільм.
11.45 «Лі нія жыц ця». Шаў кат 
Аб ду са ла маў.
12.40 «Ха джэн не па па ку-
тах». Маст. фільм.
14.10 Academіa.
14.55 «Ге ор гій Ся мё наў. Знак 
веч нас ці». Дак. фільм.
15.40 «Го рад №2 (го рад Кур-
ча таў)». Дак. фільм.
16.20 «Су свет ныя скар бы 
куль ту ры».
16.35 Між на род ны му зыч ны 
фес ты валь у Верб'і. Соль ны 
кан цэрт Дзя ні са Ма цу е ва.
17.30 «Ад люст ра ва ны час». 
Дак. се ры ял.
18.15 Га лоў ная ро ля.
18.30 «Са ці. Ня сум ная кла-
сі ка...».
19.10 «Пра ві лы жыц ця».
19.40 «Доб рай но чы, ма-
лыя!».
19.50 «Аст ра вы». Аляк сей Ба-
ла ба наў.
20.30 Да 75-год дзя Ула дзі мі-
ра Мянь шо ва. «Ма на лог у 4-х 
част ках». Част ка 1-я.
21.00 «Тым ча сам».
21.45 «Іа ган Воль фганг Гё тэ». 
Дак. фільм.

21.55 «Кі нес коп». 71-ы Ве не-
цы ян скі між на род ны кі на фес-
ты валь.
23.00 «Ім прэ сі я нізм і мо да». 
Дак. фільм.
23.55 Кан цэрт Фес ты валь на-
га ар кест ра Верб'е. Са ліс ты 
Рэ но і Гацье Ка пю со ны.
1.40 Э. Грыг. Сю і та для ар-
кест ра з му зы кі да дра мы Іб-
се на «Пер Гюнт».

5.00 «Пад зна кам за дыя ка. 
Дзе ва». 1992 год.
6.30 Дак. фільм «Ра дас ная 
ду ша».
7.10 Дак. фільм «Майкл Джэк-
сан у Маск ве».
7.45 «Гу ка вая да рож ка» ў 
Луж ні ках». 1994 год.
8.35 «Ваш ку мір». Мі ка лай 
Озе раў. 1995 год.
9.00 Маст. фільм «Муж чы ны 
і ўсе ас тат нія».
10.25 «Дзя вят ка». 1992 год.
11.00 «Бла кіт ны агень чык». 
1983 год.
12.00 Кан цэрт гур та «АВІА». 
1992 год.
12.30 «Ва кол сме ху» «Атэлье 
гу ма ру». 1983 год.
14.00 Маст. фільм «Ча кан не 
кан цэр та».
15.00 «Тэ ат раль ныя су стрэ-
чы». 1988 год.
16.20 «Му зыч ная ма за і ка». 
1993 год.
16.35 «Кант роль ная для да-
рос лых пра цяг ва ец ца...». 
1991 год.
17.00 «Ма ра фон-15». 1991 
год.
18.30 Тэ ле спек такль «Дзе ці 
раз ла даў». 1986 год.
20.00, 2.00 «Мі ну лы час».
21.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
22.00 «Пе тарс поп-шоу». 1991 
год. 1-я част ка.
23.00 Дак. фільм «На дзя Ру-
ша ва».
0.00 «Ра ніш няя пош та» ў Адэ-
се. 1986 год.
0.35 Тэ ле фільм «След ства 
вя дуць Зна Та Кі».
1.35 «Ме ло дыя над зеі». 1977 
год.
3.00 «Кол ба ча су».
4.00 «Кі на па на ра ма». «Па ра-
лель нае кі но». 1988 год. 2-я 
част ка.

9.30, 2.15 Аў та- і мо та спорт.
9.45 Ве ла спорт. Гран-пры 
Ман рэ аль.
10.45, 16.15, 23.45 Ве ла спорт. 
На цы я наль ны тур Іс па ніі.
12.00 Кон ны спорт. Вя лі кі 
шлем Ро лекс.
13.00, 20.45 Сну кер. Мас тэрс. 
Фі нал.
14.45, 1.00 Лёг кая ат ле ты ка.
17.30 Ба раць ба. Чэм пі я нат 
све ту.
18.30, 0.30 Фут бол. Еў ра га-
лы.
19.00 Фут бол. Фі нал. «Бен фі-
ка» (Пар ту га лія) — «Бар се ло-
на» (Іс па нія).
20.15 All Sports.
21.45 WATTS.
22.00 Пра рэ слінг.
23.30 Кон ны спорт. Скач кі.

5.00, 9.00, 13.30, 16.30, 21.00, 
2.10 Се ры ял «Сва ты 3».
5.55 Ка ме дыя «Ма лень кі пры-
бы так баць кі».
7.25 Ка ме дыя «Я бу ду до ма 
да Рас тва».
9.55 Ка ме дыя «За ка хац ца ў 
ня вес ту бра та».
11.30, 19.00, 21.50, 1.50, 4.40 
Скетч ком «Па між на мі».
11.45 Ка ме дыя «Шпі ён па су-
сед стве».
14.30 Ка ме дыя «Фі ла дэль-
фій ская гіс то рыя».
17.30 Ка ме дыя «Два ў ад-
ным».
19.20 Ка ме дыя «Свед ка на 
вя сел лі».
22.10 Ка ме дыя «Эміг рант».
0.15 Ка ме дыя «Шос ты эле-
мент».
3.00 Ка ме дыя «А як жа 
Боб?».

6.00 М/ф.
8.15, 18.50, 2.45 «Цу доў нае 
ста год дзе». Се ры ял.
10.00 «Па нен ка і ку лі нар».
10.30, 4.20 «Па спра вах ня-
поў на га до вых». Дак. се ры-
ял.
12.10, 17.55 «Спра ва Аста ха-
ва». Дак. се ры ял.
13.00 «Свая праў да».

13.55 «Жон ка. Гіс то рыя ка-
хан ня». Нэ лі Каб зон.
15.15 «Сто пы тан няў да рос-
ла му».
16.00, 22.40 «Зор ныя гіс то-
рыі». Дак. се ры ял.
16.55 «Шчы рая раз мо ва».
20.45 «Усё па ча ло ся ў Хар-
бі не». Се ры ял. За ключ ная 
се рыя.
21.40, 2.00 «Кур сан ты». Се-
ры ял.
23.30 «Быць ча ла ве кам». Се-
ры ял.
0.30 «Ча со ва да ступ ны». Але-
на Ва ен га.
1.25 «Без пад ма ну».

5.00 Дра ма «Ма ця рык».
6.40 Ме лад ра ма «Бла кіт ная 
хва ля».
8.35 Ка ме дыя «Пі пец».
10.35 Ба я вік «Кру ты і цы пач-
кі».
12.20 Ме лад ра ма «Доб рая 
дзяў чын ка».
14.00 Ка ме дыя «А вось і По-
лі!».
15.40 Тры лер «Са чэн не».
17.20 Тры лер «Доб ры док-
тар».
19.00 Ка ме дыя «Да вай, да 
па ба чэн ня!».
20.40 Ка ме дыя «За муж на 2 
дні».
22.40 Дра ма «Ка лі я па мі ра-
ла».
0.35 Дра ма «Аса біс тае».
2.35 Ба я вік «Ча ла век-па-
вук 2».

5.20 Дра ма «Аляк сандр. Не ў-
ская біт ва».
7.35 Тра гі ка ме дыя «Ку рач ка 
Ра ба».
9.40 Пры го ды «Грэ час кія ка-
ні ку лы».
11.25 Каз ка «Як Іван ка-ду-
рань па цуд ха дзіў».
13.05 Тра гі ка ме дыя «Пяць 
зо рак».
15.00 Ме лад ра ма «У ча кан ні 
цу ду».
16.45 Дра ма «Маск ва».
19.20 Тры лер «Цём ны свет».
21.10 Ка ме дыя «Дзень ра-
дыё».

23.00 Тра гі ка ме дыя «Не ду-
май пра бе лых малп».
1.10 Дра ма «Ад па чы нак у ве-
рас ні».
3.50 Ка ме дыя «Ву са ты 
нянь».

5.00 Ін жы нер ныя ідэі.
6.00, 12.00 Гуль ні ро зу му.
6.30, 12.30 Зай маль ная на-
ву ка.
7.00 Зра бі або па мры.
7.30, 19.00 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00, 13.00 Апа ка ліп сіс. Пер-
шая су свет ная вай на.
9.00, 14.00 Апа ка ліп сіс. Дру-
гая су свет ная вай на.
10.00 Ме га за во ды.
11.00 Цяж кае зо ла та Аляс кі.
15.00 Цар кра ка дзі лаў.
16.00 Смя рот на не бяс печ ны 
ту зін.
17.00, 2.00 Вай на ге не ра лаў.
18.00 Ма шы ны: ра за браць і 
пра даць.
20.00, 0.00, 3.00 Па вет ра ныя 
асы вай ны.
21.00, 1.00, 4.00 Вя лі кія рэй ды 
Дру гой су свет най вай ны.
22.00 Кос мас: Пра сто ра і 
час.
23.00 Рас сле да ван ні авія ка-
та строф.

7.00 Да мы на дрэ вах.
7.50 Аку лы аў та тар гоў з Да-
ла са.
8.40, 13.15 Як гэ та ўстро е-
на?
9.10, 13.40, 4.45 Як гэ та зроб-
ле на?
9.35 За ла тая лі ха ман ка.
10.30, 5.10 Што бы ло да лей?
11.25 Ка ра лі аў кцы ё наў.
12.20, 0.55 Top Gear.
14.10, 3.55 Хут кія і гуч ныя.
15.05, 6.05 Ма хі на та ры.
16.00 Пя тая пе ра да ча.
16.25, 19.10 Вы жыць ра зам.
22.00 Вы жы ван не без ку-
пюр.
23.00 Рач ныя мон стры.
1.50 Са праўд ныя афе рыс ты.
2.40 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
3.05 Па ляў ні чыя на рэ лік віі — 
лам бард.
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ПАНЯДЗЕЛАК,  15 ВЕРАСНЯ

ДЗЯЎ ЧЫ НА
З ІТАЛЬ ЯН СКІМ ТЭМ ПЕ РА МЕН ТАМ 

ВЯ ДУ ЧАЯ ВОЛЬ ГА РЫ ЖЫ КА ВА ЛІ ЧЫЦЬ,
ШТО Ў КАД РЫ І ЗА КАД РАМ ГА ЛОЎ НАЕ — ЗА СТА ВАЦ ЦА ЧА ЛА ВЕ КАМ 

«БОЧ КА СМЕ ХУ»
І СУМ НЫ ШЭКС ПІР 

Сё лет ні фес ты валь «Бе лая ве жа»
ў Брэс це ад кры ец ца кар на ва лам 

Трэ ба ба чыць!Трэ ба ба чыць!  ��
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Кан цэрт доў жыц ца і тры, 
і ча ты ры га дзі ны, а трэ ба 
не губ ляць гра ду су 
на строю і ра зу мець: 
ты як гас па дар у до ме, 
які, пры ма ю чы гас цей, 
дак лад на ве дае, ка му 
зра біць чай, а ка го мож на 
ўжо спаць па клас ці. 
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