
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, 23.10 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 22.50 Зо на Х.
9.10 Га лоў ны эфір.
10.05 Клуб рэ дак та раў.
10.45 Се ры ял «На край све-
ту».
11.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.45 Ка ме дыя «Та рыф На-
ва год ні».
13.35, 15.50 Ме лад ра ма «Па-
куль жы ву, ка хаю». 1—2-я 
се рыі.
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
17.40 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20 Арэ на.
20.00, 21.45 Дэ тэк тыў «Ва-
ен ная раз вед ка. Пер шы 
ўдар». 1—2-я се рыі.
21.00 Па на ра ма.
23.30 Дзень спор ту.
23.40 Ме лад ра ма «Ка ра лі».

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 10.10, 21.05 Тэ ле ба ро-
метр.
9.05 «Арол і Рэш ка. Шо пінг». 
Стайл-шоу.
10.45 М/с «Сяб ры анё лаў».
11.20 Аз бу ка сма ку.
12.00 Дэ тэк тыў «Ме тад 
Фрэй да 2».
14.05 «Раз бу раль ні кі мі фаў».
15.10 Ка ме дыя «Дур дом на 
ко лах».
17.00 Пе ра за груз ка.
17.55 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
18.55 Се ры ял «Кух ня».
19.55 Се ры ял «Вась мі дзя-
ся тыя».
21.10 «Эк стра сэн сы-дэ тэк-
ты вы».
22.05 КЕ НО.
22.10 «Арол і Рэш ка». Трэ-
вел-шоу.
23.10 Рэ пар цёр.
0.00 Се ры ял «Кос ці».
0.45 Се ры ял «У эфі ры».

7.15 «Даб ра ра нак».
7.40 «Су свет ная кар цін ная 
га ле рэя».
7.55, 13.00, 16.40, 23.20 «Ка-
лей да скоп».
8.10 «Га раж». Тра гі ка ме-
дыя.
9.45 «Хіт-па рад «Сто пе сень 
для Бе ла ру сі».
10.40 «На пе рад у мі ну лае».
11.10, 13.15, 16.55, 21.00 «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку». Тэ ле-
вік та ры на.
11.40 «Сын за баць ку». Дра-
ма.
13.25 «Не бя дуй!» Ка ме дыя.
14.55 «Дзён нік яго жон кі». 
Дра ма.
17.00 «Воў чая зграя». Дра-
ма.
18.30 «Тай ны па ла ца вых пе-
ра ва ро таў». Дра ма. «Дру-
гая ня вес та ім пе ра та ра».
20.10, 22.50 «Дыя@блог». 
«Пра лі та ра ту ру».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.30 «Аса біс тыя ра хун кі». 
Дра ма.
23.35 «Геа па лі ты ка: свет за 
ты дзень».

7.05, 19.20 PRO спорт. На-
ві ны.
7.15 Бас кет бол. НБА. «Брук-
лін» — «Клі перс».
9.05 Бас кет бол. Адзі ная Лі-
га ВТБ. ЦСКА (Маск ва) — 
«Цмо кі-Мінск».
10.45 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Спрынт. 
Жан чы ны.
12.10 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Спрынт. 
Муж чы ны.
13.45 Спорт-мікс.
14.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё-
наў УЕ ФА. Лё са ван не раў нда 
плэй-оф.
15.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Лё са ван не раў нда 
плэй-оф.

16.05 Ха кей. КХЛ. «Ды на ма» 
(Ры га) — «Ды на ма» (Мінск).
18.05 Авер тайм.
18.35 Час фут бо ла.
19.25 Ха кей. КХЛ. «Ёке рыт» 
(Хель сін кі) — «Мядз ве шчак» 
(За граб).
21.40 PRO спорт. Вы ні кі.
22.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
23.00 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. «Лес тэр» — «Чэл сі».
0.55 Еў ра пей скі по кер ны тур.

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, 16.15, 18.15, 
21.00 На ві ны спор ту.
11.10 «Мод ны пры га вор».
12.15 «Смак».
13.10 «Муж чын скае/Жа но чае».
14.10 «Сам-на сам з усі мі».
15.05, 16.20 «Час па ка жа».
16.50 «Да вай па жэ нім ся!»
18.20 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Гет ман Агін скі. Па лес кая 
аван ту ра». Фільм пер шы.
18.55 «Ча кай мя не».
20.00 Час.
21.05 «Спра ва прын цы пу».
22.15 Мю зікл «Сты ля гі».
0.40 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, 17.25 «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 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не».
10.00 «Да лё кія сва я кі».
10.40, 17.35 «Зва ная вя чэ ра».
11.35 «Ся мей ныя дра мы».
12.30 «Не хлу сі мне!»
13.50 «Элік сір ма ла до сці».
14.35 «Та кі лёс».
15.20 «Ін шая кра і на». «Вост-
ра вы шан ца ван ня: што шу-
кае Бе ла русь у Ін да не зіі».
16.50 «Вя лі кі го рад».

18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя 
гі по тэ зы»: «Хто знай шоў ка-
ра бель?».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Ва ен ная тай на».
23.00 «Ты дзень спор ту».
23.30 Маст. фільм «Не рэ-
аль ная поў нач».
1.00 «Да ку мен таль ны пра-
ект»: «Ста ра жыт на кі тай ская 
Русь», «Аст ра но мы ста ра-
жыт ных све таў».

6.00 «180 хві лін».
9.00 «Бе ла русь сён ня».
9.30 Се ры ял «Чу жыя ма-
ры», 1—2-я се рыі.
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны 
(бя гу чы ра док).
13.20, 21.10 Се ры ял «Шко ла 
вы жы ван ня ад адзі но кай 
жан чы ны з тры ма дзець мі 
ва ўмо вах кры зі су».
16.20, 1.00 Дак. се ры ял «Ін-
шы свет».
16.50, 1.30 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Бурш ты на-
вы ба рон».
19.25 Се ры ял «Раз вод».
22.05 Маст. фільм «Трэ ці 
ліш ні».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
2.00 — Пра фі лак ты ка.

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.
11.35 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
12.40 «Па кой сме ху».
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 «Наш ча ла век».
18.20 Се ры ял «Ся мей ны дэ-
тэк тыў».
20.55 Се ры ял «Зем скі док-
тар».

21.55, 23.10 Се ры ял «Афі-
цэр скія жон кі».
23.50 «Сум лен ны дэ тэк тыў».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.05 Се ры ял «Ад ва кат».
7.10 «Ак цэн ты тыд ня».
8.05 «Ра ні ца з Юлі яй Вы соц-
кай».
9.00 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра».
10.20 Се ры ял «Ляс нік».
12.00 «Суд пры сяж ных».
13.15 Агляд. Над звы чай нае 
зда рэн не.
13.55 «Ядзім до ма».
14.25 Се ры ял «Ву лі цы раз-
бі тых ліх та роў».
16.20 Се ры ял «Лі цей ны».
18.00 «Га во рым і па каз ва-
ем». Ток-шоу.
19.40 Се ры ял «Ін шы ма ёр 
Са ка лоў».
21.25 Се ры ял «Пят ніц кі. 
Гла ва чац вёр тая».
23.10 «Ана то мія дня».
23.50 Се ры ял «Ка ман да».

7.00, 14.05, 19.45, 21.05, 
23.55 На двор'е.
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Зла-
чын ная ім пе рыя».
8.20 Тры лер «Сон ная лаг-
чы на».
10.00, 16.30 «Ана лі тыч ная 
пра гра ма».
10.10 Дра ма «Пад ме на».
12.30 «Кі на блак нот».
12.45, 13.50, 15.45, 16.40, 18.25, 
19.35, 21.00 «Хат няя кра ма».
13.00 Се ры ял «Ге роі».
14.10 Се ры ял «Па лю боў ні-
цы».
17.00 Се ры ял «Пад ку па-
лам».
18.30 Се ры ял «Ка хан не ім-
пе ра тры цы».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Тры лер «Мой анёл-за-
ха валь нік».
23.20 Се ры ял «Ту рэц кая 
для па чат коў цаў».
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6.00, 7.30 Скетч-шоу «Ад на 
за ўсіх».
6.30, 8.00 Скетч-шоу «6 кад-
раў».
7.00 М/ф «Смя ша ры кі».
8.30 Се ры ял «Ва ро ні ны».
9.00 «Кі но ў дэ та лях».
10.00 Ку лі нар нае шоу «Май-
стар шэф. Дзе ці».
11.00, 14.00, 20.00 Се ры ял 
«Як я стаў рус кім».
12.00 Фэн тэ зі «Да ры ян Грэй».
15.00, 5.00 Се ры ял «Не фар-
мат».
16.00 «Тур ба мік сер».
17.00, 4.00 «Ла ві мо мант».
17.30, 0.00 «Ураль скія пель-
ме ні».
18.00, 23.30 Се ры ял «Свят ла-
фор 5».
19.00 Се ры ял «Ма ла дзёж ка 3».
21.10 Ка ме дыя «Як вый сці за-
муж за міль яр дэ ра».
23.00, 4.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
0.30, 5.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

7.00 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На-
ві ны куль ту ры.
10.15, 1.40 «На гля даль нік».
11.15, 23.50 «На ўсё ас тат няе 
жыц цё...» Маст. фільм. 1-я се-
рыя.
12.25, 22.40 «Пётр Фа мен ка. 
Лёг кае ды хан не». Дак. фільм. 
Част ка 1-я.
13.15 «Ка лі я ста ну во ла там». 
Маст. фільм.
14.40, 19.00, 2.35 «Су свет ныя 
скар бы куль ту ры».
15.10 «Больш, чым ка хан не». 
Мі ка лай Рыб ні каў і Ала Ла ры-
ё на ва.
15.50 «Сё мае не ба». Маст. 
фільм.
17.25 «Sіlentіum». Дак. 
фільм.
18.25 Да 100-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ге ор гія Сві ры да ва. 
«За вея». Му зыч ныя ілюст ра-
цыі да апо вес ці А.С. Пуш кі на.
19.15 «Доб рай но чы, ма-
лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.

20.05 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.10 Ура чыс тая цы ры мо нія 
ад крыц ця ІV Санкт-Пе цяр бург-
ска га між на род на га куль тур на-
га фо ру му. За крыц цё Го да лі та-
ра ту ры ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Транс ля цыя з Ма ры ін ска га-2.
23.45 Маст са вет.
1.20 Р. Шчад рын. Кан цэрт № 3 
для фар тэ пі я на з ар кест рам.

6.00, 0.00 «Да і пас ля...» з Ула-
дзі мі рам Мал ча на вым. Год 
1990. Паў тор ад 2010 го да.
7.05, 8.40, 11.30, 12.45, 13.55, 
15.25, 17.00, 19.05, 21.40, 
23.00, 1.10, 3.40, 5.00 Му зыч-
ная на сталь гія.
7.30 Дак. фільм «Ці бу дзе ка-
му нізм?».
9.00 «Быў час». 2008 год.
10.00 Маст. фільм «Ка рот кія 
су стрэ чы».
12.00 «Аку лы пя ра». Сяр гей 
Ма за еў. 1997 год.
13.30 Дак. фільм «Эцюд пра 
ка хан не».
15.00 Дак. фільм «Вя лі кі міс-
ты фі ка тар».
16.00 Маст. фільм «Дзі вак-ча-
ла век».
18.00 «Се вА ло гія» з Се вам Наў-
га род ца вым. Мі ка лай Ару цю-
наў, Сяр гей Во ра наў. 2005 год.
19.25 Маст. фільм «Буй ная 
раз мо ва».
20.45, 2.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!».
21.00, 3.00 «Мі ну лы час».
22.00 «На ро джа ныя ў СССР».
1.25 Маст. фільм «Дзе ты, Ба-
гі ра?».
4.00 «Кол ба ча су».

5.00, 10.30, 17.00 Зі мо выя ві-
ды спор ту.
6.00, 11.30, 23.30 Скач кі на 
лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
7.30, 20.00 Бія тлон. Ку бак све-
ту. Жан чы ны.
8.30, 13.00, 20.45 Бія тлон. Ку-
бак све ту. Муж чы ны.

9.30, 15.30, 22.30, 3.00 Сну-
кер. Еў ра тур. GІBRALTAR 
OPEN. Фі нал.
14.00 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Лё са ван не.
15.00 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. Лё са ван не.
18.00 Фі гур нае ка тан не. Гран-
пры. Фі нал. Леп шыя мо ман ты.
21.30, 1.35 Кон ны спорт. 
ROLEX GRAND SLAM.
23.45 Фут бол. Еў ра га лы.
1.00 Фут бол. MLS. Леп шыя 
мо ман ты.
1.05, 2.00 Фут бол. Ве ліч фут-
бо ла.
1.30 WATTS! Спе цы яль ны сне-
жань скі вы пуск.

6.00, 9.40, 17.45, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ка ме дыя «Ня ўда члі выя».
8.00 Ме лад ра ма «До мік у сэр-
цы».
10.35 Ка ме дыя «Два све ты».
12.25 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
14.00, 14.50, 15.40, 0.50, 5.45 
Скетч ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(шоу)».
16.00 Ка ме дыя «Пяць ня вест».
18.45 Ме лад ра ма «Чу жое вя-
сел ле».
20.20 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».
23.10 Ме лад ра ма «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та».
1.15 Ка ме дыя «Джунг лі клі чуць! 
У по шу ках Мар су пі ла мі».
4.00 Ка ме дыя «Кух ня ў Па-
ры жы».

6.00 М/ф.
8.15 «Док тар І...»
8.45, 19.05, 1.35 «Гіс то рыя ка-
хан ня». Се ры ял.
10.05, 3.45 «Су до выя страс-
ці». Дак. се ры ял.
10.55, 4.30 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.
11.50 «Спра ва Аста ха ва». 
Дак. се ры ял.
12.45 «Жыц цё як жыц цё». 
Дак. се ры ял.

13.45 «Прад ка зан не». Маст. 
фільм.
15.30, 3.00 «Не рас кры тыя 
тай ны».
16.25 «Мой ге рой».
17.15, 5.20 «Смех — сак рэт-
ная зброя». Дак. фільм.
18.05 «Ча ла век-пры на да». 
Се ры ял.
20.55, 0.50 «Бе ра гі ма ёй ма-
ры». Се ры ял. За ключ ная се-
рыя.
21.55 «Двай ное жыц цё». Се-
ры ял.
23.00 «Ча со ва да ступ ны».
0.00 «Сак рэт ныя ма тэ ры я лы». 
Се ры ял.

6.25, 2.20 Ка ме дыя «А вось 
і По лі!».
8.10 Дра ма «Гал го фа».
10.00 Дра ма «Тэ рэ за Д».
12.00 Дра ма «Дзі я на: гіс то рыя 
ка хан ня».
14.00 Тры лер «Жан чы на ў 
чор ным».
15.50 Дра ма «Змоў шчы ца».
18.00 Ме лад ра ма «Джэйн 
Эйр».
20.00 Дра ма «Джо».
22.00 Дра ма «Тай ная ця га».
23.50 Тры лер «Па лон ныя».
3.50 Дра ма «Не злоў ле ны, не 
зло дзей».

6.20 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Кас цюм Ар ле кі на».
8.00 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Князь вет ру».
10.05 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу-
ці лін. Дом спат кан няў».
11.40 Дра ма «Але ся».
13.05 Ме лад ра ма «Вер-
насць».
14.30 Пры го ды «Скар бы О.К».
16.20 Ба я вік «СМЕРШ».
18.45 Дра ма «Клас ка рэк-
цыі».
20.20 Ба я вік «Вась мёр ка».
21.50 Дра ма «24 га дзі ны».
23.20 Фэн тэ зі «Ваў ка даў».
1.10 Дра ма «Дом вет ру».
3.00 Ка ме дыя «Ад дам ся ў 
доб рыя ру кі».
4.45 Ка ме дыя «Да зволь це 

ця бе па ца ла ваць... баць ка 
ня вес ты».

6.00, 17.10, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
6.50, 13.45 Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.
8.00 Зо ла та Юка на.
8.45, 12.35 Не звы чай ныя про-
мыс лы.
9.30, 14.10, 19.30 Пра рыў.
10.20, 14.50, 20.15 Су час ныя 
рас сле да ван ні.
11.00 Сі ла пле ме ні.
11.50, 22.30 Ска не ры ста ра-
жыт на га све ту.
15.40 Са мыя не бяс печ ныя 
жы вё лы.
16.25 Дзі кая пры ро да Ра сіі.
18.00 Ме га за во ды.
18.40 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.
21.00, 0.45, 4.30 Асу шыць акі-
ян.
21.45, 0.00, 1.30, 5.15 Рас сле-
да ван ні авія ка та строф.
23.15 Тай ны гіс то рыі.
3.00 Апош нія тай ны Трэ ця га 
рэй ха.

8.00, 12.30 Да рож ныя каў боі.
8.50 Атам.
9.45, 14.20, 21.30 Як гэ та ўстро-
е на?
10.10, 14.45, 21.00 Як гэ та зроб-
ле на?
10.40, 17.05 Пра па жы на про-
даж.
11.35, 7.10 Гуль ня на жыц цё.
13.25, 19.00, 6.25 Не спра буй-
це паў та рыць.
15.15, 5.35 Хут кія і гуч ныя.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Трой.
20.00 Эфект Кар ба на ра.
22.00 Дзі кая кух ня.
23.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
1.00 Дра пеж ні кі буй ным пла-
нам.
2.00, 4.50 Біт вы за кан тэй не-
ры.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.
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ПРЫ НАМ СІ СА ГАН 
ВЯ ХОТ КАЙ МЫ ЮЦЬ

Што ты дзень у эфі ры тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 3» гуль ня «Раз маў ля-
ем па-бе ла рус ку». Для та го, каб 
стаць яе ўдзель ні ка мі, не аб ход-
на зай сці на сайт tvrgomel.by або 
3belarus.by і праз ба нер «Раз-
маў ля ем па-бе ла рус ку» за поў-
ніць за яў ку на ка ман ду з трох 
ча ла век. Ну, а пра ве рыць сваё 
ве дан не род най мо вы пас ля та-
го, як пра гра ма вый шла ў эфір, 
мож на з да па мо гай «Звяз ды». 
Ці ве да лі вы, што:

Ча ля́д нік — ра мес нік у цэ ха ва га 
май стра. Зай шоў ча ляд нік у ка мор ку 
і па чаў шыць бо ты.

Вя хо́т ка — тое, што і ма чал ка.
Ка га нец́ — даў ней шае пры ста са-

ван не для асвят лен ня па мяш кан ня. 
Ка га нец ста ві лі ці пад веш ва лі пад 
вус цем ды ма хо да.

Са ган́ — чы гун ны гар шчок. «Ма ці 
на стол вы сы па ла буль бы га ру з са-
га на́»— рад кі Мак сі ма Тан ка.

Ба ла зе́ — тым больш што, доб ра 
што. Злуч нік, раз моў нае сло ва. Ву-
чы ся, ба ла зе ёсць умо вы.

Пры на́м сі — ва ўся кім ра зе. Па-
боч нае сло ва. Да ве ча ра дзень цяг-
нуў ся вель мі ма руд на, пры нам сі яму 
так зда ва ла ся.

Лег чы касць мі — 1) за гі нуць у баі; 
2) па ста рац ца зра біць лю бым спо са-
бам. Бе ла ру сы яшчэ ска жуць — склас-
ці га ла ву, за снуть веч ным сном, хоць 
трэс ні, хоць за бі ся. Рус кія — «лечь 
костьми». Вы раз «касць мі лег чы» 
фік су ец ца ў ста ра жыт ным ле та пі се, 
па вод ле яко га князь Свя та слаў пе рад 
біт вай з грэ ка мі ў 970 го дзе ска заў 
сва ім ва я рам: «Не посрамим зе́мли 
русския, но ля жем костьми ту; мертвие 
бо сра ма не имут». А яшчэ гэ ты вы раз 
у сва ім дру гім зна чэн ні сі на ні міч ны з 
вы ра зам «з ка ле на вы ла маць».

З ка ле на вы ла маць — пры дбаць, 
да стаць, зра біць не рэ аль ным, не маг-
чы мым спо са бам. Бе ла рус кія сі но ні-
мы: кроў з но са, праў да мі і ня праў-
да мі, хоць ка мен не з не ба. Рус кі — 
«лю бой це ной».

Чар го выя вы пус кі тэ ле вік та ры-
ны гля дзі це ў эфі ры «Бе ла русь 3» 
ра ні цай кож ную су бо ту.
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

ПА ЛЕС КАЯ АВАН ТУ РА 
АГІН СКА ГА

14 і 21 снеж ня тэ ле ка нал АНТ 
па ка жа но вы фільм «Гет ман 
Агін скі. Па лес кая аван ту ра» 
да ку мен таль на га пра ек та «Ад-
ва рот ны ад лік» ад рэ жы сё ра 
Ула дзі мі ра Луц ка га.

...Князь Мі ха іл Ка зі мір Агін скі быў 
ты по вым прад стаў ні ком сва ёй эпо хі і 
сва ёй дзяр жа вы — Рэ чы Па спа лі тай. 
Жыц цём арыс та кра та кі ра ва лі за хап-
лен ні і ам бі цыі. У гас па дар чыя спра вы 
сва іх ма ёнт каў ён амаль не ўні каў.

У 1763 го дзе ён зра біў спро бу за-
няць трон Рэ чы Па спа лі тай, але яна 
не ме ла пос пе ху. Не ўза ба ве Агін скі 
змог атры маць па са ду гет ма на Вя лі-
ка га Княст ва Лі тоў ска га. Але не пры-
дат насць Агін ска га да ва ен най служ-
бы вы яві ла ся вель мі хут ка — ка лі ён 
быў ушчэнт раз бі ты та ды яшчэ ні ко му 
не вя до мым ра сій скім во е на чаль ні кам 
Аляк санд рам Су во ра вым. У 1767 го-
дзе ад бы ла ся па дзея, якая шмат у 
чым змя ні ла жыц цё гет ма на. Агін скі 
атры маў ліст з па лес кай глу шы, дзе 
зна хо дзі лі ся яго ма ёнт кі. Ма ла ды пра-
він цый ны чы ноў нік Ма цей Бут ры мо-
віч пра па ноў ваў ува со біць у жыц цё 
гран ды ёз ны пра ект. Не аб ход ныя вы-
дат кі бы лі роў ныя вя ліз най ма ё мас ці 
кня зя. Агін скі вы ра шыў ры зык нуць і 
пай шоў па-банку, бо гэ тая аван ту ра 
да ва ла яму ўні каль ную маг чы масць 
уве ка ве чыць сваё імя. Та ды ён на ват і 
ўя віць не мог, што ры зы коў нае ме ра-
пры ем ства пе ра тво рыць пра він цый-
ны Сло нім у адзін з най буй ней шых 
парт оў Рэ чы Па спа лі тай.

Як Агін ска му ўда ло ся ўва со біць 
ма ру ў рэ аль насць? І ча му ўся го праз 
па ру дзе ся ці год дзяў Пётр Вя зем скі 
па раў нае гэ ты го рад са ста ра жыт-
ным Ры мам? Ад ка зы да ве да ем ся з 
но ва га філь ма «Ад ва рот на га ад лі ку» 
14 і 21 снеж ня ў 18.20 на АНТ.


