
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, 18.00, 23.30 Се ры ял 
«Свят ла фор 5».
10.00, 19.00 Се ры ял «Ма ла-
дзёж ка 3».
12.00 Ка ме дыя «Як вый сці за-
муж за міль яр дэ ра».
13.45 «Ера лаш».
14.00 Се ры ял «Па ла са тае 
шчас це».
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».
21.10 Ка ме дыя «Блан дзін ка з 
ам бі цы я мі».
23.00, 4.30 Скетч-шоу «Да еш 
мо ладзь».
0.30 «Дур ні і да ро гі».
1.00 Се ры ял «За ча ра ва ныя».

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 На ві-
ны куль ту ры.
10.15, 1.55 «На гля даль нік».
11.15, 23.50 «На ўсё ас тат няе 
жыц цё...» Маст. фільм.
12.25, 22.40 «Пётр Фа мен ка. 
Лёг кае ды хан не». Дак. фільм.
13.15 «Эр мі таж».
13.45 «Клуб са ма за бой цаў, ці 
Пры го ды ты ту ла ва най асо бы». 
Маст. фільм. 1-я се рыя.
14.50, 1.45 «То мас Кук». Дак. 
фільм.
15.10 «Гай та Газ да наў. Да ро га 
на свят ло». Дак. фільм.
15.55 «Са ці. Ня сум ная кла сі-
ка...»
16.35 «Кас міч ны ліс. Ула дзі мір 
Ча ла мей». Дак. фільм.
17.15, 1.05 «Кі нес коп». Між на-
род ны кі на фес ты валь дэ бю таў 
у Ту ры не.
17.55 «Гіс то рыі ў фар фо ры». 
Дак. се ры ял.
18.25 Да 100-год дзя з дня на-
ра джэн ня Ге ор гія Сві ры да ва. 
Ра ман сы і пес ні Ге ор гія Сві ры-

да ва вы кон вае Яў ген Не сця-
рэн ка.
19.15 «Доб рай но чы, ма лыя!»
19.45 Га лоў ная ро ля.
20.05 Штуч ны ад бор.
20.45 «Пра ві лы жыц ця».
21.10 «Больш, чым ка хан не». Са-
ва Ку ліш і Вар ва ра Ар бу за ва.
21.50 «Гуль ня ў бі сер». «М. Шо-
ла хаў. «Ці хі Дон».
22.30 «Та мер лан». Дак. фільм.
23.45 Маст са вет.

6.00 «Аку лы пя ра». Сяр гей Ма-
за еў. 1997 год.
6.45, 7.55, 9.25, 11.00, 13.05, 
15.40, 17.00, 19.00, 21.40, 23.00, 
1.05, 2.40, 5.30 Му зыч ная на-
сталь гія.
7.30 Дак. фільм «Эцюд пра ка-
хан не».
9.00 Дак. фільм «Вя лі кі міс ты-
фі ка тар».
10.00 Маст. фільм «Дзі вак-ча-
ла век».
12.00 «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.
13.25 Маст. фільм «Буй ная 
раз мо ва».
14.45, 20.45 Кі на ча со піс «Ха чу 
ўсё ве даць!».
15.00, 21.00 «Мі ну лы час».
16.00, 22.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».
18.00 «Спя ем, сяб ры!» з Тац ця-
най Віз бар. Лю боў За хар чан ка. 
2007 год.
19.15 Маст. фільм «Ад сне гу 
да сне гу».
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі мі-
рам Мал ча на вым. Год 1990. 2-я 
част ка. Паў тор ад 2010 го да.
1.30 Дак. фільм «Ці бу дзе ка-
му нізм?».
3.00 «Быў час». 2008 год.
4.00 Маст. фільм «Ка рот кія су-
стрэ чы».

5.00, 17.55, 0.45, 1.45 Сну кер. 
Ев ро тур. GІBRALTAR OPEN. 
Фі нал.
7.00, 13.30, 1.15, 2.30 Бія тлон. 
Ку бак све ту. Жан чы ны.
8.00, 11.30, 18.00, 3.30 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.

9.30 Зі мо выя ві ды спор ту.
10.30 Фех та ван не. Се рыя 
Гран-пры.
10.35 Фі гур нае ка тан не. Гран-
пры. Фі нал. Леп шыя мо ман ты.
15.00 Бія тлон. Ку бак све ту. 
Муж чы ны.
16.00 WATTS! Спе цы яль ны 
сне жань скі вы пуск.
17.00, 20.00, 23.25 Фут бол. Еў-
ра га лы.
17.25, 21.30 Фут бол. MLS. Леп-
шыя мо ман ты.
17.30, 22.30 Фут бол. Ве ліч 
фут бо ла.
23.30 Аў та спорт. Се рыя WTCC. 
Са мыя эма цы я наль ныя мо-
ман ты.
23.55 Ака дэ мія GT. Аў та спорт.
0.00 Ра лі. ERC. Са мыя эма цы-
я наль ныя мо ман ты.
0.30 Аў та спорт. Чэм пі я нат све-
ту па гон ках на вы нос лі васць.

6.00, 9.40, 17.45, 22.00, 3.00 
Се ры ял «Бы лыя».
6.25 Ме лад ра ма «До мік у сэр-
цы».
8.00 Ка ме дыя «12 ка ляд ных 
жа дан няў».
10.35 Ка ме дыя «Пяць ня вест».
12.25 Ме лад ра ма «Чу жое вя-
сел ле».
14.00, 14.50, 15.40, 0.50 Скетч-
ком «Па між на мі».
14.20, 15.10 «Ка ме ды ян ты 
(шоу)».
16.00 Ме лад ра ма «За ка хац ца 
ў ня вес ту бра та».
18.40 Ка ме дыя «Вя сел ле па 
аб ме не».
20.20 Ме лад ра ма «Ажа ню ся на 
пер шай су стрэч най».
23.10 Ка ме дыя «Ба гі ня».
1.15 Ка ме дыя «Два све ты».
4.00 — Пра фі лак ты ка на ка-
на ле.

6.00 М/ф.
7.55 «Док тар І...»
8.25, 18.55, 1.25 «Гіс то рыя ка-
хан ня». Се ры ял.
9.55, 3.40 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял.
10.45, 4.25 «Па спра вах ня поў-
на га до вых». Дак. се ры ял.

11.40 «Спра ва Аста ха ва». Дак. 
се ры ял.
12.35 «Жыц цё як жыц цё». Дак. 
се ры ял.
13.30, 17.55 «Ча ла век-пры на-
да». Се ры ял.
14.25 «Прос тыя скла да нас ці».
14.55 «Proкіно».
15.05, 2.55 «Не рас кры тыя тай-
ны».
16.00 «Мой ге рой».
16.50, 21.50 «Двай ное жыц цё». 
Се ры ял.
20.50, 0.49 «Не спа кой ны ўчас-
так». Се ры ял.
22.55, 5.15 «Зор ныя гіс то рыі».
23.50 «Сак рэт ныя ма тэ ры я-
лы». Се ры ял.

6.00, 3.00 Міс ты ка «Зна ём це-
ся, Джо Блэк».
8.55, 1.30 Тры лер «У не трах 
каш ма ру».
10.15 Дра ма «Ра мэа і Джуль-
е та».
12.20, 23.20 Тры лер «Ула да 
стра ху».
14.20 Ме лад ра ма «Ка хан не з 
пе ра шко да мі».
16.10 Дра ма «Не злоў ле ны, не 
зло дзей».
18.25 Дра ма «Вель мі доб рыя 
дзяў чын кі».
20.00 Ме лад ра ма «Будзь ма ім 
хлоп цам на пяць хві лін».
21.35 Дра ма «Ба бёр».

6.20 М/ф «Ба бай».
8.10 Дра ма «За хоў вай мя не, 
мой та ліс ман».
9.30 Дра ма «Іу да».
11.30 Дра ма «Доў гае шчас лі-
вае жыц цё».
13.05 Мю зікл «Се зон цу даў».
14.40 Дра ма «Тан кер «Тан га».
16.45 Тры лер «Сталь ны ма ты-
лёк».
18.30 Ме лад ра ма «Адзі но кі па 
кант рак це».
20.20 Ка ме дыя «8 но вых спат-
кан няў».
21.50 Ме лад ра ма «Яшчэ адзін 
год».
23.40 Дэ тэк тыў «Га тэль».
1.05 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Дом спат кан няў».

2.40 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Князь вет ру».
4.45 Дэ тэк тыў «Сы шчык Пу ці-
лін. Кас цюм Ар ле кі на».

6.00, 17.10, 3.45 Су пер збу да-
ван ні Трэ ця га рэй ха.
6.50, 13.45, 21.00, 0.45, 4.30 
Гуль ні ро зу му.
7.10 Зай маль ная на ву ка.
7.35, 13.20 На ву ко выя не да-
рэч нас ці.
8.00 Пра рыў.
8.45 Су час ныя рас сле да ван ні.
9.30, 14.10, 19.30 Асу шыць 
акі ян.
10.20, 14.50, 20.15, 0.00, 2.15 
Рас сле да ван ні авія ка та строф.
11.00 Сі ла пле ме ні.
11.50 Ша ша праз пек ла.
12.35 Не звы чай ныя про мыс-
лы.
15.40 Са мыя не бяс печ ныя жы-
вё лы.
16.25 Дзі кая пры ро да Аме ры-
кі.
18.00 Шы ро кі по гляд.
18.40, 21.45, 1.30, 5.05 Як пе-
ра маг чы ва ўсім.
22.30 Па ра нар маль нае.
23.15 Тай ны гіс то рыі.
3.00 Апош нія тай ны Трэ ця га 
рэй ха.

8.00, 12.30 Хут кія і гуч ныя.
8.50 Не спра буй це паў та рыць.
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 Біт вы за кан тэй-
не ры.
11.35, 7.10 Рач ныя мон стры.
13.25, 6.25 Аэ ра порт знут ры.
15.15, 1.00, 5.35 Кру ты цю нінг.
16.10, 3.00 Ма хі на та ры.
18.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
20.00 Дзі кая кух ня.
22.00 Мя цеж ны га раж.
23.00 Страсць да ма то раў.
0.00 Ку бін скі хром.
2.00, 4.50 Ір жа вая ім пе рыя.
4.00 Ма лан ка выя ка та стро-
фы.
4.25 Са праўд ныя афе рыс ты.

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, 23.50 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 19.40, 23.10 Зо на Х.
9.10 Се ры ял «След».
10.00, 13.00, 16.00 90 се кунд.
11.00 Се ры ял «На край све-
ту».
12.10, 16.30 Се ры ял «Ся мей-
ныя ме лад ра мы-6».
13.10 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
14.00 Се ры ял «Бы лая жон-
ка».
15.15, 18.40 На ві ны рэ гі ё на.
15.25, 0.25 Ба я вік «За ла тая 
паст ка».
17.35 Бе ла рус кая ча сін ка.
19.20, 23.30 Сфе ра ін та рэ саў.
20.00, 22.05 Дэ тэк тыў «Ва ен-
ная раз вед ка. Пер шы ўдар».
21.00 Па на ра ма.
21.45 Спе цы яль ны рэ пар таж.
0.10 Дзень спор ту.

7.00 Тэ ле ра ні ца.
9.00, 21.05 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 22.10 «Арол і Рэш ка». 
Трэ вел-шоу.
10.05, 16.20 Тры лер «За кры-
тая шко ла».
11.10, 0.05 Се ры ял «Кос ці».
12.10, 21.10 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы».
13.15, 19.55 Се ры ял «Вась мі-
дзя ся тыя».
14.20, 18.55 Се ры ял «Кух-
ня».
15.30, 23.15 «Пін_код». Ін тэр-
ак тыў ны ма ла дзёж ны пра ект.
17.55 Се ры ял «Ба фі — зні-
шчаль ні ца вам пі раў».
22.05 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
0.50 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, 11.45, 18.00, 23.30 «Ка-
лей да скоп».

8.10 «Тай ны па ла ца вых пе-
ра ва ро таў». Дра ма. «Дру гая 
ня вес та ім пе ра та ра».
9.55 «Юрый Ан то наў. Ма ры 
збы ва юц ца».
11.15 «За піс кі Пік вік ска га 
клу ба». Дра ма.
12.00, 18.15 «Раз маў ля ем па-
бе ла рус ку».
12.05, 23.00 «Свят ло да лё кай 
зор кі». Па мя ці мас та ка Ос ка ра 
Ма рык са.
12.35 «Са ля рыс». Фан тас-
ты ка.
15.15 «Пра дам бяз воб лач нае 
не ба». На ву ко ва-па пу ляр ны 
фільм.
15.40 «Аса біс тыя ра хун кі». 
Дра ма.
17.00 «Гі та ра па кру зе». Ся-
мей ны ду эт вы ка наў цаў аў тар-
скай пес ні Эду ар да Гір шо ва і 
Ма ры ны Мель ні ка вай.
18.20 «Тай ны па ла ца вых пе-
ра ва ро таў». Дра ма. «Смерць 
юна га ім пе ра та ра».
20.10, 22.35 «Дыя@блог». «Пра 
мо ву».
20.40 «Ка лы хан ка».
21.00 «Адзін у ча ты рох тва-
рах». Дак. фільм.
21.30 «Спя шай ся бу да ваць 
дом». Ка ме дыя.

7.10 PRO спорт. Вы ні кі.
7.35 Авер тайм.
8.05 Бас кет бол. НБА. «Фі нікс» — 
«Мі не со та».
9.55 Час фут бо ла.
10.40 Фут бол. Чэм пі я нат Анг-
ліі. Агляд ту ра.
11.30 Ха кей. КХЛ. «Ёке рыт» 
(Хель сін кі) — «Мядз ве шчак» 
(За граб).
13.25 Спорт-мікс.
13.40 Пла ван не. «Ду эль у ба-
сей не». ЗША — Еў ро па.
15.45 Фут бол. Лі га чэм пі ё наў 
УЕ ФА. Ві дэа ча со піс.
16.10 Ха кей. КХЛ. «Поў нач-
сталь» (Ча ра па вец) — «Ды на-
ма» (Мінск).
18.15 «Спорт, спорт, спорт». 
Мі ха іл Дзя воч ка.
18.45 Спорт-кадр.

19.15, 23.15 PRO спорт. На-
ві ны.
19.20 Сну кер. Ад кры ты Ку бак 
Бе ла ру сі. 1/2 фі на лу.
21.25 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Гон ка пе-
ра сле ду. Жан чы ны.
22.20 Бія тлон. Этап Куб ка 
све ту. Хох філь цэн. Гон ка пе-
ра сле ду. Муж чы ны.
23.25 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 «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».
12.15 «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 Се ры ял «Та та вы доч кі».
18.50 «Ня хай га во раць».
20.00 Час.
21.05 Се ры ял «Пят ля Не сце-
ра ва».
23.00 Маст. фільм «Гар пас-
тум».
1.05 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 Ба я вік «На пра лом».
10.10 «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 «На ша спра ва».
14.05 «Кра і на 03». Се ры ял.
14.55, 23.40 «Бе лыя ваў кі». 
Се ры ял.
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
18.35 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы»: «Ры бы так са ма лю дзі».
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».

20.15 «Тэ ры то рыя па мы лак».
22.05 «Гля дзець усім!»
23.00 «Прос тыя пы тан ні» з 
Яго рам Хрус та лё вым.
23.20 «Аў та па на ра ма».
1.15 «На тым жа мес цы ў той 
жа час».

9.00 «Агуль ны ін та рэс».
9.30, 4.35 Маст. фільм «Перш, 
чым рас стац ца».
11.05 Маст. фільм «Трэ ці 
ліш ні».
13.00, 16.00, 19.00 На ві ны (бя-
гу чы ра док).
13.20, 19.25 Се ры ял «Раз-
вод».
15.05 «Спра вы ся мей ныя».
16.20, 2.15 Дак. се ры ял «Ін шы 
свет».
16.50, 2.45 Дак. се ры ял «Зям-
ля. Тэ ры то рыя за га дак».
17.20 Се ры ял «Бурш ты на вы 
ба рон».
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».
22.05 Маст. фільм «Вір ту аль-
нае ка хан не».
23.55 Га лоў ная тэ ма.
0.05 Ток-шоу «Сло ва за сло-
ва».
1.00 Маст. фільм «Не ха па ла 
кло па ту».
3.35 «Цюр кі Ра сіі».

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.35 «Уся Ра сія».
12.25, 23.50 «Ра сія без тэ ро-
ру. Му суль ман скія свя ты ні». 
«Пра та ты пы. Гар ба ты. Спра-
ва Аляк се е ва».
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».

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 «Но выя рус кія сен са цыі».
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 «Спра ва гус ту».
14.20 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, 19.40, 21.05, 23.45 
На двор'е.
7.05, 16.00 Мульт па рад.
7.30, 19.50 Се ры ял «Зла чын-
ная ім пе рыя».
8.30, 18.30 Се ры ял «Ка хан не 
ім пе ра тры цы».
9.35, 12.55, 13.50, 15.45, 16.45, 
18.25, 19.35, 21.00 «Хат няя 
кра ма».
9.45 Да ку мен таль ны эк ран.
10.10 «Хо бі + TV». Рэ алі ці-шоу 
«Свой фер мер».
11.10 Тры лер «Гуль ня на вы-
жы ван не».
12.45, 16.30 «Кі на блак нот».
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».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
21.20 Дра ма «Блан дзін ка з 
аго ле ны мі грудзь мі».
23.15 Се ры ял «Ту рэц кая для 
па чат коў цаў».
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Лю бі мыя філь мыЛю бі мыя філь мы  ��

РЭ ЖЫ СЁР 
НА ЎСЕ ЧА СЫ

«Бе ла русь 3» уша ноў вае
па мяць Эль да ра Ра за на ва

Увесь сне жань тэ ле ка нал 
«Бе ла русь 3» бу дзе ўзгад ваць 
ці ка ва га ча ла ве ка 
і та ле на ві та га, раз на пла на ва га 
рэ жы сё ра Эль да ра Ра за на ва. 
Кож ную пят ні цу ў пра гра ме 
пе ра дач — яго мас тац кія 
кі на стуж кі: ка ме дыя «Га раж», 
фан тас тыч ная гіс то рыя 
«Ча ла век ні ад куль» 
і ме лад ра ма «За бы тая 
ме ло дыя для флей ты».

30 ліс та па да не ста ла най леп-
ша га лі ры ка са вец ка га кі не ма то-
гра фа, лю бі ма га рэ жы сё ра мно гіх 
па ка лен няў. Без філь маў Эль да ра 
Ра за на ва цяж ка ўя віць жыц цё, бо 
яны ста лі не ад' ем ным яго ат ры-
бу там. У та кія мо ман ты са праў ды 
ра зу ме еш, што сы хо дзіць цэ лая 
эпо ха. Ці на блі зіц ца ў блі жэй шы 
час хто-не будзь да та ко га ўзроў ню 
май стэр ства, ці змо жа так тон ка 
ад чу ваць ду шу ча ла ве ка і кі не ма-
та гра фіч ны жанр? Эль дар Ра за наў 
ні ко лі не ба яў ся ка заць праў ду і вы-
смей ваць ча ла ве чыя за га ны. Яго 
ге роі — квін тэ сен цыя са вец ка га ча-
ла ве ка ў паў ся дзён ным жыц ці.

Вы браць лю бі мую стуж ку ў гэ тым 
спі се амаль не маг чы ма: «Сце ра жы-
ся аў та ма бі ля», «Жорст кі ра манс», 
«Вак зал для два іх», «Служ бо вы ра-
ман», «Іро нія лё су, аль бо З лёг кай 
па рай!», «Не ве ра год ныя пры го ды 
італь ян цаў у Ра сіі»... Цяж ка па ве-
рыць, што сам Ра за наў ні ко лі не 
ду маў зды маць ка ме дыі. Ад нак у 
1956 го дзе з вы ха дам «Кар на валь-
най но чы» па ча ла ся яго рэ жы сёр-
ская гіс то рыя даў жы нёй у жыц цё...

На гэ тым тыд ні, 11 снеж ня ў 
21.30, у эфі ры «Бе ла русь 3» мож-
на ўба чыць дра ма тыч ную ка ме дыю 
«Га раж». Ча раў нік Ра за наў не толь кі 
пе ра тва рыў сход га раж на га ка а пе ра-
ты ва ў яск ра вую стуж ку на ўсе ча сы, 
але і са браў у гэ тым ка мер ным філь-
ме не ве ра год ны зор ны ан самбль 
най леп шых са вец кіх ак цё раў, ся род 
якіх Ва лян цін Гафт, Ія Са ві на, Лія 
Ахе джа ка ва, Анд рэй Мяг коў, Ге ор гій 
Бур коў, Свят ла на Не ма ля е ва, Ле а-
нід Мар каў, Вя ча слаў Ня він ны, Глеб 
Стры жэ наў.

18 снеж ня «Бе ла русь 3» па ка жа 
ка ме дыю «Ча ла век ні ад куль». Да-
рэ чы, у 1961 го дзе са вец кі пар тый-
ны дзе яч Мі ха іл Сус лаў рэз ка і не-
га тыў на вы ка заў ся пра гэ ты фільм: 
«На жаль, ня рэд ка яшчэ з'яў ля юц ца 
ў нас без ыдэй ныя філь мы, якія не 
ад па вя да юць вы со ка му пры зван-
ню са вец ка га мас тац тва». Не ўза-
ба ве па каз філь ма быў паў сюд на 
спы не ны. За ба ро ну зня лі толь кі ў 
1988 го дзе.

25 снеж ня ўва зе тэ ле гле да чоў бу-
дзе прад стаў ле на ме лад ра ма «За-
бы тая ме ло дыя для флей ты». Кі-
на стуж ка зна хо дзіц ца ў спі се са мых 
поз ніх са вец кіх філь маў Эль да ра 
Ра за на ва і, зда ец ца, са мых тра гіч-
ных. Эль дар Аляк санд ра віч уз няў у 
ёй праб ле му вы ба ру, якая што дзён-
на ста іць пе рад кож ным з нас. І ў 
гэ тым філь ме зноў са бра ны вя до мыя 
ак цё ры: Ле а нід Фі ла таў, Тац ця на До-
гі ле ва, Іры на Куп чан ка, Аляк сандр 
Шыр вінт і ін шыя.

Без ліч цы тат, ду шэў ная цеп лы-
ня і бліс ку чы гу мар, а за мест аў то-
гра фа — мі лыя эпі за дыч ныя ро лі ва 
ўлас ных філь мах са мо га рэ жы сё ра. 
Да вай це ўзга да ем лю бі ма га Эль да-
ра Ра за на ва ра зам з тэ ле ка на лам 
«Бе ла русь 3»

�


