
6.20 Іс насць.
6.50 Ка ме дыя «Бе лыя ро-
сы».*
8.25 Ку лі нар ная дып ла ма-
тыя.*
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 Зда роўе.*
10.00 Да ча.*
10.35 Вя лі кі сэл фі-тур.*
11.10 50 рэ цэп таў пер ша га.*
12.10 Се ры ял «Бай кі Мі-
цяя».*
13.10 Ка ме дыя «Да зволь-
це ця бе па ца ла ваць... 
Зноў».***
15.15 Кра і на.
15.45 Ка ме дыя «Да зволь це 
ця бе па ца ла ваць... На вя-
сел лі».***
17.30 Ме лад ра ма «За стань-
це ся на заў сё ды».***
21.00 Па на ра ма.
21.40 Ура чыс ты сход і свя точ-
ны кан цэрт май строў мас тац-
тваў Бе ла ру сі, пры све ча ныя 
Дню Не за леж нас ці Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (Дню Рэс пуб лі кі).
23.10 Дзень спор ту.
23.20 Маст. фільм «У бой 
ідуць ад ны «ста рыя».*

7.05, 13.50 «Ан лайн 2.0». 
Скетч кам.***
7.35, 22.05 Тэ ле ба ро метр.
7.40 Фільм для дзя цей «Спя-
чая пры га жу ня».*
8.45 Се ры ял «Шчас лі выя 
ра зам-5».***
9.40, 19.50 «Та та па паў». Ся-
мей нае рэ алі ці-шоу.***
11.45 Вя сел ле без ба я на.*
12.20 Ані ма цый ны фільм 
«Кунг-фу Пан да».
14.25 «Мо ду на ро ду».***
15.20 Ка пей ка ў ка пей ку.*
15.55 Два руб лі.*
16.15 Дра ма «Вы ра та ваць 
ра да во га Ра я на».***

19.00 Рэ пар цёр.***
22.00 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
22.10 Дра ма «Ста рое руж-
жо».*

7.25 «Сі ла ве ры».
7.50, 12.20, 20.15 «Ка лей да-
скоп». На ві ны куль ту ры.
8.05, 12.35, 20.30, 22.40 «Гэ ты 
дзень».
8.10 «Бе ла рус кая кух ня». 
Цяр цю ха і га ро ха выя алад кі.
8.40 «Ля ту чая мыш». Мю-
зікл.*
10.55 «Я ха чу гэ та ўба чыць!» 
Тра са М4.
11.25 «Раз маў ля ем па-бе ла-
рус ку». Тэ ле вік та ры на.
11.50 «На ву ка ма нія».
12.40 «Жан дар з Сен-Тра-
пэ». Ка ме дыя.*
14.15 «Апош ні дзень». Кла ра 
Луч ко.*
14.55 «Ка мер тон». На род ны 
ар тыст Бе ла ру сі Мі ка лай Ско-
ры каў.
15.20 «Па ла са ты рэйс». Ка-
ме дыя.*
16.45 Юбі лей ны кан цэрт ан-
самб ля на род най му зы кі «Бя-
се да».
18.15 «У жніў ні 44-га...» Дра-
ма.*
20.40 «Ка лы хан ка».0
21.05 «Сем ня вест яф рэй та-
ра Збру е ва». Ка ме дыя.*
22.45 Су свет ная кла сі ка. Joe 
Cocker. Fіre іt Up Lіve.

8.00 Тэ ніс. Тур нір WTА. Іст-
барн. 1/2 фі на лу.
10.00 Пляж ны фут бол. Ку бак 
Друж бы. Літ ва — Бе ла русь.
11.15 Змя ша ныя адзі на бор-
ствы. UFС Fіght Nіght.
13.20 Пляж ны фут бол. Ку бак 
Друж бы. Азер бай джан — 
Літ ва.
14.25 «На шля ху да ЧС-2018». 
Ві дэа ча со піс.
14.55, 23.20 Пляж ны фут бол. 
Ку бак Друж бы. Бе ла русь — 
Тур цыя.

16.10 Тэ ніс. Тур нір WTА. Іст-
барн. Фі нал.
18.35 «Вя лі кі спорт». Ток-
шоу.
19.20 Фут бол. Бе ла рус банк — 
чэм пі я нат Бе ла ру сі. БА ТЭ — 
«Га ра дзея». (У пе ра пын ку — 
Спорт-цэнтр.)
21.20 Лёг кая ат ле ты ка. 
Брыль ян та вая лі га. Па рыж.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра-
мі), 20.30 На шы на ві ны.
7.05 Се ры ял «Лон дан-
град».***
9.05 М/с «Смя ша ры кі. Но выя 
пры го ды».0
9.20 «Зда роўе».***
10.30 «Смак».*
11.10 «Ідэа льны ра монт».
12.10 «Ра зум ні цы і ра зум ні кі».*
13.20 «Уда ча ў пры да чу!» з 
«Еў ра оп там».
14.25 «Ва кол сме ху».
16.15 (з суб ціт ра мі), 21.00 На-
ві ны спор ту.
16.20 «Ера лаш».
16.45 «Хто хо ча стаць міль я-
не рам?»
17.45 «Кроп ля ў кроп лю».***
21.05 «Сён ня ўве ча ры».***
22.35 Кан цэрт Мак сі ма Гал-
кі на.
0.35 Ка ме дыя «Жа ніх з та го 
све ту».***

6.10 «Сал да ты і афі цэ ры».***
7.50 «Тай ны Чап ман».***
8.40 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі-
по тэ зы».***
9.30 «Ра монт па-сум лен на-
му».***
10.10 «Са мая ка рыс ная пра-
гра ма».***
11.00 «Мінск і мін ча не».
11.35 «Біт ва за не ба».***
13.15 «Усім па кат ку».***
13.30, 16.30, 19.30 «24 га дзі-
ны».
13.40 «Ад кры тая раз мо ва».
13.55, 1.05 Ка ме дыя «Сце ра-
жы ся аў та ма бі ля».*

15.35 «Да лё кія сва я кі».***

15.55 «Вя лі кі го рад».

16.40 «Уся праў да пра 

Марс».***

17.35 Маст. фільм «Усё, што 

нам па трэб на...»*

20.00 «СТБ-спорт».

20.10 «За сак рэ ча ныя спі сы. 

7 з'яў, якіх не мо жа быць!»***

21.50 «Бе лыя ваў кі». Се ры-

ял. За ключ ныя се рыі.***

6.00 М/ф «Ма ша і Мядз-

ведзь».0

7.50 «Са юз ні кі».*

8.20, 3.45 М/ф.0

9.00 «Вой, ма мач кі!»*

9.30 «Лю бі мыя ак цё ры», Ге-

ор гій Та ра тор кін.*

10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 

ра док).

10.15 «Зда бы так рэс пуб-

лік».*

10.45 Маст. фільм «Чыс та 

анг лій скае за бой ства».0

14.00 Маст. фільм «Да мы 

за пра ша юць ка ва ле раў».

15.30 «Ця жар абе ду».*

16.15 Се ры ял «Ма ша ў за-

ко не».***

23.20 Се ры ял «Ма фі ё-

за».***

2.25 Маст. фільм «Пер шая 

паль чат ка».0

7.00 «Па кой сме ху».

7.40 Се ры ял «Ся мей ны дэ-

тэк тыў».

11.00, 14.00 Вест кі.

11.30 «Жы выя гіс то рыі».

12.20 «Пя цё ра на ад на го».

13.10 «На ша спра ва».

13.25, 14.30, 20.55 Се ры ял 

«Толь кі ты».

19.00 «Кар ці на све ту».

19.55 На двор'е на ты дзень.

20.00 Вест кі ў су бо ту.

22.40 Маст. фільм «Ка хан не 
га во рыць».*

6.20 «Аст рап раг ноз».
6.25 «Зор кі сыш лі ся».***
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.15 «Ура чэб ныя тай ны 
плюс».*
8.50 «Пры га жосць па-рус ку».***
9.40 «НЗ.by».
10.25 Га лоў ная да ро га.***
11.05 «Ежа жы вая і мёрт-
вая».*
12.10 Ква тэр нае пы тан не.0
13.20 «Уда ча ў пры да чу!»
14.20 Се ры ял «Мар скія д'яб-
лы. Смерч. Лё сы».***
16.20 «След ства вя лі...»***
17.10 «Сак рэт на міль ён». 
Свят ла на Пер мя ко ва.***
19.00 «Цэнт раль нае тэ ле ба-
чан не».
20.00 «Ты не па ве рыш!»***
20.40 Маст. фільм «Уль ты-
ма тум».***
0.00 «Эк стра сэн сы су праць 
дэ тэк ты ваў».***

9.00, 15.55, 19.00, 21.15, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар-
ка».
9.30 «Да вед нік па кра і нах і 
кан ты нен тах».
9.45 «Сі не ма тог раф». Маст. 
фільм «За кон ёсць за кон».
11.10 Дра ма «Слё зы сон-
ца».
13.10 Тры лер «Шос тае па-
чуц цё».
15.00 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
М/ф «Чы па лі на».
16.00 «Ад шук ва ец ца ад па чы-
нак».
16.30 «Вя сел ле па раз лі ку».
17.00 «Мульт па рад».
17.15, 19.05 Маст. фільм 
«Бла ка да».
20.50 «Ве чар ні ца».
21.00 «Фэшн іs my пра фэшн».
21.20 Вес тэрн «Зо ла та Ма-
ке ны».
23.30 Дак. фільм «Дыя ло гі з 
усім све там».

6.00, 1.50 «Тур ба мік сер».***
6.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў».***
7.30 Се ры ял «Су пер Макс».***
8.30 М/ф «Егіп тус».0
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты».0
9.20, 3.20 М/ф «Смя ша ры-
кі».0
9.40, 3.40 М/ф «Ма ша і Мядз-
ведзь».0
10.00, 2.30 «Ера лаш».0
11.20 Ані ма цый ны фільм 
«Чыр во ная шап ка су праць 
зла».*
13.00 Се ры ял «Вы ўсе мя не 
пры во дзі це ў ша лен ства».***
15.00 Ка ме дыя «Ня вес та, 
якая ўцяк ла».*
17.15, 19.00 «Ураль скія пель-
ме ні».***
20.40 Фан тас ты ка «Транс-
фор ме ры: помс та па ўшых».*
23.35 Жа хі «Сліз няк».***
1.20 «Сэр цы за ка хан не».***
4.00 «Ла ві мо мант».***
5.00 «Дур ні і да ро гі».***

6.30 «Еў рань юс».
10.00, 23.30 «Без го да ты-
дзень». Маст. фільм.
11.10 «Мі ка лай Круч коў». 
Дак. фільм.
11.50, 16.00, 17.30 Кі на паэ-
зія. Аляк сей Вярт коў чы тае 
верш Са шы Чор на га «Пад 
сур дзін ку».
12.05, 1.55 «Жы вая пры ро да 
Ін да кі тая». Дак. се ры ял.
12.55 «Пе ра дзвіж ні кі. Іван 
Крам ской». Дак. фільм.
13.25 «Ча ла век ці ро бат?» 
Дак. фільм.
14.20 Ілю зі ён. «Жу дас ныя 
баць кі». Маст. фільм.
16.05, 0.40 «Мі ры Фё да ра Хіт-
ру ка». Дак. фільм.
17.35 Па сля дах тай ны. «Што 
бы ло да Вя лі ка га вы бу ху?»
18.20 «Ра ман ты ка ра ман са».
19.35 «Лі нія жыц ця». Па лі на 
Ку це па ва.

20.30 «Вас вы клі кае Тай-
мыр». Маст. фільм.
22.00 Ле ген дар ныя кан цэр ты. 
Тры тэ на ры — Пла сі да Да мін-
га, Ха сэ Ка рэ рас, Лу ча на Па-
ва ро ці. Рым, 1990 год.
1.35 «Са ба ка ў бо тах». М/ф 
для да рос лых.
2.50 «Гай Юлій Цэ зар». Дак. 
фільм.

6.00 «Юбі лей ны кан цэрт гур-
та «Зем ля не». 2-е ад дзя лен-
не.*
7.20, 13.15, 19.40 Маст. фільм 
«Д'Ар тань ян і тры муш ке цё-
ры».***
8.45, 9.40, 11.40, 14.45, 15.40, 
17.00, 19.25, 20.40, 23.10, 
3.40, 5.00, 5.40 Му зыч ная 
на сталь гія.*
9.00, 15.00, 3.00 «Мі ну лы 
час».*
10.00, 4.00 «На ро джа ныя ў 
СССР».*
11.05 «Пес ня-82». 2-я част-
ка.*
12.00, 18.00 «Да і пас ля...» 
з Ула дзі мі рам Мал ча на вым. 
Год 1959. 2009 год.***
16.00 «Кол ба ча су».***
17.30 Се ры ял «33 квад рат ныя 
мет ры. Дач ныя гіс то рыі».***
19.15 Дак. фільм «На ві ны 
дня. Хро ні ка на шых дзён».*
21.00 «Быў час». 2009 
год.***
22.00 Маст. фільм «Ка міч ны 
па лю боў нік, або Лю боў ныя 
за ду мы сэ ра Джо на Фаль-
ста фа».***
23.40, 5.30 «Ся дзі і гля дзі». 
Му зыч на-па ра дый ная пра-
гра ма.***
23.55 «Спя ем, сяб ры!» з Тац-
ця най Віз бар. 2007 год.*
0.55 Маст. фільм «Пры га жун-
муж чы на».***

4.00, 8.00 Тэ ніс. Тур нір ATP.
5.30, 13.00 Ве ла спорт. На цы-
я наль ны чэм пі я нат.

7.00, 10.00 Ве ла спорт. «Тур 
дэ Франс»-2016.
9.30 Фут бол. Чэм пі я нат MLS.
11.00 Ве ла спорт. Кла сі ка.
12.00 Ве ла спорт. «Джы ра-д'І-
та лія».
14.15 Ве ла спорт. «Тур дэ 
Франс». Прэ зен та цыя ка-
манд.
15.45, 19.45 Ве ла спорт. «Тур 
дэ Франс»-эк стра.
16.15, 2.30 Ве ла спорт. «Тур 
дэ Франс».
20.15, 1.30 Тэ ніс. Тур нір ATP. 
Фі нал.
22.00, 0.35 Ве ла спорт. «Тур 
дэ Франс» з Грэ гам Ле ман-
дам.
23.00 Кон ны спорт. Global 
Champіons Tour.

0.35 Ме лад ра ма «Бум-2».***
2.30 Ка ме дыя «Пом ню — не 
пом ню».*
3.50 Ме лад ра ма «Лос-Ан джэ-
лес кая гіс то рыя».***
5.35 Пры го ды «Вост раў шан-
ца ван ня».*
7.15 Ме лад ра ма «10 дзён, 
каб за ка хац ца».***

9.00 Ка ме дыя «Ну ты і пры-

ду рак!»***

10.45 Пры го ды «Ві кі».***

12.20 Ка ме дыя «Мі сія: не адэ-
кват ная».***
14.00 Ка ме дыя «Дзе ці сек су 
не пе ра шко да».***
16.00 Ка ме дыя «Што вы тва-
ра юць муж чы ны!-2».***
17.35 Ка ме дыя «Больш, чым 
жыц цё».0

19.15 Ка ме дыя «Бе ла снеж ка: 
помс та гно маў».*
21.10 Пры го ды «Фа кап, або 
Горш не бы вае».***

23.15 Ка ме дыя «Хо чаш ці 
не?»***

6.00 М/ф.
10.05 «Усё па фэн-шую».*

11.05 «Хро ні кі мас коў ска га 

по бы ту».***

11.55, 2.35 «Жыц цё, па чут-

ках, ад но». Се ры ял.*

15.15 «Ба ла мут». Ка ме-

дыя.***

16.50 «Жан на, па жа ні».***

17.50 «Вя сел ле і раз вод».***

18.40, 5.35 «10 са мых».***

19.15 «Блок бас та ры».***

20.20 «Ва неч ка». Дра ма.*

22.20 «Па тра шы це лі». Фан-

тас ты ка.***

0.25 «Звыш на ту раль нае». 

Се ры ял.***

1.45 «Блок бас та ры».***

6.10, 17.40 Ба ец.***
8.30 Ад на клас ні кі.***
10.45 Кіт.***
12.45 Сёст ры Маг да лі ны.***
15.15 Ззян не.***
20.10 Ужо хто б ка заў.*
22.15 Усмеш ка Мо ны Лі зы.*
0.30 Хо лад у лі пе ні.***
2.40 Ад ва кат д'яб ла.***
5.05 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса.***

6.20 Бар мен.***
8.10 Ва неч ка.***
10.20 Ду ша шпі ё на.***
12.25 За вя шчан не пра фе са-
ра Доў э ля.
14.20 Су пер дрэн ныя.****
15.50 Як я пра вёў гэ тым ле-
там.***
18.20 Вы кру та сы.*
20.20 Дзень ра дыё.***
22.20 Спар та.***
0.10 Сліз га цен не.****
2.20 Экс пі ры енс.***
4.20 Здзі ві мя не.***

6.00 Гуль ні ро зу му.*
6.50, 5.35 На ву ко выя не да-
рэ чнас ці.*
7.40 Між на род ны аэ ра порт 
Ду бай.*
10.05 Са праўд ны су пер кар.*
11.35, 21.45 Гіс то рыя Бо га з 
Мор га нам Фры ме нам.*
12.25 Пра рыў.*
13.15, 15.35, 17.05, 3.15 Ме-
га за во ды.*
17.55, 20.55 Па ча так.*
18.40 Праз 24 га дзі ны: су тык-
нен не з астэ ро і дам.*
19.30 Ма кан і арол.*
20.10 На ву ка бу ду чы ні.*
22.35 Се кун ды да ка та стро-
фы.***
23.20 Да след чык.****
0.10 Ліх ту гі за мя жой.***
0.55 Зла віць кант ра бан дыс-
та: аэ ра порт Кэ нэ дзі.***
2.30 Дзіў ная Дру гая су свет-
ная.***

8.00 Біт вы ро ба таў.*
9.00 Біт ва з акі я нам.*
10.00 Па ляў ні чыя на скла-
ды.***
11.00, 23.00 Як пра цу юць ма-
шы ны.*
12.00 Го лыя і на па ло ха-
ныя.***
13.00, 1.00 Аляс ка: сям'я з 
ле су.***
14.00, 22.00 Вой ны за ма люс-
каў.*
15.00 Бу даў ні кі ка раб лёў-гі-
ган таў.*
16.00 Кроў і лю тасць: гра ма-
дзян ская вай на ў ЗША.*
17.00 Скарб Ку пе ра.*
18.00, 7.10 Ге ній аў та ды зай-
ну.*
19.00, 0.00 Ад ра джэн не ме-
та ла ло му.*
20.00 Ву ліч ныя гон кі.***
21.00 Смя рот ны ўлоў.***
2.00 Вост раў.***
4.40 Бра ты Ды зель.***
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Су бо та, 
1 лі пе ня
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КінакамедыяКінакамедыя

Ка лей да скопКа лей да скоп  

«Цi не за мах нуц ца 
на Уiль я ма 

на ша га Шэкс пi ра?»
Са мыя «кi на ге нiч ныя» кла сi кi 

су свет най лi та ра ту ры
У кi не ма то гра фе, як i ў мас тац тве 

на огул, хтось цi шу кае но выя тэ мы 
i ге ро яў, а хтось цi здзiў ляе но вым 
по гля дам i пра чы тан нем даў но зна-
ё ма га сю жэ та. А цi ве да е це вы, якiя 
лi та ра тур ныя тво ры най час цей вы-
бi ра юць для эк ра нi за цыi рэ жы сё ры 
з роз ных кра iн?

Уiль ям Шэкс пiр

Толь кi яго ную кла сiч ную тра ге-
дыю «Гам лет» адап та ва лi для кi но 
амаль 100 ра зоў, а ў ро лi прын ца 
Дац ка га вы зна чы лi ся ў свой час 
Лоў рэнс Алiўе, Iна кен цiй Смак ту-
ноў скi, Мэл Гiб сан i на ват... Са ра 
Бер нар (ле ген дар ная тэ ат раль ная 
акт ры са сыг ра ла ў ад ной з пер шых 
кi на па ста но вак пад наз вай «Ду эль 
Гам ле та»). На огул жа, коль касць 
эк ра нi за цый тво раў бры тан ска га 
дра ма тур га на блi жа ец ца да 900, 
i яшчэ ка ля дзя сят ка кi на- i тэ ле-
фiль маў анан су юц ца да вы пус ку 
ў 2017—2019 га дах. Свае пра чы тан-
нi Шэкс пi ра пра па ноў ва лi гле да чам 
рэ жы сё ры ЗША, Iн дыi, Шве цыi, Бра-
зi лii, Фiн лян дыi, Кi тая i мно гiх iн шых 
кра iн.

Ан тон Чэ хаў

На дру гой пры ступ цы рэй тын гу 
раз мя шча ец ца зна ка мi ты «ле кар 
ча ла ве чай ду шы», рус кi пiсь мен нiк 
i дра ма тург Ан тон Паў ла вiч Чэ хаў. 
Па вод ле звес так най буй ней шай у 
све це ба зы да ных пра кi не ма то граф 
IMdb, чэ хаў скiя тво ры на да дзе ны 
мо мант бы лi пе ра не се ны на эк ран 
амаль 380 ра зоў.

Чарльз Ды кенс

На ра хун ку бры тан ска га кла сi-
ка — звыш 300 тэ ле вi зiй ных i кi-
на па ста но вак, пры чым у апош нiя 
10 га доў яго ныя тво ры ўпа да ба ла 
ме на вi та тэ ле ба чан не як не вы чэрп-
ную кры нi цу дра ма тыч ных се ры я-
лаў. Мiж iн шым, пер шая кi на вер сiя 
яго на га «Олi ве ра Твiс та» бы ла зня-
та аж но ў 1897 го дзе.

Аляк сандр Дзю ма-ста рэй шы
Ра ман Дзю ма-баць кi «Тры муш ке-

цё ры», на пi са ны ў да лё кiм 1844 го дзе, 
прай шоў вы пра ба ван не ча сам i пра-
сто рай: упер шы ню ня мы фiльм «Тры 
муш ке цё ры» па ста вi лi кi не ма та гра-
фiс ты Вя лi ка бры та нii ў 1898-м, а ў спi-
се све жых эк ра нi за цый ад най мен ны 
паўд нё ва к арэй скi се ры ял да ту ец ца 
2014-м. Толь кi фран цу зы пе ра но сi лi 
пры го ды сяб роў-муш ке цё раў на эк-
ран, у тым лi ку ў вы гля дзе мульт фiль-
маў, мю зiк лаў i тэ ле се ры я лаў, амаль 
30 ра зоў! Не мен шую сла ву ў кi но 
зда быў i ра ман «Граф Мон тэ-Крыс-
та», якi пе ра жыў звыш трох дзя сят каў 
эк ра нi за цый. Агуль ная ж коль касць 
кi на адап та цый тво раў Дзю ма-ста рэй-
ша га пе ра вы сi ла 230.

Акра мя та го, у топ-10 са мых эк-
ра нi за ва ных кла сi каў су свет най лi-
та ра ту ры ўва хо дзяць Эд гар Алан 
По, Ро берт Лью iс Сты вен сан, Ар тур 
Ко нан Дойл, Ханс Крыс цi ян Ан дэр-
сен, бра ты Грым i О. Ген ры



Гам лет — Iна кен цiй Смак ту ноў скi. 1964 г.

Аска ра нос ны мю зiкл «Олi вер».

«Мой лас ка вы i пя шчот ны звер» — 
ад на з най леп шых у све це эк ра нi за цый Чэ ха ва.


