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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.08 17.36 8.28
Вi цебск — 9.04 17.20 8.16
Ма гi лёў — 8.59 17.26 8.27
Го мель — 8.49 17.29 8.40
Гродна — 9.23 17.52 8.29
Брэст    — 9.17 17.59 8.42

ЗАЎТРА
Смец це вы па кет не лі чыц ца поў ным, 

ка лі яго мож на вы нес ці, ні чо га не па рас-

кі даў шы.

— Што вы па ра і це да гэ та га ві на?

— Да гэ та га ві на ідэа льна па ды дзе 

сма жа ны бя ляш з аў та вак за ла.

Учо ра мая кош ка се ла на ноў тбук 

і ней кім не ве ра год ным спа лу чэн нем 

кла віш па ста ві ла на ім баць коў скі кант-

роль. Раю ўсім баць кам, рэ аль на пра цуе 

шту ка, та му што я так і не змаг ла яго 

зняць...

25 СТУ ДЗЕ НЯ

1895 год — на ра дзіў ся Мі-

ка лай Паў ла віч Пу хаў, 

удзель нік ба ёў на Бе ла ру сі ў Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну, ге не рал-пал коў-

нік (1944), Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1943). Вой скі 13-й ар міі пад ка ман да ван нем Пу ха ва 

ў ве рас ні 1943 го да вы зна чы лі ся пры фар сі ра ван ні 

Дняп ра ў Чар ні гаў ска-Пры пяц кай апе ра цыі, у хо дзе 

якой вы зва лі лі пер шы ра ён ны цэнтр Бе ла ру сі — га-

рад скі па сё лак Ка ма рын Па лес кай воб лас ці, за ха-

пі лі плац дарм на пра вым бе ра зе Пры пя ці. Пас ля 

вай ны — ка ман ду ю чы ар міі, ва ен ных акруг. Аў тар 

ус па мі наў «Га ды вы пра ба ван няў».

1920 год — на ра дзі ла ся Тац ця на Са вель-

еў на Ма ры нен ка, удзель ні ца пар ты-

зан ска га ру ху на тэ ры то рыі По лац ка га ра ё на ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю-

за (1965, па смя рот на). У Вя лі кую Ай чын ную вай-

ну — су вяз ная і раз вед чы ца пар ты зан скай бры га ды 

«Ня ўлоў ныя». Арыш та ва на і пас ля ка та ван няў рас-

стра ля на ра зам з 14-га до вым бра там у 1942 го дзе. 

Яе імем на зва ны мік ра ра ён і ву лі ца ў По лац ку.

1930 год — на ра дзіў ся Вік тар Мі ка ла е віч 

Ча чын, ву чо ны ў га лі не тэх на ло гіі 

ма шы на бу да ван ня, док тар тэх ніч ных на вук (1974), 

пра фе сар (1976), ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1980), за-

слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі (1983).

1955 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Іва на віч 

Ла кот ка, бе ла рус кі ар хі тэк тар, док тар 

гіс та рыч ных на вук (1993), док тар ар хі тэк ту ры (2001), 

пра фе сар (2003), член-ка-

рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі 

(2004), ака дэ мік НАН Бе ла-

ру сі (2014). Ства рыў на ву ко-

вую кан цэп цыю гіс та рыч на га 

фе но ме на бе ла рус кай ар хі-

тэк ту ры як вы ні ку сін тэ зу бу-

даў ні ча га мас тац тва Ус хо ду і 

За ха ду Еў ро пы. Вы явіў вя лі-

кую коль касць пом ні каў на род на га дой лід ства, што 

па слу жы ла ас но вай для ства рэн ня з яго ўдзе лам 

му зея на род най ар хі тэк ту ры пад ад кры тым не бам. 

Аў тар пра ек таў рэ стаў ра цыі шэ ра гу аб' ек таў гіс то-

ры ка-ар хі тэк тур най спад чы ны.

1890 год — за вяр шы ла ся 

кру га свет нае па да-

рож жа рэ пар цё ра нью-ёрк скай га-

зе ты World Нэ лі Блай. Яна па бі ла 

да сяг нен не ге роя Жу ля Вер на, які 

здзейс ніў кру га свет-

нае па да рож жа за 

80 дзён. Вы пра віў шы-

ся ў да ро гу 14 ліс та-

па да 1889 го да, Нэ лі 

па спя хо ва спра ві ла ся 

з за да чай праз 72 дні, 

6 га дзін і 11 хві лін.

1915 год — 

аме ры-

кан скія вы на ход ні кі Аляк сан дар Бэл і То мас Уот сан 

ажыц ця ві лі пер шую ў гіс то рыі тэ ле фон ную раз мо ву 

па між Нью-Ёр кам і Сан-Фран цыс ка.

1949 
год — апуб лі ка ва на ка мю ні ке аб ства-

рэн ні Са ве та Эка на міч най Уза е ма-

да па мо гі (СЭУ). Ра шэн не аб гэ тым бы ло пры ня та 

на эка на міч най на ра дзе СССР, Бал га рыі, Венг рыі, 

Поль шчы, Ру мы ніі і Чэ ха сла ва кіі, што пра хо дзі ла 

5—8 сту дзе ня ў Маск ве як ме ра ў ад каз на пра-

па на ва ны ЗША «план Мар ша ла». У тым жа го дзе 

ў СЭУ ўсту пі ла Ал ба нія, на на ступ ны год — ГДР, 

а ў 1962-м — Ман го лія.

1955 год — пад пі са ны Указ Прэ зі ды у ма 

Вяр хоў на га Са ве та СССР «Аб спы-

нен ні ста ну вай ны па між Са вец кім Са юзам і Гер-

ма ні яй».

2000 год — пад пі са ны Да га вор аб за бес-

пя чэн ні па лё таў авія цыі ўзбро е ных 

сіл дзяр жаў — удзель ніц СНД аэ ра на ві га цый най 

ін фар ма цы яй.
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Месяц
Маладзік у 00.41.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

Iмянiны
Пр. Пятра, Савы, Таццяны.

К. Генрыха, Ірэны, Мілаша, Паўла, 

Таццяны, Эльвіры, Яна.

АВЕН.  Пра фе сій ныя 

ін та рэ сы і аса біс тае 

жыц цё бу дуць у гэ тыя 

дні цес на пе ра пля тац-

ца, у дзе ла вых пра ек тах мо гуць 

удзель ні чаць сяб ры ці сва я кі. 

У аў то рак будзь це асця рож ныя, 

раз маў ля ю чы з ма ла зна ё мы мі. 

У гэ ты дзень па жа да на кант ра-

ля ваць не толь кі дзе ян ні і сло вы, 

але і дум кі, бо яны мо гуць ад біц ца 

на тва ры. У се ра ду аб ста ві ны бу-

дуць склад вац ца спры яль на, але 

лепш не рас слаб ляц ца. Ка нец 

тыд ня мо жа пры нес ці кан флік ты 

і пад ман.

Ц Я  Л Е Ц .  На гэ тым 

тыд ні па жа да на не 

рас кры ваць свае пла-

ны і за ду мы. Іма вер на, 

у па ня дзе лак і аў то рак да вя дзец-

ца ня лёг ка, за тое мож на бу дзе 

су ця шац ца тым, што за не са май 

уда лай па ла сой у жыц ці вас ча кае 

па ляп шэн не ста но ві шча. Не вы-

клю ча на, што вы ў поў ным аб' ёме 

спаз на е це ка вар ства ка рыс лі вых 

парт нё раў, за тое не да зво лі це ся бе 

пад ма нуць. Да кан ца тыд ня ў вас 

па вы сіц ца твор чы па тэн цы ял, і вы 

пач ня це фан та на ваць вы дат ны мі 

ідэ я мі.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  Доб ры 

час для вы ра шэн ня 

пы тан няў у аса біс тым 

жыц ці, якія да гэ та га 

вы клі ка лі пэў ныя цяж-

кас ці. Ме на ві та ця пер вы атры-

мае це тое, пра што даў но ма ры лі. 

Пры ем ныя су стрэ чы і ра ман тыч-

ныя спат кан ні ад цяг нуць ад сум ных 

ду мак і па до раць за рад ап ты міз му. 

Не бой це ся мя няць сваё жыц цё і 

ка хаць на поў ную ка туш ку. Ва шы 

па чуц ці ўза ем ныя, а са мыя сме лыя 

жа дан ні ажыц ця вяц ца.

РАК. Спры яль ны ты-

дзень для да сяг нен ня 

пос пе ху ў пра фе сій най 

сфе ры. Рых туй це ся па пра ца ваць, 

вы яў ля ю чы ўвесь свой во пыт, фан-

та зію, энер гію і ін ту і цыю. Ра за рві це 

не па трэб ныя су вя зі, якія аб ця жар-

ва юць вас, па збаў це ся ад ілю зій і 

па мы лак. У вы ні ку, вы зва ліў шы ся 

ад ба лас ту, вы ста не це воль ныя 

і да б'я це ся пос пе ху. Па спра буй це 

не да ваць абя цан няў і ве рыць у 

леп шае.

ЛЕЎ.  На гэ тым тыд ні 

непа жа да на аб мяр коў-

ваць сваё аса біс тае 

жыц цё на ват з бліз кі мі 

сяб ра мі. Ду шэў ная пра ца, хоць і 

не пры кмет ная, так са ма пры но сіць 

плён — раз ві вай це свой унут ра ны 

свет. Па збег нуць мно гіх кан флік-

таў да па мо гуць муд расць і пад атлі-

васць. Доб ра бы ло б ні чо га рэз-

ка не мя няць і не плыць су праць 

ця чэн ня, хі ба што з мер ка ван няў 

па ляп шэн ня сва ёй фі зіч най пад-

рых тоў кі. У пят ні цу па жа да на не 

бу да ваць на па ле о наў скіх пла наў.

ДЗЕ ВА. Ва ша ма не-

ра ста віць лю дзей пе-

рад фак там па кі дае ім 

не так ужо шмат пра-

сто ры для іні цы я ты вы. У се ра ду 

не вар та іс ці на по ва дзе ва ўлас-

най са ма ўпэў не нас ці і эга із му, ка-

лі хо ча це па збег нуць кан флік таў 

на ра бо це. У дру гой па ло ве тыд ня 

вас ча кае пос пех у кар' е ры, але 

ся мей ныя спра вы мо гуць вы клі-

каць не па кой. Трэ ба ўдзя ліць до му 

больш ча су. У чац вер і пят ні цу вар-

та пры слу хац ца да па рад сяб роў і 

пад ка зак лё су.

ША ЛІ.  У па ня дзе лак 

не па жа да на да зва ляць 

са бе за над та рас слаб-

ляц ца, бо імк нен не пе-

ра клас ці ад каз насць на парт нё раў 

мо жа пры вес ці да кан флікт ных сі-

ту а цый. У се ра ду, перш чым узяц-

ца за но вую спра ву, пра віль на аца-

ні це свой па тэн цы ял. Лепш зра біць 

менш, але больш якас на. У су бо ту 

па спра буй це знай сці да стат ко ва 

ча су для вы ра шэн ня праб лем дзя-

цей і ін шых сва я коў, ім як ні ко лі 

па трэб на ва ша да па мо га.

СКАР ПІ  ЁН.  У рэа лі-

за цыі ідэй дзей ні чай це 

ра шу ча і хут ка. У па ня-

дзе лак мо жа це зра біць 

важ ны крок, каб змя ніць сваё жыц-

цё да леп ша га. Аб' ек тыў ная ацэн ка 

ва шых за слуг па ды ме аў та ры тэт. 

Вас ча кае са лід ны пры бы так у дзе-

ла вым і шмат пры ем ных мо ман-

таў у аса біс тым жыц ці. Не бой це ся 

пры знац ца ў па чуц цях.

СТРА ЛЕЦ.  Ты дзень 

спры яль ны для ге не ра-

ван ня і ўва саб лен ня ідэй 

у рэ аль насць — толь кі рых туй це ся 

тлу ма чыць сваю па зі цыю парт нё-

рам і ка ле гам. У аў то рак, імк ну-

чы ся да дас ка на лас ці, па мя тай це, 

што не ўсё за ле жыць ад знеш нас ці. 

У ся рэ дзі не тыд ня ўда лыя бу дуць 

па езд кі, ву чо ба і прак тыч на лю бая 

ін тэ ле кту аль ная дзей насць. У пят-

ні цу ўве ча ры ча кай це ня про ша ных, 

але пры ем ных гас цей.

КА ЗЯ РОГ.  Упэў не-

насць у сва іх сі лах і 

па вы ша ную пра ца-

здоль насць тыд ня па-

спра буй це вы ка рыс тоў ваць для 

вы ра шэн ня дзе ла вых за дач. Па-

жа да на зра біць гэ та мак сі маль на 

бес кан флікт ным шля хам, хай на-

ват ён і зой ме больш ча су. Доб-

ры пе ры яд для но вых зна ём стваў і 

ра ман тыч ных су вя зяў. Важ на хоць 

у чым-не будзь ства рыць для ся бе 

кам форт нае ася род дзе, якое да-

зва ляе ап ты міс тыч на гля дзець на 

свет.

ВА ДА ЛІЎ.  Гран ды ёз-

ных пос пе хаў на ра бо-

це на гэ тым тыд ні па-

куль не прад ба чыц ца. 

Хут чэй з пры чын, якія не за ле жаць 

ад вас, бо ваш твор чы па тэн цы ял 

да стат ко ва вы со кі. Не вы клю ча на 

су тык нен не з бю ра кра тыч най ця га-

ні най і не ра зу мен нем. Не імк ні це ся 

асяг нуць не аб сяж нае, аб' ек тыў на 

раз ліч вай це сі лы. Ня дрэн на пра-

ве рыць не ка то рых дзе ла вых парт-

нё раў на на дзей насць. Са мы час 

за ду мац ца пра зме ну ра бо ты.

РЫ БЫ.  Ця пер на стае 

спры яль ны час, каб за-

быць крыў ды і рас ча-

ра ван ні, па мя няць сваё стаў лен-

не да жыц ця і па чаць пла на ваць 

штось ці но вае. Мо гуць па сту піць 

пра па но вы пра зме ну ра бо ты, 

вас ча ка юць ці ка выя зна ём ствы. 

Ад моў це ся ад да лё кіх па ез дак, 

яны, хут чэй за ўсё, бу дуць ня ўда-

лыя. Ап ты міс тыч нае ўспры ман не 

жыц ця да зво ліць лёг ка спра віц-

ца з цяж кас ця мі, якія ўзні ка юць. 

У вы хад ныя мо жа це раз ліч ваць 

на да па мо гу сва я коў.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

— Нарэшце мы адны!

У Адэ су час цей ез дзяць па ін шыя 

ўра жан ні — на мо ра, да лас ка-

ва га чар на мор ска га сон ца. На-

пэў на, ма ла хто ве дае, што зу сім 

не да лё ка ад па пу ляр на га ў адэ сі-

таў пля жа «Атра да» зна хо дзіц ца 

той са мы сла ву ты «ка бі нет Жаг-

ло ва», а ў два ры пад га ра чы мі 

со неч ны мі пром ня мі су муе аў то-

бус-пен сі я нер па мя нуш цы «Фер-

ды нанд». Трэ ба толь кі прай сці 

па Фран цуз скім буль ва ры ў бок 

Ар ка дыі. Ба чы це вунь той дом 

з ка раб лі кам на ба ку і над пі сам 

«Адэ ская кі на сту дыя»? Не са ро-

мей це ся, за ходзь це ўнутр. Вам 

там спа да ба ец ца.

ВЫ СОЦ КІ ЦІ КА ВІЎ СЯ, 
ЯК СПРА ВЫ

Гэ та, на пэў на, ад но з са мых моц-

ных ма іх ура жан няў мі ну ла га ле та. 

Пас ля пля жа прос та пра гу ля ла ся па 

ву лі цы, каб па гля дзець ар хі тэк ту ру. 

І, на пэў на, прай шла б раў на душ на мі-

ма бу дын ка Адэ скай кі на сту дыі, ка лі б 

не «за ча пі ла» кам па зі цыя з Ула дзі мі-

рам Вы соц кім — ме та ліч ная і ў той жа 

час та кая па вет ра ная. Крох кая ча ла-

ве чая фі гур ка ні бы лу нае ў бяз важ-

кас ці. Ста ла ці ка ва, ад куль яна тут. 

Зай шла на кі на сту дыю, каб спы тац-

ца, і пра па ла амаль на дзве га дзі ны. 

Хто ж ве даў, што там та кі шы коў ны 

му зей кі но! Але спа чат ку ча каў сюр-

прыз. Пры го жая жан чы на па ва жа на га 

ўзрос ту на, як мод на ця пер ка заць, 

рэ сеп ша не (я ні ко лі б не па ве ры ла, 

ка лі б яна са ма не пры зна ла ся, што 

ёй за 80), ака за ла ся, доб ра ве да ла 

і са мо га Вы соц ка га, і яго ўлю бё ную 

Ма ры ну Ула дзі, і мно гіх з тых, з кім 

сяб ра ва ла сла ву тая па ра. За вуць яе 

Ка ця ры на Лог ві на ва, і яна ўсё жыц цё 

(60 га доў!) пра ца ва ла на гэ тай кі на-

сту дыі ра зам са сва ім му жам, а по тым 

і сы нам. Яе муж, Ва ле рый Лог ві наў, 

быў бры га дзір асвят ляль ні каў, прад-

стаў нік ад ной з са мых па ва жа ных у 

кі не ма та гра фіч ным све це пра фе сій. 

Бо — і гэ та мер ка ван не экс пер таў — 

пос пех філь ма на 70 % за ле жыць ад 

пра віль на па да бра на га асвят лен ня. 

А Ва ле рый Лог ві наў быў май стар ад 

бо га. Да рэ чы, у філь ме «Мес ца су-

стрэ чы змя ніць нель га» ён быў май-

страм па све це, і яго імя так са ма ёсць 

у ціт рах. Жон ка зга да ла гіс то рыю, як 

ён зды маў эпі зод з Жаг ло вым і Ша-

ра па вым у пар тэ ры Вя лі ка га тэ ат ра. 

Здым кі ў Вя лі кім на огул ка тэ га рыч на 

за ба ра ня лі ся, але гэ ты да звол цу дам 

быў атры ма ны. Пра ца ваць да зва ля-

ла ся не больш за 20 хві лін, да лей — 

15-хві лін ны пе ра пы нак, бо во чы ар тыс-

таў і пер са на лу па ку та ва лі ад ін тэн сіў-

на га асвят лен ня. Але Вы соц кі час та 

быў у цэйт но це і пра сіў: «Ва ле ра, пра-

шу ця бе, уклю чай, у мя не бі ле ты на 

са ма лёт, спек такль, не па спя ваю!»

У фае кі на сту дыі шмат фо та здым-

каў зо рак эк ра на са вец ка га пе ры я-

ду, у тым лі ку з ты мі, хто за ста ваў-

ся за кад рам. І Ка ця ры на Лог ві на ва 

з го на рам па каз вае ся род іх му жа і 

ся бе. Вунь яна, зу сім яшчэ ма ла дзень-

кая, — у шэ рым з бе лым каў не ры кам 

кам бі не зо не чле на сан дру жы ны. Кім 

яна тут толь кі не пра ца ва ла! Бы ла за-

гад чы цай скла да, па моч ні цай у асвят-

ляль ным цэ ху, але ар тыс ты больш ве-

да лі яе як ад мі ніст ра та ра гас ці ні цы, 

дзе яны пры пы ня лі ся на час зды мак.

— За ла ты быў час, — уз ды хае 

жан чы на. Чар го вая эк скур сія па па-

віль ё нах кі на сту дыі толь кі што скон-

чы ла ся, а на ступ ная гру па яшчэ не 

на збі ра ла ся, і Ка ця ры на Лог ві на ва 

не су праць па гу та рыць са мной. Тым 

больш што ёй са мой, як мне зда ло ся, 

бы ло пры ем на вяр нуц ца ва ўспа мі нах 

у тыя ча сы.

— Як зда роўе, Ка ця ры на? Як спра-

вы? — ці ка віў ся Вы соц кі, ка лі пра хо-

дзіў у свой гас ці ніч ны ну мар. Бы ва ла, 

і цу кер ка мі час та ваў, — усмі ха ец ца 

су раз моў ца. — Я пра ца ва ла дзя жур-

ным ад мі ніст ра та рам у гас ці ні цы кі на-

сту дыі — «Ку раж». Та ды толь кі-толь кі 

пры еха ла ў Адэ су і ад кры ла для ся бе 

Вы соц ка га. Уяў ля е це, якая я шчас лі-

вая? Пер шыя пес ні Вы соц ка га па чу ла 

не на ка се тах, а ў жы вым вы ка нан ні. 

Які ж гэ та быў цу доў ны час, ка лі мы 

збі ра лі ся ў два ры на шай гас ці ні цы і 

Ва ло дзя браў у ру кі гі та ру. Пес ні пе-

ра ры ва лі ся анек до та мі, жар та мі, сме-

хам. Мы ўсе бы лі кры шач ку за ка ха ныя 

ў Вы соц ка га і бяс кон ца шчас лі выя.

ДЗЕ ШУ КАЦЬ 
«ЧОР НУЮ КОШ КУ»?

Хто не ве дае куль та вы тэ ле фільм 

пра цяж кія і смя рот на не бяс печ ныя 

буд ні су пра цоў ні каў кры мі наль на га 

вы шу ку ў су ро выя пас ля ва ен ныя га-

ды? На ту раль ныя здым кі тэ ле се ры я-

ла «Мес ца су стрэ чы змя ніць нель га» 

пра хо дзі лі ў Маск ве, а вось па віль ён-

ныя — у Адэ се. У 5-м па віль ё не Адэс-

кай кі на сту дыі да гэ туль іс нуе сла ву ты 

ка бі нет на чаль ні ка ад дзе ла па ба раць-

бе з бан ды тыз мам Мас коў ска га кры-

мі наль на га вы шу ку (у філь ме МУР) 

ка пі та на мі лі цыі Гле ба Жаг ло ва.

«Не рас пус кай соп лі, Ша ра паў! Тут 

МУР, а не ін сты тут вы са ка род ных па-

не нак», — зда ец ца, на ват чу еш з'ед-

лі вы го лас Жаг ло ва, ка лі трап ля еш у 

гэ ты ка бі нет. Тут, да рэ чы, за бо лей 

чым 40 га доў пас ля зды мак амаль ні-

чо га не змя ні ла ся. На су праць дзвя-

рэй ле ген дар ны стол, той са мы, за 

якім (па мя та е це?) дзяў чы на лёг кіх 

па во дзін Ма рыя Ка лы ва на ва, а па-

прос та му Мань ка-Аб лі га цыя, пі са ла, 

пры якіх аб ста ві нах зло дзей-рэ цы ды-

віст «та ва рыш Кап чо ны» па да рыў ёй 

бран за лет «ся рэб ра ны, са змей кай і 

з ад ным ізум руд ным воч кам». 

Ка жуць, што пы тан не Мань кі 

на конт пра ва пі су пер шай лі та-

ры «о» або «а» ў сло ве «аб лі-

га цыя» — чыс тай ва ды ім пра-

ві за цыя. Маў ляў, Ла ры са Уда-

ві чэн ка са праў ды не ве да ла, 

як пі шац ца наз ва каш тоў най 

па пе ры.

На ста ле тыя ж са мыя рэ-

чы, што бы лі і пад час зды-

мак, — дыс ка вы тэ ле фон, чор-

ная на столь ная лям па, на бор 

для пісь мо вых пры лад і на ват 

рас кры тая па пка з кры мі наль-

най спра вай, што су пя рэ чыць 

жа лез на му пра ві лу май стра 

кры мі наль на га вы шу ку: ні чо га 

важ на га не па кі даць на ві да во-

ку без на гля ду. Жаг лоў на ват 

ла яў ся праз гэ та на Ша ра па ва. 

Вось што зна чыць ня ма дыс-

цып лі ны! На вед валь ні кам тут 

на огул да зва ля ец ца мно гае: 

ся дзець за ста лом, ла зіць па 

яго скры нях, ма цаць усё, што 

тра піць пад ру ку. Хоць, маг-

чы ма, я па мы ля ю ся. Прос та 

як са праўд ная пры хіль ні ца Вы соц ка га 

ра зам з та кі мі ж фа на та мі за тры ма-

ла ся ў гэ тым ка бі не це кры ху больш, 

чым ін шыя. І па куль эк скур са вод па-

каз ва ла ў су сед нім па мяш кан ні ўсім 

ас тат нім на ту ру для «Вяс ны на За-

рэчнай ву лі цы» і «Трох муш ке цё раў» 

(гэ тыя філь мы так са ма зды ма лі ся 

тут), мы па зі ра ва лі пе рад ма біль ні-

ка мі за ста лом, з труб кай тэ ле фо на, 

на ват з чай ні кам. І ўвесь час грэ ла 

дум ка, што пе рад та бой ме на ві та той 

стол, за якім (і на якім) ся дзеў Жаглоў-

Высоцкі; тэле фон, труб ку яко га ён 

тры маў; скры ня, дзе, маг чы ма, ля жаў 

яго парт сі гар з «Каз бе кам» або да ра-

гі мі цы га рэ та мі «Маль ба ра», якія ён 

апош нія га ды ку рыў.

Эк скур са вод па ве да мі ла, што ў 

два ры кі на сту дыі ся род ра ры тэт ных 

ма шын ста іць і той са мы ле ген дар-

ны «Фер ды нанд», з акна яко га Глеб 

Жаг лоў стра ляў па «Студ бе ке ры» 

з уця каю чым ад па го ні Фок сам. У маю 

па мяць доб ра ўрэ за ўся той на пру жа-

ны эпі зод, ка лі Вы соц кі раз бі вае шкло 

ру кой, на па ло ву вы соў ва ец ца ў акно 

і за гад вае су пра цоў ні ку тры маць яго. 

«Як тры маць?» — пе ра пыт вае збян тэ-

жа ны мі лі цы я нер. «Пя шчот на», — іра-

ніч на кі дае на чаль нік. Сцэ на, да рэ чы, 

бы ла зня тая з пер ша га дуб ля. До ма, 

раз гляд ва ю чы адэ скія здым кі, між во лі 

зла ві ла ся бе на дум цы, што «Фер ды-

нанд» ча мусь ці не цём на-зя лё на га ко-

ле ру, як у філь ме, а бла кіт ны з бе лым. 

Маг чы ма, пе ра фар ба ва лі?

А ПЕС НІ ЗА СТА ЛІ СЯ...
На Адэ скай кі на сту дыі пра Вы соц-

ка га на гад вае ўсё. У су ве нір най кра-

ме пра да юц ца кні гі пра яго, на сце-

нах ві сяць шмат лі кія фо та здым кі з 

ім, у му зеі, акра мя ка бі не та Жаг ло ва, 

ёсць яшчэ не каль кі звя за ных з імем 

ак цё ра па мяш кан няў. «Вер ты каль», 

«Не бяс печ ныя гаст ро лі», «Ка рот кія 

су стрэ чы», «Бе лы вы бух» — усе гэ-

тыя філь мы зды ма лі ся ме на ві та тут. 

Для апаль на га ар тыс та Адэ ская кі-

на сту дыя бы ла, лі чы, дру гім до мам. 

На здым ках «Мес ца су стрэ чы...» Ула-

дзі мі ру Вы соц ка му ўда ло ся ўва со біць 

у жыц цё яшчэ ад ну сваю за па вет ную 

ма ру — стаць рэ жы сё рам. Ста ні слаў 

Га ва ру хін, з'яз джа ю чы ў ка ман дзі роў-

кі, па кі даў яго за га лоў на га. На гэ тай 

жа кі на сту дыі ар тыст ма рыў зняць і 

пер шы свой фільм — «Зя лё ны фур-

гон», дзе ён бы спа лу чыў аба вяз кі рэ-

жы сё ра з ро ляй Кра сун чы ка. Не атры-

ма ла ся. Смерць мац ней шая за пла ны. 

Фільм быў зня ты ін шым рэ жы сё рам 

праз тры га ды пас ля та го, як Вы соц-

ка га не ста ла. А ро лю Кра сун чы ка вы-

ка наў та ле на ві ты ак цёр Аляк сандр Са-

лаў ёў, які тра гіч на за гі нуў у 2000-м.

На эк скур сіі вам аба вяз ко ва па-

ка жуць па мяш кан не, дзе Вы соц кі ў 

ро лі ха рыз ма тыч на га Жор жа Бен-

галь ска га з філь ма «Не бяс печ ныя 

гаст ро лі» спя вае пры све ча ныя Адэ се 

куп ле ты — «Да мы, гос по да! Других 

не вижу здесь. / Блеск, изыск и обще-

ство — пре лест ны! / Сотвори, Гос подь, 

хоть пять де сят Одесс, — / Всё рав но в 

Одес се бу дет тес но». Фільм на огул на 

70 % скла да ец ца з пе сень Вы соц ка га. 

Ка жуць, рэ жы сёр паў го да «вы прош-

ваў» ар тыс та на гэ тую ро лю — ён у 

той час быў «не зды маль ны». Але на-

стой лі васць пе ра маг ла. Вы соц ка га 

не ах вот на, але ж за цвер дзі лі. 

Ка лі бу дзе це фа та гра фа вац ца 

на фо не дэ ка ра цый да філь-

ма, звяр ні це ўва гу: ра яль той 

са мы, за якім ся дзеў ар тыст. 

А вось гі та ра на сця не, ка жуць, 

не яго ная.

Яшчэ ад но па мяш кан не на-

га дае пра фільм «Вер ты каль», 

які ў 1966 го дзе зняў та ды 

яшчэ зу сім ма ла ды рэ жы сёр 

Ста ні слаў Га ва ру хін. На ро лю 

ра дыс та Ва ло дзі ён за пра сіў 

ужо па пу ляр на га, але яшчэ ма-

ла вя до ма га шы ро кай гра мад-

скас ці Ула дзі мі ра Вы соц ка га. 

У 1968 го дзе, пас ля вы ха ду 

філь ма на эк ра ны, гру па аль-

пі ніс таў на паўд нё ва-за ход нім 

Па мі ры ска ры ла бе зы мен ную 

вяр шы ню вы шы нёй 6200 мет-

раў і на зва ла яе «Пік Ула дзі мі-

ра Вы соц ка га». На жаль, афі-

цый на гэ тую наз ву са вец кія 

ўла ды не за цвер дзі лі. Але пес ні 

Вы соц ка га, што пра гу ча лі з эк-

ра на, ад ра зу ж ста лі хі та мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

МЕС ЦА СУ СТРЭ ЧЫ ЗМЯ НІЦЬ НЕЛЬ ГА,
або Як тра піць у ка бі нет ка пі та на мі лі цыі Гле ба Жаг ло ва 

і па тры мац ца за ба ран ку зна ка мі та га тра фей на га «Фер ды нан да»

І мы там бы ліІ мы там бы лі

Ка ця ры на ЛОГ ВІ НА ВА 
аса біс та бы ла зна ё ма з Вы соц кім.

У ка бі не це Жаг ло ва 
кож ны прад мет 
мож на па ма цаць 
ру ка мі.


