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У мі ну лую су бо ту, 26 сту дзе ня, споў ні ла ся шас нац цаць га доў са дня, ка лі Ула дзі мір Му ля він пай шоў 
з жыц ця. Да та го ж 2019-ы — год пя ці дзе ся ці год дзя «Пес ня роў»: той са мы куль та вы ан самбль, 
што гры меў на ўвесь Са вец кі Са юз і быў вя до мы да лё ка за яго ме жа мі, па чы наў «Ля во на мі» 
ў Мін скай фі лар мо ніі, якім 1 ве рас ня 1969 го да да зво лі лі на зы вац ца ВІА. Ака за ла ся, у бія гра фіі 
Ула дзі мі ра Му ля ві на да во лі ла кун, але з рас ка за мі яго сва я коў, сяб роў і зна ё мых пра бе лы за паў ня юц ца 
да во лі ці ка вы мі фак та мі. Зай маль ных гіс то рый, апуб лі ка ва ных у тым лі ку ўпер шы ню, ха пае ў кні зе 
«Ула дзі мір Му ля він і Лі дзія Кар маль ская. Не да ска за нае...» аў тар ства му зы ка знаў ца Воль гі Бры лон 
і дач кі му зы кан та Ма ры ны Му ля ві най. Кні га ак цэн туе ўва гу на пе ры я дзе, ка лі Ула дзі мір Му ля він жыў 
са сва ёй пер шай жон кай — ар тыст кай Лі дзі яй Кар маль скай, той са май, «без якой не вя до ма, ці бы лі б 
«Пес ня ры». Ра зам з Воль гай Бры лон мы па ка па лі ся ва ўпер шы ню апуб лі ка ва най пе ра піс цы, упер шы ню 
па ка за ных фо та здым ках і ўпер шы ню аб на ро да ва най ін фар ма цыі і вы лу чы лі дзе сяць, ча сам на ват 
кры ху не ве ра год ных, фак таў пра жыц цё зна ка мі та га му зы кан та.

ДА СКА ЗАЦЬ НЕ ДА СКА ЗА НАЕ
10 невядомых (малавядомых) фак таў пра Ула дзі мі ра Му ля ві на

Кні га «Ула дзі мір Му ля він 

і Лі дзія Кар маль ская. Не да ска за нае...» 

на мі на ва на на прэ мію 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі.

10. Сы ход Му ля ві на з сям'і 
быў прад ка за ны 
Ган най Ар го

Му ля він з Кар маль скай рас пі са лі ся 20 кра са ві ка 
1960 го да ў Ка лі нінг ра дзе, дзе па зна ё мі лі ся і 
па сяб ра ва лі з Ган най Ар го — Воль фам Ме сін гам 
у жа но чым аб ліч чы. Та ды Ган на ска за ла Лі дзіі, 
што Ула дзі мір — муж чы на, яко га тая бу дзе ка хаць 
усё жыц цё. У па чат ку 1960-х яны зноў су стрэ лі ся 
ў Мін ску, ка лі Ган на Ар го са ма па клі ка ла Лі дзію 
да ся бе, каб прад ка заць, што ў яе на ро дзіц ца сын, 
яко га праз двац цаць га доў магчыма стра ціць, і 
пас ля на ра джэн ня дзі ця ці яна аль бо раз вя дзец ца, 
аль бо ста не ўда вой. Ма ры на Му ля ві на па мя тае, 
як ма ці прый шла да до му і ў раз мо ве з ба бу ляй 
ска за ла: «Ні хто не збі ра ец ца раз во дзіц ца, а 
па мі раць тым больш». Праз паў та ра го да Лі дзія 
за ця жа ры ла і на ра дзі ла сы на, раз вя ла ся з 
Му ля ві ным, праз двац цаць га доў сын тра піў у 
ава рыю, але вы жыў.

За пі са ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

1. Баць ку Му ля ві на арыш та ва лі 
за су вязь з сы нам Чан Кай шы

Ула дзі мір Му ля він усё жыц цё ві на ва ціў баць ку ў тым, 
што той кі нуў сям'ю. Ака за ла ся, Аку лі на Сяр ге еў на, ма ці 
Ула дзі мі ра, са ма спа ло ха ла ся і збег ла са Свярд лоў ска ў 
па сё лак Дзяг цяр ка (сён ня го рад Дзяг цярск), ка лі ў 1939 
го дзе яе муж Ге ор гій тра піў пад рэ прэ сіі. Ге ор гія Му ля ві на 
асу дзі лі за су вязь з сы нам прэ зі дэн та Кі тай скай Рэс пуб лі кі 
Чан Кай шы, з якім яны ра зам жы лі ў сту дэнц кім ін тэр на це. 
Ка лі Чан Кай шы ў са вец кай ула ды ака заў ся ў ня мі лас ці, 
во ра гам стаў і яго сын, а ў вы ні ку і Ге ор гій Му ля він. Пас ля 
пе ра ез ду Аку лі на Му ля ві на ба я ла ся на ват на вед ваць 
му жа ў тур ме, так іх шлюб і рас паў ся. Ге ор гій Му ля він быў 
рэ абі лі та ва ны і, як рас ка заў яго сын ужо ад дру го га шлю бу 
Ілья, да кан ца жыц ця на сіў у на груд най кі шэ ні парт рэт 
Лаў рэн ція Бе рыі, што аб вяс ціў ам ніс тыю, па якой ён зноў 
апы нуў ся на сва бо дзе.

2. Баць кам Ула дзі мір Му ля він 
на зы ваў свай го дзядзь ку 
Фі лі па Па лы ча ва

У ліс та ван ні з жон кай Лі дзі яй Кар маль скай Му ля він 
час та згад вае баць ку, але мае на ўва зе не Ге ор гія 
Му ля ві на, а свай го дзядзь ку Фі лі па Па лы ча ва, у сям'і 
яко га жыў да тры нац ца ці га доў. Ка лі Аку лі на Му ля ві на 
за ста ла ся ад на з дзець мі, адзін з яе бра тоў, якіх у 
яе бы ло пяць, пра па на ваў узяць Ула дзі мі ра да ся бе 
на вы ха ван не. У Фі лі па з жон кай не бы ло ўлас ных 
дзя цей, а жы лі яны па тых ча сах да во лі за мож на — 
га ла ва сям'і ўтрым лі ваў абут ко вую май стэр ню. 
У вы ні ку «баць ка», мож на ска заць, вы рас ціў 
Ула дзі мі ра Му ля ві на, упер шы ню пад штурх нуў да 
за нят каў му зы кай і па лю біў на столь кі, што за ха цеў 
усы на віць, але ма ці Ула дзі мі ра гэ та га не да зво лі ла.

3. З пер шай жон кай Му ля він 
па зна ё міў ся 
пад час ка ман дзі роў кі 
кан цэрт най бры га ды

У кан цы 1950-х, ка лі Ула дзі мір Му ля він па чаў 
пра цаваць у Том скай фі лар мо ніі, для кож на га з 
эст рад ных жан раў — акра ба тыч на га, тан ца валь на га 
ці пе сен на га, — па коль кі фа наг рам яшчэ не іс на ва ла, 
па тра ба ваў ся акам па не мент. Функ цыю та ко га 
акам па не мен ту вы кон ваў эст рад ны квар тэт фі лар мо ніі, 
у якім іг раў Му ля він. Як част ка квар тэ ту му зы кант 
па ехаў у свае пер шыя гаст ро лі, якія та ды маг лі цяг нуц ца 
не каль кі ме ся цаў, а то і паў го да. Ужо хут ка на ра бо ту 
ў фі лар мо нію па сту пі ла Лі дзія Кар маль ская, якую 
ад ра зу ад пра ві лі да га няць кан цэрт ную бры га ду. У гэ тай 
ка ман дзі роў цы Му ля він і Кар маль ская па зна ё мі лі ся 
і па ча лі свае ад но сі ны. Му ля ві ну та ды бы ло 18, а 
Кар маль скай — 21.

4. Мін ская фі лар мо нія ад мо ві ла 
Му ля ві ну ў пры ёме на ра бо ту

Ка лі Лі дзія Кар маль ская на ра дзі ла дач ку Ма ры ну, 
Ула дзі мір Му ля він з Ке ме ра ва, дзе яны та ды жы лі, 
па ехаў шу каць ра бо ту блі жэй да Еў ро пы, а дак лад ней у 
Маск ву. Пе рад ад праў лен нем цяг ні ка на том скім вак за ле 
му зы кант пай шоў у пры бі раль ню, дзе ху лі га ны за ўва жы лі 
яго да ра гі га дзін нік і па спра ба ва лі ад няць. У гэ ты мо мант 
у пры бі раль ні ака заў ся хло пец, які ва ло даў ус ход ні мі 
адзі на бор ства мі, і ад біў Ула дзі мі ра і яго га дзін нік. Ім 
ака заў ся акра бат Аляк сандр Ван  Лі, які так са ма шу каў 
ра бо ту ў фі лар мо ніі і ехаў у тым жа на прам ку, толь кі да лей 
за Маск ву — у Мінск, ку да за пра сіў і Му ля ві на. Ван  Лі ў 
мін скую фі лар мо нію ўзя лі ад ра зу, а Му ля ві ну ад мо ві лі, бо 
гі та рыс таў, маў ляў, і без та го ха пае. Ван  Лі по тым ка заў, 
што гэ та ён упер шы ню пры вёз Му ля ві на ў Мінск.

5. Пэў ны час зор кай у сям'і быў 
не Му ля він, а Кар маль ская

Лі дзія Кар маль ская бы ла вы ка наў цай не звы чай на га 
жан ру мас тац ка га свіс ту, дзя ку ю чы ча му ў 1963 го дзе яе 
з ра дас цю пры ня лі ў Мін скую фі лар мо нію. Гі та рыс таў жа 
ў Мін ску ха па ла, та му Ула дзі мір Му ля він быў пры ня ты на 
ра бо ту, ве ра год на, як да да так да Кар маль скай. Тут ён 
пра цяг нуў вы кон ваць дру га рад ную ро лю акам па ні я та ра 
для сва ёй жон кі і ін шых ар тыс таў. Але ўсё змя ні ла ся 
з ІV усе са юз ным кон кур сам эст ра ды ў Маск ве. Фі лар мо нія 
ра бі ла стаў ку на ну мар Кар маль скай, а «Ля во нам», 
як спа чат ку на зы ва лі ся «Пес ня ры», да вя ло ся яшчэ 

па зма гац ца за маг чы масць паў дзель ні чаць 
у кон кур се асоб на. Кі раў ніц тва фі лар мо ніі 
доў га не да ва ла зго ды, але на рэш це ска за ла 
неш та на кшталт: «Ну і чорт з імі, хай едуць, 
аб ла жа юц ца і вер нуц ца да до му». У вы ні ку 
вы ступ лен не Кар маль скай на кон кур се не 
за лі чы лі з-за ўзрос ту, а «Ля во ны» па дзя лі лі 
дру гую прэ мію з Львом Ле шчан кам (пер шая 
пры су джа на не бы ла).

6. Му ля ві на не ха це лі 
пе ра во дзіць з му зыч най 
ро ты з-за яго ак тыў най 
дзей нас ці

Ула дзі мір Му ля він слу жыў тры 
га ды — адзін у му зыч най ро це, што 
зна чы ла звы чай ную сал дац кую служ бу 
з му зы каль ны мі за нят ка мі ў да да так, і 
два ў Ан самб лі пес ні і тан ца Бе ла рус кай 
ва ен най акру гі, які да ваў слу жа чым пэў ную 
сва бо ду. Ся род тых, хто слу жыў ра зам 
з Му ля ві ным, — за слу жа ны ар тыст Ра сіі 
Мі ка лай Ма і се ен ка, за слу жа ны ар тыст 
Бе ла ру сі Вік тар Страль чэ ня, за слу жа ны 
ар тыст БССР Мі ха іл Зда не віч, зор ка 
мас коў скай апе рэ ты Юрый Ве дзя не еў. 
У ліс тах жон цы Му ля він пі саў, як ня со лад ка 
слу жыц ца ў му зыч най ро це, і жар та ваў 
пра тое, як «ледзь не здох на кро се, а 
мор ду хут ка раз го ніць так, што ён ста не 
вы гля даць як стар шы ня кал га са». Ігар 
Ра еў скі, які ў той час быў на чаль ні кам-мас-
тац кім кі раў ні ком Ан самб ля пес ні і тан ца, 
рас ка заў аў та рам кні гі, што Му ля ві на не 
ха це лі пе ра во дзіць на больш пры ваб ную 
служ бу ў Ан самбль, бо па каз чы кі му зыч най 
ро ты дзя ку ю чы яго дзей нас ці за ўваж на 
па леп шы лі ся. Ігар Ра еў скі так са ма 
ўспом ніў, як ужо ў ан самб лі раз да ваў 

му зы кан там пар тыі, а Му ля він ска заў: «Ігар 
Іва на віч, я пра шу вас, не пі шы це мне, ка лі 
лас ка, маю пар тыю. Я па слу хаю і сам скла ду». 
«І фо кус быў у тым, што ён слу хаў твор толь кі 
адзін раз, а по тым уста ваў і аб ва лак ваў 
ар кестр ней кай ней ма вер най гар мо ні яй», — 
ка жа Ра еў скі.

7. Мя нуш ка Му ля з'я ві ла ся ў му зы кан та 
ў ар міі

Ка лі ў 27 га доў Ула дзі мір прый шоў слу жыць у му зыч ную ро ту, там 
ужо быў адзін гі та рыст — Су лей ман Аб ду ла еў. Яны з Су лей ма нам 
па сяб ра ва лі і ста лі іг раць ра зам, пра што Ула дзі мір згад ваў у ліс тах 
жон цы, маў ляў, сыг ра лі ду э там, маг ло б быць і лепш. А па коль кі ў 
Су лей ма на бы ла мя нуш ка Су ля, Му ля ві на ста лі на зы ваць Му ляй. 
І на зы ва лі так усё жыц цё.

8. Му ля ві ну не да зва ля ла ся 
на сіць цяж кас ці

Шмат хто са зна ё мых Ула дзі мі ра і Лі дзіі ка заў, што, 
ка лі б не Кар маль ская, не вя до ма, ці бы лі б «Пес ня ры». 
Жон ка ба чы ла та лент Ула дзі мі ра і па-доб ра му не 
да ва ла яму спус ку: пры му ша ла зай мац ца, кла па ці ла ся 
аб ад па чын ку, не да зва ля ла на сіць цяж кас ці, бо трэ ба 
бе раг чы ру кі. Ма ры на Му ля ві на ўспа мі нае: са мым 
цяж кім, што мог нес ці баць ка, быў ча хол ад гі та ры. Лі дзія 
Кар маль ская пра ца ва ла ў скла дзе «Пес ня роў» да 1974 
го да і не здар ма ў яе ар хі вах ля жыць гра ма та за «ак тыў ны 
ўдзел у ства рэн ні і ра бо це ан самб ля «Пес ня ры».

9. У дзень смер ці бра та Ва ле рыя 
Му ля він ады граў кан цэрт

Ва ле рый быў ста рэй шым бра там, але ў твор чым пла не 
гля дзеў на Ула дзі мі ра зні зу ўверх. З-за не ка то рых пра він 
Ва ле рыя лі дар ан самб ля мог вый сці з ся бе на столь кі, што 
ін шыя сяб ры ка лек ты ву на ват аба ра ня лі ка ле гу і пра сі лі даць 
яму шанц. Тым не менш бра ты бы лі вель мі пры вя за ны адзін 
да ад на го. Ка лі «Пес ня ры», ужо вель мі вя до мы ка лек тыў 
у СССР, пры еха лі ў кры мі наль ны го рад Ял та, Ва ле рый 
ад пра віў ся на спат кан не. На на ступ ны дзень яго знай шлі 
мёрт вым, а на ве чар у «Пес ня роў» быў за пла на ва ны кан цэрт. 
Які нель га бы ло ад мя ніць.


