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— Пад час пра цяг лых гаст ро ляў 

«Пес ня роў» у Аф ры цы ма ці за хва-

рэ ла на ма ля ры ю. Ка лі яна па ча ла 

па праў ляц ца, баць ка, ве да ю чы, 

як ма ці су муе па кі но, па да рыў ёй 

ві дэа ка ме ру, — тлу ма чыць Ва ле-

рый. — Так яна змаг ла хоць бы 

не як зноў да лу чыц ца да пра фе сіі 

і па ча ла зды маць. У мя не за хоў ва-

ец ца вя лі кі ар хіў за пі саў з гаст ро-

ляў і ся мей ных ура чыс тас цяў.

— Ва ша ма ці пе ра жы ва ла, што 

ў пэў ны мо мант свя до ма спы ні ла 

сваю ак цёр скую кар' е ру?

— Яна на са мрэч вель мі лю бі ла 

кі но. Баць кі і па ча лі су стра кац ца, 

ка лі ма ці зды ма ла ся ў філь ме «Бе-

ра жы це жан чын» на Адэ скай кі на-

сту дыі. Та та па чаў па кры се да яе 

за ля цац ца, пры яз джаць на здым кі, 

а ка лі пад ка нец ма ці моц на пра-

сту дзі ла ся і тра пі ла ў баль ні цу, 

баць ка, узяў шы коў дру, гар ба ту і 

ва рэн не, па ехаў за ёй на ма шы-

не, каб ад вез ці да до му, бо ля цець 

са ма лё там ёй бы ло нель га. Ужо 

пас ля май го на ра джэн ня ма ці па-

еха ла на про бы ў Ле нін град, а ка-

лі вяр ну ла ся, як яна рас каз ва ла, і 

ўба чы ла мя не з баць кам, зра зу ме-

ла, што ўжо не акт ры са, а жон ка і 

ма ці. У гэ ты мо мант яна спы ні ла 

сваю кар' е ру, хоць бы ла на ўзлё це, 

вя до май акт ры сай не толь кі ў Са-

вец кім Са ю зе, але і за мя жой. Та та, 

на прык лад, упер шы ню ўба чыў яе 

на эк ра не ме на ві та за мя жой, гэ та 

быў фільм «Ха джэн не па па ку тах». 

Але ма ці ўсё роў на знай шла ся-

бе ў твор час ці: не ка то ры час вя ла 

кан цэр ты «Пес ня роў» — прад стаў-

ля ла ан самбль, пра гра му, пес ні, 

по тым ста ла па моч ні кам кі раў ні-

ка ан самб ля, то-бок май го та ты, 

і ў рэш це рэшт, ужо пас ля смер ці 

баць кі, каб за ха ваць пра яго на-

леж ную па мяць, уз на ча лі ла му зей 

Ула дзі мі ра Му ля ві на. Да та го ж яна 

заў сё ды пад трым лі ва ла ста сун кі са 

зна ё мы мі ак цё ра мі, лёг ка ра зу ме-

ла ся з апе ра та ра мі і рэ жы сё ра мі, 

бо доб ра ве да ла пра фе сію. 

— Ма лод шыя дзе ці час та бы-

ва юць лю бі мы мі. Вы — ма лод-

шы сын Ула дзі мі ра Му ля ві на. 

Мо жа це ска заць, што вы — лю-

бім чык?

— Ма гу ска заць толь кі, я заў-

сё ды ад чу ваў, што баць ка мя не 

вель мі лю біць. Не здар ма ён на зваў 

мя не ў го нар свай го ста рэй ша га 

бра та Ва ле рыя, яко га вель мі ра на 

стра ціў.

— Што ён ка заў пра за гад ка-

вую смерць Ва ле рыя?

— У яго бы ла толь кі ад на вер сія 

та го, што зда ры ла ся, і яна ні ко лі не 

змя ня ла ся. Ка лі яны пры еха лі вы-

сту паць у Ял ту, ра ні цай мой дзядзь-

ка вый шаў на ву лі цу, сеў на па ра-

пет. Мі ма пра яз джа ла ма шы на, што 

чыс ціць да ро гі, ён пад няў но гі, не 

ўтры маў ся і з не вя лі кай вы шы ні 

ня ўда ла ўпаў і ўда рыў ся га ла вой. 

Ін шых вер сій ад баць кі я не чуў.

— Як ён ус па мі наў бра та?

— У іх бы ло не ба га тае свярд лоў-

скае дзя цін ства, ад на па ра доб рых 

ча ра ві коў на два іх. У тыя пас ля ва ен-

ныя, як баць ка рас каз ваў, бан дыц кія 

ча сы Ва ле рый аба ра няў ма лод ша га 

бра та ад ву ліч ных раз бо рак і ўво гу ле 

ад усіх не пры ем нас цяў ма ла до сці. 

Ён быў моц ны і ка му ні ка бель ны, а 

та та, на ад ва рот, — больш твор чы і 

спа кой ны. А ўжо ка лі баць ка ўсур'-

ёз за ня ўся му зы кай, ён пра па на ваў 

Ва ле рыю ўзяць у ру кі гі та ру, на ву-

чыц ца пра фе сіі і прый сці ў ан самбль. 

То-бок спа чат ку за ступ ніц тва бы ло 

за ста рэй шым бра там, по тым — за 

ма лод шым.

— Ці бы лі ў вас ней кія ся мей-

ныя тра ды цыі?

— Як ва ўсіх, га лоў ныя свя ты 

ад зна ча лі ся ў ася род дзі сям'і. На 

Но вы год ма ці цу доў на га та ва ла 

кач ку з яб лы ка мі, а мы з баць кам 

у гэ ты час упрыгожвалі ёл ку. Ка-

лі атрым лі ва ла ся, у сва бод ны ве-

чар мы лю бі лі гля дзець філь мы 

на ві дэа ка се тах. Спа чат ку гля дзе-

лі ўтра іх, але, па коль кі ма ці праз 

пят нац цаць хві лін па чы на ла ка мен-

та ваць ра бо ту апе ра та ра ці рэ жы-

сё ра, іг ру ак цё ра, у вы ні ку ма гія 

філь ма зні ка ла, та му хут ка мы ста-

лі гля дзець кі но толь кі ўдвух. Баць-

ка лю біў як сур' ёз ныя філь мы, та кі і 

аме ры кан скія блок бас та ры, а ка лі 

бы ло сум на, уклю ча лі фран цуз скія 

ка ме дыі з Луі дэ Фю нэ сам, П'е рам 

Ры ша рам, яны заў сё ды ба дзё ры-

лі. Лю бі мы мі ак цё ра мі бы лі Мар-

чэ ла Маст рая  ні, Мар лон Бран до, 

Джэк Ні кал сан, Ро берт дэ Ні ра і 

Аль Па чы на. Баць ка лю біў пе ра-

на строй вац ца: ады гры ваў кан цэрт, 

раз да ваў аў то гра фы, а до ма, каб 

пе ра за гру зіц ца, ны раў у кі на гіс то-

рыю. Так са ма ён увёў тра ды цыю 

ха дзіць у лаз ню, ка лі атрым лі ва-

ла ся, раз у ты дзень. Тое ж са мае 

ў ан самб лі: баць ка мог аран да ваць 

лаз ню і за пра сіць ту ды ка лек тыў. 

І ні хто не су пра ціў ляў ся, усе гэ та 

лю бі лі.

— Не дзе су стра ка ла ся, што 

пад час гаст ро ляў «Пес ня роў» вы 

спа лі ў чах ле ад гі та ры. Мо жа це 

ўспом ніць, як ез дзі лі з баць кам 

у доў гія ту ры?

— Маё гаст роль нае жыц цё 

па ча ло ся з ран ня га дзя цін ства. 

У баць коў не заў сё ды атрым лі ва-

ла ся ўзяць з са бой дзі ця чы ло жак, 

та му пры хо дзі ла ся не дзе ў гры мёр-

цы браць ча хол — я ка жу пра ча хол 

з цвёр ды мі бар та мі — спа ві ваць 

мя не і ўклад ваць. Ка лі гэ та бы лі 

не пра цяг лыя пе ра ез ды, я браў у 

шко ле за дан не і пас ля зда ваў за-

лік. А ка лі пра цяг лыя, як гаст ро лі ў 

Аф ры цы, та ды пры яз джаў мой дзя-

ду ля і гля дзеў за мной. У Аф ры ку я 

вель мі ха цеў, хоць ма ці, маг чы ма, 

і па шка да ва ла, што ту ды па еха ла. 

Пер шая мая па езд ка ме на ві та за 

мя жу бы ла ў па чат ку 1990-х у Гер-

ма нію. Мы еха лі на аў то бу се це-

раз Поль шчу, па мя таю, як кі роў цы 

вы ра шы лі зра біць пры вал, да ста лі 

па ля вую кух ню і на весь ка лек тыў 

пры га та ва лі ма ка ро ны па-флоц ку. 

Я гэ та ні ко лі не за бу ду, па ход ныя 

ўмо вы заў сё ды пры сут ні ча лі, хоць 

пры ма ю чы бок ар га ні зоў ваў ка фэ і 

рэ ста ра ны. У ма ім уз рос це мне ўсё 

бы ло ці ка ва, ду маю, баць ку ўжо 

не. Мне за пом ні лі ся пар кі ат рак-

цы ё наў, якіх у нас та ды не бы ло. 

По тым баць ка лю біў штур хаць мя-

не ў не рус ка моў нае ася род дзе, бо 

я па глыб ле на вы ву чаў за меж ныя 

мо вы. Ха цеў, каб я пра біў моў ны 

бар' ер, што бы ло вель мі цяж ка.

— Як пад час гаст ро ляў ва ша 

сям'я ар га ні зоў ва ла свой воль-

ны час?

— За мя жой мы лю бі лі 

на вед ваць гіс та рыч ныя мяс-

ці ны, му зеі, хра мы, баць ка 

імк нуў ся да ве дац ца як ма га 

больш пра го рад, у які пры-

ехаў. Ён быў спар тыў ным 

ча ла ве кам і час та ў па езд кі 

браў фут боль ны мяч, і ка лі 

я іг раў, мог ра зам з удзель-

ні ка мі ан самб ля да лу чыц ца 

да мя не. Я ж, ка лі пад рос і 

мя не не трэ ба бы ло па кі даць 

у чах ле ад гі та ры, пры хо дзіў 

за ку лі сы і слу хаў та таў кан-

цэрт, а пад час ант рак ту лю-

біў пад бег чы да ін стру мен таў 

і па сва воль ні чаць.

— Вы па мя та е це, як ва 

Ула дзі мі ра Му ля ві на пра хо-

дзіў твор чы пра цэс?

— Са мая за гад ка вая част ка — 

на ра джэн не ме ло дыі — бы ла вя-

до ма, на пэў на, толь кі баць ку. Ён 

ра на пра чы наў ся, не дзе а пя тай 

га дзі не, ішоў у асоб ны па кой, браў 

гі та ру і сшы так і ці хень ка зай маў ся. 

Пом ню, як ад ной чы та та раз бу дзіў 

ма ці, па са дзіў по бач і па чаў най-

гра ваць ме ло дыю. Яна ска за ла: 

«Вель мі пры го жа», — а ў вы ні ку з 

гэ тай ме ло дыі на ра дзі ла ся цу доў-

ная пес ня «Чыр во ная ру жа», якую 

баць ка пры свя ціў ма ці. Ну а по тым 

ужо ра бо та на сту дыі, аран жы роў-

ка, рас пі саць пар тыі для ва ка лу і 

так да лей.

— Пры га дай це, як «Пес ня-

ры» рых та ва лі ся да свай го 

25-год дзя.

— Яно свят ка ва ла ся на «Сла-

вян скім ба за ры ў Ві цеб ску», баць ка 

вы ра шыў зра біць збор ны кан цэрт і 

апроч бе ла рус кіх ар тыс таў за пра-

сіць на яго спе ва коў пост са вец кай 

пра сто ры. Цу доў на па мя таю, як 

баць ка ўзяў мя не за ру ку і па ды-

шоў да Алы Пу га чо вай пра па на-

ваць ёй паў дзель ні чаць. Вось ён 

прад стаў ляе мя не Але Ба ры саў не, 

а яна ка жа, што мы ўжо «за воч на 

зна ё мыя»: ака за ла ся, што ў гас ці-

ні цы мы жы лі ў су сед ніх ну ма рах і 

пры ма цу доў на чу ла, як я ад пра-

цоў ваў удар мя чом аб сцен ку, ка лі 

ад сут ні ча лі баць кі. Не за доў га да 

кан цэр та ма ці па тэ ле фа на ва лі з 

ра сій ска га тэ ле ба чан ня і па пя рэ-

дзі лі, што бу дуць ра біць транс ля-

цыю. Яна ра зу ме ла, што баць ка 

хва лю ец ца — пра гра ма бы ла сур'-

ёз ная, та му пра транс ля цыю па-

ве да мі ла яму лі та раль на ў апош ні 

мо мант, ка лі ўжо «Ва ло дзя, час іс ці 

на сцэ ну». Ма ці пры ма ла ўдзел у 

па ста ноў цы, рэ жы су ры, воб ра зах. 

Да рэ чы, гэ та быў пер шы кан цэрт, 

ка лі кас цю мы — гэ тым ра зам па-

трэб ны бы лі фра кі — не шы лі ся 

спе цы яль на, а на бы ва лі ся. Баць-

ка заў сё ды сур' ёз на па ды хо дзіў да 

вы ба ру кас цю маў, усё рас пра цоў-

ва ла ся, вы ву ча ла ся, уз гад ня ла ся 

аль бо не.

— Ле ген ды хо дзяць пра па чуц-

цё гу ма ру Ула дзі мі ра Му ля ві на...

— Так, гэ та у нас пры ро джа нае. 

Што мож на ка заць пра ча ла ве ка, на-

столь най кні гай яко га бы лі «Пры го-

ды бра ва га сал да та Швей ка»? Яна 

ля жа ла ў баць кі ка ля лож ка, я і сам 

не адзін раз яе пе ра чы таў. Та та ішоў 

з гу ма рам па жыц ці, жар та ваў па-

ста ян на. Пом ню ўра да вы кан цэрт ва 

Укра і не, ка лі прэ зі дэн там быў Леа -

нід Куч ма. Пас ля кан цэр та ўсе гос-

ці, па лі ты кі, ар тыс ты збі ра лі ся, каб 

зра біць агуль нае фо та. У ся рэ дзі не 

па ві нен быў ста яць прэ зі дэнт, а ўсе 

ас тат нія, як мер ка ва ла ся, аку рат на 

сыс ці ся ва кол яго. Доў га бе га лі і ка-

ман да ва лі, ка му ні жэй, ка му пра вей, 

па куль баць ку гэ та не на да ку чы ла і 

ён не крык нуў: «Да ра гія сяб ры, куч-

мей-куч мей!». Яшчэ прык лад з ся-

мей най па езд кі ў Па рыж, якую баць-

ка па да рыў ма ці. Мы пай шлі ў Луўр, 

і, ка неш не, га лоў ная кар ці на, якую 

трэ ба ўба чыць, — «Мо на Лі за». З-за 

на тоў пу да яе не маг чы ма бы ло па-

ды сці, хоць та та асаб лі ва і не га рэў 

жа дан нем, але ма ці ўсё на стой ва ла, 

каб ён аца ніў у тым лі ку зна ка мі тыя 

во чы: «Ва ло дзя, па гля дзі. Па гля дзі 

пад гэ тым ра кур сам. Па гля дзі пад 

ін шым». Па куль баць ка не ска заў: 

«Све та, я, што, па-твой му, аф таль-

мо лаг?»

— Вы па мя та е це мо мант, ка лі 

да ве да лі ся пра ава рыю?

— Ра ні цай нам па тэ ле фа на ва лі, 

ча ла век у труб цы ска заў, што баць-

ка тра піў у ава рыю і на кі ра ва ны ў 

баль ні цу, і па пра сіў па клі каць ма ці 

ці ка го-не будзь са сва я коў. Па яго 

го ла се я ўжо зра зу меў, што зда ры-

ла ся неш та страш нае. Ка лі я ска заў 

ма ці, яна рэз ка ўско чы ла з ка на пы 

і пад бег ла да тэ ле фо на, ёй па ве да-

мі лі, што баць ку ро бяць апе ра цыю 

ў Ін сты ту це траў ма та ло гіі, але без 

пад ра бяз нас цяў, мы яшчэ не ве да лі, 

што ў яго траў мі ра ва ны па зва ноч нік. 

Мы і ўдзель ні кі ка лек ты ву са бра лі-

ся ў баль ні цы і ста лі ча каць вы ні каў 

апе ра цыі, пра на ступ ствы не за дум-

ва лі ся, трэ ба бы ло прос та за ха ваць 

жыц цё. І дзя куй на шым ура чам, у 

іх гэ та атры ма ла ся. По тым па чаў ся 

да во лі цяж кі час рэ абі лі та цыі, спа-

чат ку ў Мін ску, а пас ля — дзя ку -

ючы ха дай ніц тву Іо сі фа Да вы да ві ча 

Каб зо на — у Ін сты ту це ней ра хі рур гіі 

Бур дэн кі ў Маск ве. Рэ абі лі та цыя — 

ужо ін шая гіс то рыя, баць ка меў 

па трэ бу ў на шай пры сут нас ці, яму 

трэ ба бы ло да па ма гаць з пэў ны мі 

пра цэ ду ра мі, ля чэб най фіз куль ту-

рай, бо ні жэй за груд ную клет ку ў 

яго бы ла поў нас цю стра ча на ад чу-

валь насць. У асноў ным ён ля жаў, у 

рэд кім вы пад ку — ся дзеў. У апош нія 

ме ся цы ма ці па пра сі ла, каб у баць-

ка ву па ла ту па ста ві лі ло жак для яе, 

і ста ла за ста вац ца на ноч. У мя не ён 

пра сіў пры нес ці па слу хаць му зы ку, 

на шчас це, у нас бы лі па доб ныя му-

зыч ныя гус ты.

— А што Ула дзі мір Му ля він 

слу хаў?

— Ён быў стап ра цэнт ным біт-

ла ма нам яшчэ з ча соў, ка лі The 

Beatles мож на бы ло па чуць толь кі 

на за ба ро не ным «Го ла се Аме ры-
кі». Ён слу хаў Чай коў ска га, The 
Beatles, Сты ві Уан дэ ра — дыя па-
зон быў шы ро кі, плас цін кі баць ка 
пры во зіў з гаст ро ляў.

— Усё ж ме ся цы рэ абі лі та цыі 
бы лі ча сам з на дзе яй на леп шае?

— Трэ ба ве даць май го баць ку. 
Мно гія б у гэ тай сі ту а цыі зда лі ся, 
але на ва коль ныя лю дзі бы лі так 
на па ло ха ны, што гэ та баць ка пад-
ба дзёр ваў, пад трым лі ваў і ка заў, 

што з ім усё бу дзе ў па рад ку. Та та ў 

лю бой ра бо це, за якую браў ся, ста-

віў вы со кія план кі і гэ тым ра зам 

па ста віў за да чу прай сці рэ абі лі-

та цыю і ўстаць. Яго ўпэў не насць 

пе рад ала ся ма ці, мне, ура чам, 

мы ад свят ка ва лі чар го вы Но вы 

год і баць каў дзень на ра джэн-

ня, але ў вы ні ку, на жаль, це ла 

ака за ла ся сла бей шым за дух, 

сэр ца не вы тры ма ла.

— Мне па да ло ся, у вас 

доб рыя ста сун кі з сёст ра-

мі — дзець мі Ула дзі мі ра Му-

ля ві на ад пер ша га і дру го га 

шлю баў.

— Так, з Ма ры най і Воль гай 

мы ка му ні ку ем і су стра ка ем ся. 

На днях я быў у гас цях у Воль-

гі, да гэ та га — у Ма ры ны. Мы 

заў сё ды ба чым ся і ўспа мі на ем 

баць ку на дзень яго на ра джэн ня, 

12 сту дзе ня, у фі лар мо ніі, дзе 

пра хо дзяць што га до выя пры мер ка-

ва ныя да гэ тай да ты кан цэр ты. Іх 

тра ды цыю ўвя ла ма ці, каб усе ра-

зам збі ра лі ся.

— У рэш це рэшт, рас ка жы це, 

па якіх ары ен ці рах баць ка вас 

вы хоў ваў.

— Кан крэт на баць каў ары ен-

цір — гэ та, ка неш не, му зыч ная 

шко ла. Па вер це, у мя не не бы ло 

ні я ка га жа дан ня там ву чыц ца, але 

я да гэ туль ус па мі наю муд рыя та-

та вы сло вы, які ка заў, што не ка лі 

я бу ду яму за гэ ты пры мус удзяч-

ны. І на са мрэч праз столь кі га доў 

я ка жу баць ку дзя куй. Так са ма ён 

лі чыў, што час мя ня ец ца, і ка лі яго 

па ка лен ню анг лій ская мо ва бы ла 

не па трэб на, то для май го ста но-

віц ца аба вяз ко вай. Баць ка моц на 

лю біў фут бол, мы ра зам гля дзе лі 

мат чы, ра зам хва рэ лі — ка лі іг ра-

лі Са вец кі Са юз ці Бра зі лія, толь кі 

за іх. Та та на ву чыў мя не сціп лас ці 

і пры стой нас ці. Пом ню, мно гія бы лі 

ша ка ва ны аса біс тым зна ём ствам з 

баць кам, ка лі аказ ва ла ся, як прос-

та, ні коль кі не за дзі ра ю чы нос, на 

лю быя тэ мы раз маў ляе на род ны 

ар тыст і му зы каль ны ге ній. На пэў-

на, гэ тым ча ла век і вя лі кі.

Гу та ры ла 

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

«Баць ка ўсіх 
пад ба дзёр ваў, пад трым лі ваў 

і ка заў, што з ім усё бу дзе ў па рад ку»
НА ШЫ дзе сяць не вя до мых фак таў пра Ула дзі мі-

ра Му ля ві на, якія мы вы най шлі су мес на з му зы-

ка знаў цам Воль гай Бры лон і ста рэй шай дач кой му-

зы кан та Ма ры най Му ля ві най, ма юць пра цяг. Гэ тым 

ра зам мы су стрэ лі ся з Ва ле ры ем Му ля ві ным — 

сы нам пес ня ра і акт ры сы 

Свят ла ны Пен кі най, вя до май 

па філь мах «Ха джэн не па па-

ку тах» і «Бе ра жы це жан чын». 

2019-ы з'яў ля ец ца го дам пяці -

дзе ся ці год дзя «Пес ня роў», 

а ў ін тэр в'ю, на прык лад, Ва-

ле рый ус пом ніў пад рых тоў ку 

да двац ца ці пя ці год дзя ка лек-

ты ву. А так са ма ста сун кі сва іх 

баць коў, жар ты Ула дзі мі ра 

Му ля ві на і яго на строй пас ля 

ава рыі. На раз мо ву ён пры нёс 

ся мей ныя фо та здым кі, і ака-

за ла ся, што яго ар хіў апроч 

кар та чак за хоў вае ба га та ві-

дэа ма тэ ры я лу:

Ва ле рый МУ ЛЯ ВІН:

Ва ле рый Му ля він у му зеі Ула дзі мі ра Му ля ві на ў Бе ла рус кай дзяр жаў най фі лар мо ніі.

Фо
 та

 Т
ац

 ця
 ны

 Т
КА

 ЧО
 ВА

Й.

Баць ка з сы нам.


