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Учо ра споў ні ла ся пяць га доў тэ ле ка на лу 

«Бе ла русь 3». Ад ным з яго тва раў стаў 

ак цёр Ула дзі мір Ва ран коў, які агуч вае 

мядз ве дзі ка То пу ў «Ка лы хан цы». 

У гэ тай пра гра ме, да рэ чы, як жар туе 

сам Ула дзі мір Мі хай ла віч, ён «30 га доў 

пад ста лом». За яе і атры маў 

«Тэ ле вяр шы ню». Зрэш ты, гэ ты год 

ста не юбі лей ным і для са мо га ак цё ра. 

Пра тэ ле ба чан не, пра цу з вя до мы мі 

кі на рэ жы сё ра мі Ва ле ры ем Та да роў скім 

і Ва сі лём Пі чу лам, здым кі ў клі пе гур та 

«Ле нін град» мы рас пы та лі Ула дзі мі ра 

ВА РАН КО ВА.

— Ула дзі мір Мі хай ла віч, сё ле та вам споў-

ніц ца 60. Час пад во дзіць вы ні кі?

— Кан чат ко вы вы нік, на мой по гляд, пад-

во дзіць ра на, бо, на шчас це, я за ста ю ся за па-

тра ба ва ным ар тыс там. Свае 60 я раз дзя ліў бы 

на тры эта пы па 20. Пер шыя 20 га доў — гэ та 

ста наў лен не. Я рос у шмат дзет най сям'і, у мя не 

чац вё ра бра тоў. Мой баць ка прай шоў вай ну, 

пас ля пра ца ваў на за вод зе, быў, да рэ чы, да-

стат ко ва жорст кім ча ла векам. Вы хоў ваў нас та кім 

чы нам, каб мы імк ну лі ся ўся го да ся гаць са ма стой на. 

Ма ма шмат га доў пра ца ва ла ў пер шай клі ніч най баль ні цы. 

Усе бра ты, як і баць ка, пай шлі на за вод. А ў мя не спра ца ва лі 

ба бу лі ны ге ны. Яна ў вёс цы бы ла за мест та ма ды, з лёг кас-

цю ар га ні зоў ва ла вя сел лі, пра во дзі ла па ха ван ні. Та та та ды 

ка заў: «Гэ та це шча ві на ва тая». Та му, ка лі за кан чваў шко лу, 

не ста я ла пы тан не, ку ды па сту паць. Ска заў — на су пе рак 

во лі баць коў, — што пай ду ў ар тыс ты.

У мя не, да рэ чы, не ад бы ла ся му та цыя го ла су, ад пры ро-

ды ён вы со кі. У ля леч ным тэ ат ры на фаль цэ це дзве га дзі ны 

іг раў Бу ра ці на. На між на род ных фес ты ва лях па гля дзець 

на мя не пры хо дзі лі за меж ні кі — не ве ры лі, што ар тыст 

мо жа ва дзіць ма ры я не тач ную ляль ку і раз маў ляць та кім 

го ла сам. У па чат ку 1980-х кі раў нік фран цуз ска га тэ ат ра 

ля лек за пра сі ла мя не ціш ком у рэ ста ран і ўга вор ва ла, каб 

я за стаў ся за мя жой па пра ца ваць хоць бы на год. Але ў той 

час пра гэ та не маг ло быць і раз мо вы. Я — сак ра тар кам-

са моль скай ар га ні за цыі, і гэ тым усё бы ло ска за на. Я та ды, 

да рэ чы, атры маў прыз за най леп шую ро лю, а Бу ра ці на стаў 

сім ва лам між на род на га фес ты ва лю тэ ат раў ля лек.

— Ча му вы бра лі тэ атр ля лек?

— Ка лі я па сту паў у тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут, гэ та 

быў 1975 год, ішоў пер шы на бор ак цё раў тэ ат ра ля лек. 

Курс на бі раў на род ны ар тыст Бе ла ру сі Ана толь Аляк санд-

ра віч Ля ляў скі, і ён па клі каў мя не. А на «дра му», з якой мы 

ву чы лі ся ра зам, курс на бі раў Ба рыс Іва на віч Лу цэн ка. Ён, 

да рэ чы, да гэ туль час та ў мя не пы тае, ча му я не прый шоў 

да яго ў тэ атр імя Гор ка га. Ад каз ваю: та му што не па клі каў 

та ды мя не на свой курс (усмі ха ец ца). Так пас ля за кан чэн ня 

я тра піў у тэ атр ля лек. І дру гі пе ры яд май го жыц ця — ка лі я 

20 га доў ад пра ца ваў там. За гэ ты час з'я ві ла ся сям'я, на ра-

дзіў ся сын. І ў ней кі час я зра зу меў, што ўпі ра ю ся ў столь. 

У тэ атр прый шоў сын Ана то ля Ля ляў ска га Аляк сей, які і 

да гэ туль пра цуе там га лоў ным рэ жы сё рам. Яму ха це ла ся 

ўсё зра біць па-но ва му. Мож на бы ло змі рыц ца, але ак цёр-

скія ам бі цыі мне не да зво лі лі, я вы ра шыў сы хо дзіць. У той 

пе ры яд у ма ім жыц ці па ча ло з'яў ляц ца кі но. Ха ця та ды не 

тое каб бы ло за ба ро не на зды мац ца. Прос та ў тэ ат раль-

ных ак цё раў бы ла вя лі кая за ня тасць — ра ніш нія і вя чэр нія 

спек так лі, гаст ро лі — ка лі па еха лі, то на ме сяц. На ды хо дзі лі 

ня прос тыя ча сы пе ра бу до вы, 

трэ ба бы ло не як за раб ляць. 

Я пай шоў у «Хрыс та фор», 

та ды яму бы ло 10 га доў, ён 

быў на пі ку сва ёй па пу ляр-

нас ці.

— Чым вас так пры ва біў 

«Хрыс та фор»?

— У той час мож на бы ло 

пай сці ў лю бы дра ма тыч ны 

тэ атр, але там ты за леж ны ад ро ляў, ад рэ жы сё ра. У мя-

не бы ло за хап лен не ка пус ні ка мі. Та ды рап там усё ста ла 

да зво ле на, ха це ла ся ча гось ці но ва га. І мы стро і лі дур ня, 

я та ды пер шы раз пе ра апра нуў ся ў жа но чую су кен ку. Мы 

грун тоў на за се лі ў Маск ве з «Хрыс та фо рам». Але ка лі пай-

шла раз мо ва пра кан чат ко вы пе ра езд тэ ат ра ў ра сій скую 

ста лі цу, Яў ген Кры жа ноў скі не ры зык нуў. У яго быў чар го вы 

ра ман, чар го вы шлюб, на ра дзі ла ся дзі ця... Праў да, і мне 

ад на му Рэ гі на Ду ба віц кая пра па ноў ва ла пе ра ехаць, я та-

ды ра біў пра гра му з Кла рай Но ві ка вай. Не па га дзіў ся, але 

гэ та быў доб ры час: з «Анш ла гам» па ез дзі лі па 

Ра сіі, Ка зах ста не. Я з го на рам ка жу, што быў на 

Бай ка ну ры, на свае во чы ба чыў за пуск ра ке ты, 

па бы ваў у му зеі гіс то рыі кас ма дро ма...

— А ўрэш це тра пі лі на тэ ле ба чан не...

— Ужо ў той пе ры яд, ка лі 

пра ца ваў у ля леч ным тэ-

ат ры, Ні на Шо ба ар га ні-

зоў ва ла «Ка лы хан ку», 

яны за пра сі лі ту ды вя-

ду чых ак цё раў тэ ат-

ра ля лек — Ва лян ці ну 

Пра жэ е ву і Ула дзі-

мі ра Гра мо ві-

ча. А нас, 

мо ладзь, пад цяг ва лі ў якас ці дуб лё раў. Не каль кі пер шых 

га доў я быў дуб лё рам. І вось ужо 30 га доў агуч ваю мядз-

ве дзі ка То пу. Бы ло ча ты ры ляль кі То пы — і ўсе ра бі лі ся пад 

мя не. Пры хо дзі лі ў «Ка лы хан ку» і но выя пер са на жы. Але 

То па і Бус лік, яко га зноў вяр ну лі, — ста ра жы лы, на пе ра-

да чы ледзь не з дня яе ар га ні за цыі. Вось так і атры ма ла ся: 

спа чат ку бы ло як хо бі — для ду шы, а з ча сам пе ра тва ры ла-

ся ў са праўд ную пра фе сію. На ват ка лі я сы шоў з ля леч на га 

тэ ат ра, гэ та маё за хап лен не за ста ло ся.

— З ча го для вас па чы на ла ся кі но?

— Мя не ўба чыў мас коў скі рэ жы сёр, і мя не ўда ла пра да лі. 

Зна ка вая ро ля, ка лі мне ска за лі, што для кі но я па ды хо джу, 

у кар ці не Ва ле рыя Та да роў ска га «Па лю боў нік». Мя не вы-

клі ка ла па моч ні ца рэ жы сё ра Тац ця на Таль ко ва. Та да роў скі 

доў га на мя не гля дзеў і ска заў: «Я шу каю пер са наж, і я яго 

знай шоў. Та ко га тва ру бух гал та ра, які пра краў ся, я ні ко лі 

не ба чыў». На зды мач най пля цоў цы мне ска за лі, што ні чо-

га асаб лі ва га ра біць не трэ ба. «Сцэ на бу дзе ад бы вац ца на 

ва шым фо не, вы толь кі ў дум ках шу кай це, як вы кру ціц ца». 

По тым мне Алег Ян коў скі, які вы кон ваў у філь ме га лоў ную 

ро лю, ска заў: «Вось ты ду ма еш уся ля кую лух ту, а ўсе хо-

дзяць і за хап ля юц ца, як ён сыг раў!» Так я зра зу меў, што 

мож на пад ма нуць кі но.

По тым быў Ва сіль Пі чул, вя до мы па філь ме «Ма лень кая 

Ве ра». Ён пры ехаў да нас зды маць «За ста ву Жы лі на». Па-

клі каў мя не і ска заў: ха чу, каб ты сыг раў ка пі та на НКУС. Ка-

пі тан там не зу сім звы чай ны. Гэ та тып ча ла ве ка, які без ліч 

ра зоў па сту пае ў тэ ат раль ны ін сты тут, а яго не бя руць. І ён 

прый шоў сю ды, і тут у яго тэ атр. «Ра бі што хо чаш. Да зва ляю 

на ват ру кап рык лад ства ў сцэ не до пы ту», — ска заў мне Пі-

чул. Мы ады гра лі, ён ледзь не ўпаў з крэс ла. Я ду маў, што 

за раз вы ла ец ца... А ён ска заў, што не бу дзе на ват ра біць 

дру гі дубль, бо больш я так не сыг раю. І бы ло пас ля шмат 

кар цін. Я су тык нуў ся з тым, што ў на шым кі но мо гуць па ве-

сіць шаб лон ка ме дый на га ар тыс та і глы бей ні хто не ка пае. 

А ра сій скія рэ жы сё ры пры яз джа юць — яны не ве да юць, хто 

ты, і мо жаш атры маць не ча ка ную пра па но ву.

— У вас уво гу ле раз на стай нае ак цёр скае амп луа — 

ад мядзведзіка То пы да раз біт но га ва ен на га ў клі пе 

гур та «Ле нін град» «Бом ба»...

— Гэ та пра цяг «ды яг на зу», вы не се на га Ва ле ры ем Та да-

роў скім. Як мне рас ка за лі, ка лі фо та здым кі ак цё раў гля дзеў 

Сяр гей Шну раў, у мя не не бы ло кан ку рэн таў. Мой ён па гля-

дзеў і ад ра зу вы браў. По тым па ба чыў мя не ўжы вую, моўч кі 

кіў нуў — і я пай шоў пе ра апра на цца, на ват не ве да ю чы, якую 

ролю трэба сыграць. Кліп зды ма лі ў Па ла цы праф са юзаў 

у Мін ску, спат рэ бі лі ся ўся го су ткі. Сяр гей Шну раў паў дня 

быў з на мі, ад пі са лі пес ню. Ён, да рэ чы, вель мі аду ка ва ны 

ча ла век пры ўсёй сва ёй знеш няй не ад па вед нас ці. І по бач 

з ім або ся дзі ці хень ка і слу хай, або ду май, што ад ка заць. 

Су стрэ лі ся пас ля вы пад ко ва ў сту дыі «Па на ра ма» ў Пі це ры, 

я зды маў ся ў кры мі наль ным се ры я ле «Гон чая». Ён па ві таў ся 

са мной, доб ра па раз маў ля лі.

Прад зю сар ская кам па нія, якая ро біць клі пы для «Ле нін-

гра да», шмат у Мін ску зды мае. Гэ та больш тан на. Ра сій скія 

ак цё ры, ка лі браць доб рых, па тра бу юць вя лі кія га на ра ры. 

А мы тан нень кія, ха ро шань кія і та ле на ві тыя.

— Пас ля 60 вы пач ня це чац вёр ты этап. Якім ён бу-

дзе?

— Ве да е це, за раз не тое што «Хрыс та фор» са ста рэў, час 

ін шы. Не тое што гу мар не той, прый шло но вае па ка лен не, 

і яно ўсё ба чыць па-свой му. За што я ся бе люб лю, дык гэ та 

за тое, што да гэ туль ма гу за ста вац ца дзі цем (усмі ха ец ца). 

Гэ та ў паш пар це мне 60, а на спра ве мож на нуль пры браць. 

Ка лі, да рэ чы, вы кра даю на вы хад ныя ўнуч ку, сын ка жа, за 

мя не ба іц ца больш, чым за яе. Спа дзя ю ся, што ўда ец ца за-

хоў ваць у ду шы па до ра ныя пры ро дай і баць ка мі на іў насць і 

шчы расць. Та му і маё твор чае жыц цё пра цяг ва ец ца. Я ця-

пер ра зу мею, што ма гу тра піць у лю бую афё ру ў доб рым 

сэн се. Вось за раз удзель ні чаю ў рэ пе ты цы ях Су час на га 

мас тац ка га тэ ат ра. У 60 я іг раю Ра мэа! Рэ жы сёр Ула дзі мір 

Уша коў ка жа: я ра зу мею, што нас за гэ та не па хва ляць, 

але ўя вім, што ге роі Шэкс пі ра за ста лі ся жыць. Там ча ты-

ры па ка лен ні: ча ты ры Ра мэа, ча ты ры Джуль е ты. Прэм' е ра 

пры зна ча на на 13 лю та га. Рэ пе ты цыі ідуць не ў тэ ат ры, а ў 

асоб най арт-пра сто ры, дзе су стра ка юц ца та кія ж апан та-

ныя, якія хо чуць ча гось ці но ва га, збор ная ак цё раў з роз ных 

тэ ат раў. Я зра зу меў, што та-

кіх, як я, вар' я таў у кож ным 

тэ ат ры ха пае.

Пра цяг ва ец ца і мая пра-

ца на тэ ле ба чан ні. Вось за-

раз — пя ці год дзе тэ ле ка на-

ла «Бе ла русь 3». Вяр та ю ся 

на зям лю, бя ру мядз ве дзі ка 

То пу і прад стаў ляю ка нал. 

Я з'яў ля ю ся яго тва рам, па-

коль кі ў 2016 го дзе ўзна га ро джа ны «Тэ ле вяр шы няй» па 

вы ні ках га ла са ван ня гле да чоў. Зда ва ла ся б, 30 га доў пад 

ста лом, ця бе не ба чаць і не ве да юць. Гэ та не так, мя не ве да-

юць усе. На пэў на, ка лі б за ста ваў ся ў ад ным тэ ат ры, атры-

маў бы зван ні, пра ца ваў бы са бе спа кой на. Але гэ та не для 

мя не, мне бы ло б сум на. Га лоў нае ж — не ўзна га ро ды. Сын 

ад ной чы ў мой кам п'ю тар за лез і здзі віў ся: у ця бе столь кі 

філь маў! Так, я зды маў ся з мно гі мі ра сій скі мі зор ка мі. На-

прык лад, у Дзміт рыя Бар шчэў ска га ў «Цяж кім пяс ку», там 

цал кам «зор ны» склад. У мя не там вель мі доб рая ро ля, я 

сыг раў фа то гра фа. За пра ша лі та ды, чар го вы раз, да рэ чы, 

за стац ца ў Маск ве, я быў вель мі за па тра ба ва ны.

— А што не атры ма ла ся ў жыц ці?

— Так, у гэ та га вя сёл ка ва га ма люн ка ёсць і цём ны бок. 

Я стра ціў сям'ю. Мы за ста лі ся з жон кай Юляй сяб ра мі, але 

яна ў 1999 го дзе па еха ла ў Аме ры ку. І для яе ўда рам бы ло 

не столь кі тое, што я не па ехаў, а што сын вы ра шыў за стац-

ца са мной. Я зра зу меў, што но вай сям'і не бу дзе, бо ёсць 

сын і ўнуч ка Мар' я на, ёй ужо 10. Юля час та пры яз джае ў 

Бе ла русь. Да рэ чы, ка лі сын ажа ніў ся, яго це шча па да ры ла 

яму ма шы ну. Я ска заў Юлі: вось так трэ ба жыц цё па чы наць, 

та ды ні хто ні ку ды не з'е дзе (усмі ха ец ца).

Не каль кі ра зоў мож на бы ло пе рай на чыць жыц цё. Ба рыс 

Іва на віч Лу цэн ка за пра шаў у рус кі тэ атр на кан крэт ную 

ро лю. Та ды ішоў зна ка мі ты спек такль «Ка ба ла свя тош» 

па вод ле Бул га ка ва. Фі ла таў іг раў Маль е ра і тра гіч на за-

гі нуў. Лу цэн ка мне ка заў, што гэ та мая ро ля, мож на бы ло 

рэз ка змя ніць лёс. А я ад мо віў ся. Бы лі маг чы мас ці за стац-

ца ў Маск ве не каль кі ра зоў, ка лі клі ка лі... Але я ні аб чым 

не шка дую.

— Як звы чай на ад па чы ва е це?

— Я вель мі лёг кі на пад' ём. Пры хо джу, ста міў шы ся пас-

ля на ва год ніх ёлак, а сын ка жа: а па еха лі ку ды-не будзь. 

І 16 сту дзе ня мы па ля це лі ў Егі пет. Я, праў да, ха цеў па ехаць 

з унуч кай. А Ка ця, мая ня вест ка, ка жа: толь кі з на мі. Ну, 

ка жу Мар' я не, што ра біць, трэ ба іх браць. Мы ты дзень пра-

вя лі ў Егіп це. Што за ра бі лі на Но вы год, на тое і ад па чы лі. 

Ці вось на вы хад ных з сяб рам са бра лі ся і па еха лі ў Віль нюс 

да на ша га та ва ры ша ў гос ці. Зме на аб ста ноў кі для мя не 

вель мі важ ная.

Але на КРА ВЕЦ.

Ула дзі мір ВА РАН КОЎ:

«У 60 Я ІГ РАЮ РА МЭА!»

«Та да роў скі доў га на 
мя не гля дзеў і ска заў: 
«Я шу каю пер са наж, 
і я яго знай шоў. Та ко га 
тва ру бух гал та ра, які 
пра краў ся, я ні ко лі не 
ба чыў».

«Ра сій скія ак цё ры, 
ка лі браць доб рых, 
па тра бу юць 
вя лі кія га на ра ры. 
А мы — тан нень кія, 
ха ро шань кія 
і та ле на ві тыя».

Фота БЕЛТА.


