
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. 

«СГ».)

— Цi ка ва, а цi мож на 

бы ло ў ча сы ва ша га дзя-

цiн ства спа кой на прай-

сцi ся па ву лi цы по бач з 

Ула дзi мi рам Му ля вi ным? 

На пэў на, ад пры хiль нi каў 

пра хо ду не бы ло.

— Вы рвац ца ку дысь цi з 

баць ка мi бы ло цяж ка, але 

не з-за пры хiль нi каў, а з-за 

за ня тас цi. Але з та там час-

та бы ва лi ў цыр ку — у яго 

там бы лi свае спра вы з му-

зы кан та мi ар кест ра, а я ся-

дзе ла по бач з iмi i гля дзе ла 

прад стаў лен не. На ву лi цы, 

вя до ма, на яго ўва гу звяр та-

лi, але пры хiль нi кi па во дзi лi 

ся бе стры ма на — ба чы лi, 

што ён з дзi цем.

— На на шы ча сы ска-

залi б, што вы — прад-

стаў нiк «за ла той мо ла дзi». 

А та ды гэ та ад чу ва ла ся?

— Баць кi, асаб лi ва та та, 

мя не пес цi лi. З гаст ро ляў 

пры во зi лi вель мi пры го жыя 

рэ чы. Ця пер смеш на пра гэ-

та ка заць, але так, я бы ла 

«кру той» дзяў чын кай — лёг-

ка час та ва ла ад на клас нi каў 

жвач кай. Вя до ма, сваё ко-

ла зно сiн бы ло, у ней кай 

ме ры яно фар мірава ла ся 

сям'ёй — дзе цi сяб роў баць-

коў, ад на клас нi кi. Я шчас лi-

вы ча ла век — мае сяб роў кi 

за ста лi ся з дзя цiн ства.

— Цi бы лi ней кiя прад-

вес нi кi раз во ду баць коў?

— Аб са лют на нi я кiх. Тым 

больш гэ та ад бы ло ся ад ра-

зу пас ля на ра джэн ня Ва ло-

дзi-ма лод ша га, а та та так 

ма рыў пра сы на. Для мя не 

прос та па тух ла свят ло, ка лi 

баць кi ра зы шлi ся. Я — та-

тава дач ка. Та ды i моц на 

схуд не ла, i пры том насць 

страч ва ла. Ужо по тым, ка-

лi ста ла да рос лай, мы шмат 

га ва ры лi з та там на роз ныя 

тэ мы. У тым лi ку аб раз во-

дах. Дру гi яго шлюб быў жа 

зу сiм ня доў гi. Та та не быў 

ад на лю бам. I ра зам з тым 

ён вель мi сум лен ны. Вось 

як не ка то рыя жы вуць? Ёсць 

сям'я, i па ра лель на ёсць ра-

ма ны. А та та — не: за ка хаў-

ся — ажэ нiц ца. Не як ён ска-

заў, што ад та кiх, як мая ма-

ма, не сы хо дзяць... Але гэ та 

ра зу мен не з'я вi ла ся по тым, 

а ка лi раз во дзiў ся, мо жа, на-

ват яму ха це ла ся здзейс нiць 

ней кi да рос лы ўчы нак? Па 

жыц цi мой та та — дзi ця па 

на ту ры, як кi раў нiк «Пес ня-

роў» — зу сiм iн шы ча ла век. 

Да гэ та га ча су ду маю, што 

той раз вод змя нiў жыц цё 

не толь кi на шай сям'i: ва-

кол ста ла шмат ня шчас ных 

лю дзей, ды i ў «Пес ня роў» 

з'я вi ла ся не каль кi са ста ваў. 

Ма ма ж так са ма па спры я ла 

пос пе ху ка лек ты ву, а му зы-

кан ты на зы ва лi яе Ма цi.

— Сяб роў ка ва шай ма-

мы, спя вач ка Нэ лi Ба гус-

лаў ская, рас каза ла мне, 

што ле ка ры за ба ра ня лi Лi-

дзii на ра джаць дру гое дзi-

ця. Вось ду маю: гэ та ж якая 

па вiн на быць моц ка хан ня, 

каб ры зык нуць сва iм зда-

роў ем, а то i жыц цём, каб 

спраў дзiць ма ру му жа, — 

на ра дзiць сы на?!

— Гэ та бы ла не ве ра год-

ная моц. Ве да е це, i пас ля 

раз во ду баць кi за ста ва лi ся 

блiз кi мi людзь мi. Не ма гу 

ска заць, што та та нас кi-

нуў. Хоць час цей мы яго, 

вя до ма, ба чы лi па тэ ле вi за-

ры. За раз у Мiн ску я жы ву 

ў ква тэ ры баць коў. Пас ля 

раз во ду та та па бу да ваў два 

ка а пе ра ты ва — па ад ным у 

кож ным но вым шлю бе, але 

не як пры гэ тым за ста ваў ся 

пра пi са ным на ву лi цы Сур-

га на ва. Ён вы пi саў ся ад туль 

лi та раль на за два-тры га ды 

да смер цi. У бальніцу пас ля 

ава рыi ён тра пiў, ка лi мы ра-

бi лi ра монт. Та ды бы ла ўпэў-

не ная, што та та вы жы ве, 

але пра ду гледж ва ла, што 

пе ра соў вац ца бу дзе ўсё-ткi 

ў ваз ку, та му ўвесь ра монт 

быў з раз лi кам на тое, каб 

яму бы ло зруч на. А ён ка заў: 

«Вы пi шу ся, пры еду да до му, 

па гля джу, што ты там на ра-

бi ла».

— Ма ры на, па сут нас цi, 

вы га да ва лi свай го ма лод-

ша га бра та Ва ло дзю.

— Так, я заў сё ды ка жу, 

што ён — маё пер шае дзi-

ця. Ма ма пра ца ва ла, та-

му нянь чы ла бра та я, так 

скла ла ся, што ўсе хат нiя 

спра вы — пры браць, пры-

га та ваць — бы лi на мне з 

12 га доў. Ва ло дзя — i са мы 

вя лi кi мой боль з-за та го, 

што так тра гiч на склаў ся 

яго лёс. Во ва быў та ле на вi-

тым му зы кан там, та та сам 

пры зна ваў ся, што сын яго 

пе рай граў яшчэ пад час на-

ву чан ня ў спе цыяль  най му-

зыч най шко ле пры кан сер-

ва то рыi. Але баць ка нi як не 

да па ма гаў яму ў кар' е ры. 

Не ве даю, ча му. Мо жа, му-

зы каль ная рэў насць, мо жа, 

па чуц цё вi ны, што ад ра зу 

пас ля яго на ра джэн ня сы-

шоў з сям'i...

— Гэ та зна чыць, юнац-

тва ў вас бы ла не як ва 

ўсiх — без дыс ка тэк i iн-

шых за баў?

— Не, што вы. Не так усё 

бес пра свет на. I сяб роў кi 

бы лi, i дыс ка тэ кi — на пэў-

на, толь кi больш да зi ра ва-

на, чым у iн шых. Пры хiль-

нi кi так са ма бы лi. Пер шы 

раз мне зра бi лi пра па но ву 

ў 17 га доў. Я ад мо вi ла ся, та-

му што не бы ло па чуц цяў да 

гэ та га ча ла ве ка.

— А са сва iм му жам як 

па зна ё мi лi ся?

— Цал кам вы пад ко ва. Ра-

зам з сяб роў кай за еха лi да 

яе зна ё ма га ад даць доўг, а ў 

яго до ма быў пры яцель. Так 

мы па зна ё мi лi ся. Мне вель мi 

па да ба ец ца ак цёр Вi таль Са-

ло мiн, i ка лi ў То лi на тва ры 

я ўба чы ла «са ло мiн скую» ра-

дзiм ку, прос та рас та ла. Мы 

па ча лi су стра кац ца.

— Як прай шло зна ём-

ства баць коў з ва шым жа-

нi хом?

— Ма ма ад ра зу яго пры-

ня ла, а вось та та быў не-

за да во ле ны, што пад час 

вя сел ля я ўжо бы ла ця жар-

ная. Але по тым уба чыў, што 

ў нас усё доб ра склад ва ец-

ца, так са ма па мяк чэў.

— Ваш муж мае пра фе-

сiй нае стаў лен не да му-

зы кi?

— Ён iн жы нер. У свой час 

ву чыў ся ў му зыч най шко ле 

па кла се ба я на. А по тым яго 

iн стру мент па да ры лi «Пес-

ня рам» для вы ка нан ня «Во-

лог ды».

— Па мiж ва шы мi сы на-

мi роз нi ца 10 га доў. Так 

атры ма ла ся, цi вы пла на-

ва лi дру гое дзi ця?

— Мы заў сё ды ха це лi 

два iх дзя цей. I да на ра джэн-

ня ма лод ша га сур' ёз на рых-

та ва лi ся, муж на ват кi нуў ку-

рыць. Мне на огул па да ба ец-

ца та кая роз нi ца ва ўзрос це 

дзя цей, та му што баць коў-

ства ў 20 га доў i ў 30 — гэ та 

зу сiм роз ны во пыт.

— А як хлап чу кi ся бе 

па во дзi лi? Сяб ра ва лi або 

са пер нi ча лi?

— Ма лод шы па ста ян на 

пра ва ка ваў кан флiк ты. I гэ та, 

на пэў на, на ту раль на. Са мае 

га лоў нае, якi мi яны вы рас лi. 

За раз, ка лi iм 40 i 30 га доў, 

бра ты кож ную ра нi цу стэ ле-

фа ноў ва юц ца. Яны вель мi 

хо ра ша сяб ру юць. Заў сё ды 

ста ра ла ся вы ха ваць у iх па-

чуц цё сям'i, на ват кла на, та му 

што гэ та вы дат на, ка лi ёсць 

вя лi кая друж ная сям'я. Мая 

ма ма заў сё ды ка за ла: нi чо га 

не тры май це ў са бе, усё пра-

га вор вай це. Вось i я гэ та му 

ву чу дзя цей, уну каў. У нас 

пры ня та дзя лiц ца пла на мi, 

пе ра жы ван ня мi, су мнен ня мi. 

Гэ та вель мi важ на, ка лi ёсць 

ка му рас ка заць пра тое, што 

хва люе, i ве даць, што ця бе 

па чу юць i пад тры ма юць.

— Ва Ула дзi мi ра Ге ор-

гi е вi ча ад трох шлю баў 

чац вё ра дзя цей: вы i Ва-

ло дзя-ма лод шы ад Лi дзii 

Кар маль скай, Воль га — ад 

шлю бу са Свят ла най Слiз-

скай, Ва ле рый — ад шлю бу 

са Свят ла най Пен кi най. Гэ-

та так са ма сям'я? Вы ма е це 

зно сi ны?

— На шчас це, у на шай 

сям'i не бы ло та ко га, каб ма-

ма за ба ра ня ла мець зно сi ны 

з дзець мi ад iн шых шлю баў 

та ты. Ма лень ка га Ва ле ру 

мы да па ма га лi га да ваць — 

нам час та яго па кi да лi, тым 

больш што жы лi мы з та там 

па су сед стве.

З Вольгай i яе сям' ёй мы 

сяб ру ем. На шы дзе цi адзiн 

у ад на го хрос ныя. Ва ле ра, 

мо жа, та му што са мы ма-

ла ды ся род нас, тры ма ец ца 

трош кi ад асоб ле на. На мой 

по гляд, як бы нi скла ла ся 

жыц цё баць коў, на зно сi нах 

дзя цей гэ та не па вiн на ад-

бi вац ца. Та му мы па вiн ны 

сяб ра ваць, ра зам тры мац-

ца, ра зам пры маць ней кiя 

ра шэн нi, якiя да ты чац ца 

па мя цi та ты.

— Ка жуць, што дзе цi паў-

та ра юць лёс баць коў. У вас 

моц ная сям'я, якой ужо...

— 41 год. Ду маю, што 

мая сям'я — гэ та пра ца над 

па мыл ка мi баць коў. На шы 

сы ны жар ту юць: вы да гэ-

та га ча су хо дзi це, узяў шы ся 

за ру кi. На ват ка лi я ла джу 

дзя воч нiк з сяб роў ка мi, яны 

про сяць: няхай i То ля бу дзе 

з на мi. Гэ та зна чыць, ён i 

муж, i ся бар. Вя до ма, праз 

40 га доў ня ма та го за па лу, 

якi быў у ма ла до сцi. За раз 

iн шае: уза ем ная цi ка васць, 

па ва га. Вось ён хо дзiць па 

са дзе на на шым ху та ры, 

збi рае яб лы кi, я гля джу з 

акен ца i прос та лю бу ю ся 

iм, ду маю, як доб ра, што 

ён по бач.

— Цi за да во ле ны вы 

сва i мi ня вест ка мi?

— Вя до ма! Доб рыя дзяў-

чын кi, лю бяць на шых сы-

ноў — пра што яшчэ мож на 

ма рыць? Праў да, ка лi «ўру-

ча ла» iх ня вест кам, пра сi ла: 

не па псуй це хлоп цаў. Яны ў 

нас уме юць усё: га та ваць, 

пры бi раць, пра са ваць ка-

шу лi.

— А ў ва шай сям'i бы-

ло раз мер ка ван не аба вяз-

каў? На прык лад, жон ка 

мые по суд, смец це вы но-

сiць муж...

— Асноў ная хат няя на-

груз ка бы ла на мне, але ўсе 

муж чы ны лёг ка маг лi пад-

мя нiць, тым больш — да па-

маг чы. Так скла ла ся, што па 

кра мах у асноў ным ез дзiць 

То ля, я люб лю ра бiць па куп кi 

на Ка ма роў цы. По быт нi ко лi 

не быў ней кай не вы ра шаль-

ная праб ле май.

— Як рас па ра джа е це ся 

фi нан са мi?

— Гэ та яшчэ з сям'i 

баць коў пай шло. У iх бы-

ла скар бон ка, у якой за-

хоў ва лi гро шы. Асоб на 

та та збi раў на iн стру мент. 

А ся мей ныя гро шы — трэ-

ба сха дзiць па пра дук ты — 

узяў са скры нач кi. Буй ныя 

па куп кi пла ну юц ца за га-

дзя. Мы з му жам зар пла-

ты так са ма так склад ва лi. 

За раз ужо на яў ныя за мя нi-

лi карт кi. Але тра ды цыя ра-

зам аб мяр коў ваць вы дат кi 

за ха ва ла ся.

— Вы ка за лi, што на-

ладж ва е це «дзень ба бу лi 

i дзе да» для ўну каў. Што 

гэ та та кое?

— Гэ та ка лi ўну каў, у нас 

iх трое: Лi дач ка, Уль я на i 

Мi ша, дзе цi пры во зяць да 

нас. Я лi чу, што гэ та па вiн-

на быць не толь кi та ды, ка лi 

баць кам трэ ба ку дысь цi па 

спра вах, але i прос та, каб 

яны маг лi па быць удвух, 

крыш ку ад па чыць, валь ней 

ся бе ад чуць.

— Ма ры на, рас ка жы це, 

як з'я вi ла ся iдэя на пi саць 

кнi гу пра ва шых баць коў?

— Ка лi не ста ла та ты, 

ра с iй скае вы да вец тва 

прак тыч на ад ра зу пра па-

на ва ла мне апуб лi ка ваць iх 

лiс ты з не вя лi кi мi ка мен та-

ры я мi. Ве да е це, я не бы ла 

га то вая ўсё гэ та вы нес цi 

на пуб лi ку. Мне зда ва ла ся, 

што та кiм чы нам я «ад дам» 

сваю сям'ю ўсiм. Усур' ёз 

пра кнi гу я па ча ла ду маць, 

ка лi на ра дзiў ся пер шы 

ўнук. Мне ха це ла ся, каб 

ён ве даў гiс то рыю сям'i. 

Доў га вы нош ва ла гэ тую 

дум ку, а по тым звяр ну ла ся 

да сва ёй сяб роў кi — му зы-

ка знаў цы Воль гi Бры лон, 

каб яна мне да па маг ла. 

Воль га па ча ла ра бiць за-

пы ты, пра ца ваць у ар хi вах, 

i мы зра зу ме лi, што да ся-

мей най гiс то рыi да да ец ца 

i пра фе сiй ная. Так у нас у 

су аў тар стве атры ма ла ся 

кнi га «Ула дзi мiр Му ля вiн i 

Лi дзiя Кар маль ская. Не да-

ска за нае...» Яна пра ма iх 

баць коў i, як мне зда ец ца, 

пра са мы па спя хо вы перыяд 

«Пес ня роў».

— Вя до ма, што бу дзе 

зды мац ца мi нi-се ры ял аб 

ва шым баць ку...

— У Ра сii ўжо ёсць двух-

се рый ны да ку мен таль ны 

фiльм пра «Пес ня роў», але 

ён па куль не агу ча ны. Пла-

на ва лi зра бiць да 50-год дзя 

ан самб ля, але ця пер, ду маю, 

хоць бы па спе лi да 80-год-

дзя та ты. Што да бе ла рус-

ка га се ры я ла, тут са бра ла ся 

вель мi доб рая ка ман да, i я 

ўпэў не ная, што атры ма ец ца 

год ная ра бо та.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса бiс та га 

ар хi ва Ма ры ны 

Му ля вi най.
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«Пас ля раз во ду баць кi за ста ва лi ся «Пас ля раз во ду баць кi за ста ва лi ся 
блiз кi мi людзь мi»блiз кi мi людзь мi»

Вя сел ле Ма ры ны i Ана то ля.

 Лi дзiя Кар маль ская з дзець мi Ма ры най i Ва ло дзем.

Ула дзi мiр Му ля вiн з жон кай Лi дзi яй i дач кой Ма ры най.
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