
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

А вось як аб гэ тым ус па мі нае 

Воль га:

— Па зна ё мі лі ся мы вы пад ко ва. 

За бег ла да сва ёй сяб роў кі, што 

на зы ва ец ца, у та пач ках. А там яе 

ка ва лер са сва ім сяб рам. Я, вя до-

ма, чу ла «Пес ня роў», але Ула да 

не па зна ла. Ка лі ска за лі, што гэ та 

«пяс няр», за хап лен ня на ві на ў мя-

не не вы клі ка ла. Пры га да ла, коль-

кі раз моў ха дзі ла ў го ра дзе пра 

ін шых ар тыс таў ка лек ты ву: той 

су стра ка ец ца з ад ной, той рас-

стаў ся з дру гой... Мінск у 1987 го-

дзе быў не та кі ўжо вя лі кі го рад, 

чут кі і плёт кі хут ка ра зы хо дзі лі ся. 

Праў да, пра Ула да ні чо га та ко га 

не рас каз ва лі, ві даць, усе яго пры-

го ды зда ра лі ся на гаст ро лях. А ў 

гас цях у сяб роў кі мы з ім па гу та-

ры лі, і неш та мя не за ча пі ла. Ду ма-

ла, не на доў га, а ака за ла ся — на 

ўсё ас тат няе жыц цё.

— Да су стрэ чы ў вас аба іх 

ужо быў во пыт ся мей на га жыц-

ця...

— Да та го мо ман ту я ча ты ры 

га ды бы ла ў раз вод зе, май му сы-

ну Дзі му споў ні ла ся шэсць га доў. 

Улад та ды так са ма па ру га доў як 

ра зы шоў ся з жон кай. У яго ёсць 

дач ка Ка ра лі на ад пер ша га шлю-

бу. На шы дзе ці на ра дзі лі ся ў адзін 

дзень — 24 жніў ня, але з роз ні цай 

у 10 га доў.

— Праз коль кі ча су пас ля 

зна ём ства згу ля лі вя сел ле?

У. М. — Праз двац цаць га доў 

рас пі са лі ся. Трэ ба ска заць, вель мі 

мно гіх здзі ві лі, бо ўсе бы лі ўпэў не-

ныя, што мы даў но ў афі цый ным 

шлю бе. Пра ад сут насць штам паў 

у паш пар це ве да лі толь кі вель мі 

бліз кія лю дзі. Вя сел ля ў нас не 

бы ло. Ка лі пер шы раз ажа ніў ся, 

спраў ляў вя сел ле, і чым гэ та скон-

чы ла ся? Ад но доб ра: па зы чыў у 

ба бу лі 200 руб лёў на за стол ле, 

яна ска за ла, што да вя дзец ца да-

жыць да та го ча су, ка лі зма гу ад-

даць. І да ча ка ла ся!

В. М. — Толь кі Мі се віч мог вы-

браць та кі дзень — 29 лю та га. 

Улад ехаў з ка лек ты вам з Маск-

вы ў Брэст, вый шаў з цяг ні ка ў 

Мін ску, каб зай сці ў загс. За тым 

мы на ма шы не да га ня лі гурт, бо 

ў Брэс це быў кан цэрт. З Брэс та 

па еха лі ў Ві цебск — та кое вось 

свое асаб лі вае вя сель нае па да-

рож жа. А «Бе ла рус кія пес ня ры» 

вы сту па лі і не ве да лі, што пэў ным 

чы нам спя ва юць на вя сел лі.

— Воль га, не бян тэ жыў вас 

усе гэ тыя га ды ста тус ня вес-

ты?

— Аб са лют на не бян тэ жы ла ад-

сут насць штам па ў паш пар це. Для 

мя не знач на важ ней, што ад чу ва-

ла я ся бе за му жам за ка ха ным і 

на дзей ным ча ла ве кам.

— А як у вас склад ва юц ца ад-

но сі ны з Ка ра лі най?

— Дзе ці заў сё ды цяж ка пе ра-

жы ва юць раз вод баць коў і раў-

ну юць да но вых дру гіх па ла ві нак. 

Ка ра лі на ста ві ла ся да мя не ха-

лад на ва та. Я ра зу ме ла яе па чуц-

ці. Так атры ма ла ся, што 15 га доў 

пас ля раз во ду Улад не раз маў ляў 

са сва ёй бы лой жон кай Тац ця най. 

Ка ра лі ну гэ та зу сім не ра да ва ла. 

Ды і я лі чы ла, што з бо ку Ула да 

гэ та ўжо пе ра бор, але ён упар ты. 

З ча сам у мя не з Ка ра лі най скла-

лі ся доб рыя ад но сі ны. Ра да, што і 

на шы дзе ці даў но сяб ру юць, Дзі ма 

тэ ле фа нуе ёй і ка жа: «Пры ві тан не, 

сяст рыч ка».

— Ула дзі слаў, ці хут ка вы 

знай шлі агуль ную мо ву з Дзі-

мам?

— Не ска жу, што ўсё бы ло 

бяс хмар на, па ру ра зоў сур' ёз на 

кан флік та ва лі. Ка лі Дзі ма скон-

чыў шко лу, мы з Оляй, на пэў на, 

як боль шасць баць коў, вы бра лі 

ін сты тут, вы ра шы лі, што юрыст — 

доб рая пра фе сія для хлоп ца. Дзі-

ма хут ка зра зу меў, што гэ та не 

яго пры зван не, і пай шоў слу жыць 

у вой ска. За абод ва гэ тыя ўчын кі 

па ва жаю сы на. У ар міі ён тра піў 

у ра кет ныя вой скі, атры маў пра-

вы пра фе сій на га кі роў цы. Пас ля 

служ бы мы, зноў жа, ду ма лі, што 

сы ну не аб ход ны дып лом, а Дзі-

ма пай шоў пра ца ваць на СТО, 

і вось гэ та са праў ды яго спра ва, 

ён прос та фа нат аў та ма бі ляў. 

У май го цес ця — за ла тыя ру-

кі, ён мог змай стра ваць усё што 

за ўгод на. А Дзі ма ў дзя цін стве 

час та кру ціў ся ка ля дзе да, вось і 

ад бі ла ся спад чын насць. Мне асаб-

лі ва да спа до бы, ка лі мае сяб ры 

ад зна ча юць, што Дзі ма — вы дат-

ны май стар і пры ем ны ў зно сі нах 

ча ла век. Для мя не Дзі ма не толь кі 

сын, але і ся бар.

— А чым зай ма ец ца Ка ра лі-

на?

— Дач ка скон чы ла ха рэа гра-

фіч нае ву чы лі шча і спа чат ку вы-

кла да ла ў шко ле рыт мі ку, а ся род 

яе вуч няў быў ма лод шы сын Му-

ля ві на — Ва ле ра. За тым Ка ра лі на 

ней кі час пра ца ва ла акт ры сай у 

пры ват ным дра ма тыч ным тэ ат ры. 

У па чат ку 90-х усе імк ну лі ся па-

ехаць пра ца ваць за мя жу. Не як 

дач ка ска за ла, што ёсць маг чы-

масць з'е хаць у Поль шчу. Пры-

зна ю ся, пад няў усе зна ём ствы, 

каб пе ра ка нац ца, што га вор ка 

са праў ды пра тан ца валь ны ка-

лек тыў, ні я ка га пад ма ну. Та ды 

са спа кой най ду шой ад пус ціў яе. 

З тых ча соў яна жы ве за мя жой. 

Тан ца ва ла ў Поль шчы, Гер ма ніі, 

по тым вый шла за муж за анг лі ча-

ні на. У дач кі вы явіў ся та лент да 

за меж ных моў. Ця пер яна ва ло дае 

поль скай, ня мец кай і анг лій скай. 

Ужо шмат га доў жы ве ў Анг ліі, да-

во лі па спя хо ва зай ма ец ца ры эл-

тар скай дзей нас цю. Уну ку Майклу 

Чарль зу 20 га доў, ён сту дэнт... На 

жаль, з дач кой я меў зно сі ны не 

так шмат, як ха це ла ся б. Ка лі яна 

ўжо жы ла за мя жой, у мя не бы лі 

скла да ныя пе ры я ды з фі нан са ва-

га пунк ту гле джан ня, на ват па-

тэ ле фа на ваць ліш ні раз не мог, 

не ка жу чы пра тое, каб з'ез дзіць 

да яе. Ця пер, на шчас це, мо жам 

кан так та ваць хоць што дня. Яна з 

сям' ёй пры яз джа ла ў Бе ла русь, і 

мы не раз гас ця ва лі ў яе.

— Воль га, на коль кі шы коў-

нае бы ло жыц цё жон кі «пес ня-

ра»?

— Пер шыя пяць га доў на ша-

га су мес на га жыц ця бы лі не та кія 

ўжо лёг кія. «Пес ня ры» та ды пе-

ра жы ва лі не са мы леп шы пе ры-

яд. Ва Ула да ў ка лек ты ве бы ла 

да дат ко вая на груз ка: ад каз ваў за 

дыс цып лі ну, зай маў ся ад мі ніст ра-

цый ны мі пы тан ня мі. Пры яз джаў 

з гаст ро ляў: бяс со ні ца, ле ка ры. 

Та ды «Пес ня роў» маг лі за кі нуць 

на тры ме ся цы на гаст ро лі ў Аф-

ры ку. Ура жан няў, вя до ма, мо ра, 

а вось гро шы ар тыс ты за раб ля лі 

ў асноў ным для дзяр жа вы, а са-

мі атрым лі ва лі су тач ныя. Так што 

асаб лі вай рас ко шы не бы ло.

— У 1992 го дзе Ула дзі слаў 

сы шоў з «Пес ня роў» і за ня ўся 

біз не сам. Як та ды змя ні ла ся ва-

ша жыц цё?

— Не вель мі яму па да ба ла ся 

гэ та ро ля. Асаб лі ва пе ра жы ваў, 

ка лі яго на зы ва лі «бы лым «пес ня-

ром». Што да ты чыц ца гро шай, то 

не так ужо і шмат іх бы ло, раз-по-

раз на ват да во дзі ла ся спра шчаць 

ме ню. Ча сам, мой за ро бак ін жы-

не ра пе ра вы шаў да хо ды Ула да. 

У біз нес жа трэ ба ўклад ваць вя лі-

кую част ку за роб ле на га. Ве да е це, 

Улад сы хо дзіў на ра бо ту ў во сем 

ра ні цы, пры хо дзіў у пяць ве ча ра. 

Зда ва ла ся б, мне трэ ба ра да вац-

ца. Але я ба чы ла: біз нес — гэ та не 

для яго. Ён гэ та ро біць, та му што 

трэ ба ўтрым лі ваць сям'ю. Во чы ў 

яго не га рэ лі... Яго — гэ та му зы ка. 

Та му не дзіў на, што як толь кі з'я-

віў ся пэў ны пры бы так, Ула дзі слаў 

ра зам з парт нё ра мі за сна ваў даб-

ра чын ны фонд. Пяць на ву чэн цаў і 

пяць вы клад чы каў му зыч на га ка-

ле джа пры Ака дэ міі му зы кі атрым-

лі ва лі сты пен дыі.

У. М. — У той час рэк та рам Ака-

дэ міі му зы кі быў Мі ха іл Ка зі нец, і з 

ім так са ма на ла дзі лі су пра цоў ніц-

тва: за ах воч ва лі сту дэн таў, якія 

пе ра маг лі ў кон кур сах, імк ну лі ся 

да па маг чы і на стаў ні кам-пен сі я-

не рам. Для мя не гэ та бы ла ад ду-

шы на, я ад чу ваў ся бе па трэб ным 

для му зы кан таў.

— А як вы, Воль га, ус пры ня лі 

той факт, што Ула дзі слаў вяр та-

ец ца ў «Пес ня ры»?

— Я ра да ва ла ся. А Улад!.. Вы б 

яго та ды ба чы лі: во чы га раць, ча-

ла век ажыў, коль кі энер гіі! Для 

муж чы ны вель мі важ на зай мац-

ца лю бі май спра вай. Праз год ужо 

ўтва ры лі ся «Бе ла рус кія пес ня ры», 

і гэ та быў вель мі доб ры пе ры яд 

у жыцці.

У. М. — У 1998 го дзе мы ду-

ма лі, што «Бе ла рус кія пес ня ры» 

пра жы вуць га доў пяць. Але ўжо 

ад зна чы лі двац ца ці год дзе. Усе гэ-

тыя га ды пра цу ем у ста біль ным 

скла дзе. Га лоў нае, што мы не за-

бран за ве лі, а ўвесь час шу ка ем 

неш та но вае, імк нём ся зра біць 

лепш і ці ка вей. Ды і з пунк ту гле-

джан ня за роб ку гэ та быў удалы 

час. Толь кі адзін штрых: у «Бе ла-

рус кіх пес ня рах» мы ўпер шы ню 

ад пра ві лі ся за мя жу ў ад па чы нак, 

а не на гаст ро лі.

— Ула дзі слаў, у сва ёй кні зе 

вы ад зна ча лі, што да раз бу рэн-

ня пер ша га шлю бу «пры кла лі 

ру ку» і баць кі жон кі. А як баць кі 

Воль гі вас пры ня лі?

— Ка жуць, ка лі хо чаш да ве-

дац ца, якая бу дзе твая жон ка 

праз 20—30 га доў, па зна ём ся з 

це шчай. Дык вось, ка лі ўба чыў 

Але ну Дзміт ры еў ну, кан чат ко-

ва зра зу меў, што Воль гу нель га 

адпускаць.

В. М. — Па мя та е це, быў тэ ле-

кан цэрт «Бе ла рус кіх пес ня роў», 

пры све ча ны 8 са ка ві ка? У ім 

удзель ні ча ла і мая ма ма. Ула дзік, 

тры ма ю чы яе пад ру ку, він ша ваў 

усіх це шчаў са свя там. На огул, ён 

лю біць ча сам па хва ліц ца: «А це-

шча ў мя не, між ін шым, Ге рой са-

цы я ліс тыч най пра цы».

— Коль кі ў вас на два іх уну-

каў?

В. М. — Чац вё ра! Дзі ма доў га 

не жа ніў ся, і мы на ват на яго тро-

хі на ся да лі, што хо чац ца ўну каў. 

Так скла ла ся, што сын ажа ніў ся 

са сва ім пер шым ка хан нем, ма ёй 

цёз кай. Па ма ла до сці яны рас ста-

лі ся, а праз 15 га доў, як ака за ла-

ся, па чуц ці ні ку ды не сыш лі. Оля 

да та го ча су ра зы шла ся з му жам, 

у яе двое сы ноў. Тры га ды та му ў 

іх на ра дзі ла ся да чуш ка Ка ця. Вя-

до ма, у сы ноў Олі ёсць род ныя 

дзя ду лі і ба бу лі, але ця пер яны і 

на шы ўну кі так са ма.

— Ула дзі слаў, якую па ра ду 

вы сён няш ні, 74-га до вы, маг лі б 

даць са бе 24-га до ва му?

— Ні чо га ні ко лі не поз на. Кан-

чат ко ва я сы шоў з «Пес ня роў» 

у 1998 го дзе, ва ўзрос це 53 га доў. 

Ва ле рый Дай не ка і Ігар Пе ня ма ла-

дзей шыя за мя не, але так са ма бы лі 

ў тым уз рос це, ка лі ка ле гі ў асноў-

ным сы хо дзі лі з эст ра ды. Мы пра-

цу ем ужо 21 год у ста біль ным скла-

дзе, і да во лі па спя хо ва. У аса біс тым 

жыц ці тым больш ні ко лі не поз на 

стаць шчас лі вым ча ла ве кам.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ, 

фо та з аса біс та га ар хі ва 

Ула дзі сла ва МІ СЕ ВІ ЧА.
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З кні гі 
Ула дзі сла ва Мі се ві ча 
«Пес ня ры. Я ро ман 
с про дол жень ем 

пишу...»

Жыл лё пра па на ва лі мне і Шу-

ры ку Дзя меш ку — ужо ся мей ным і 

з дзець мі. Ма ла та го, што бяс плат-

на, дык яшчэ і з ва ры ян та мі: на-

ват та ды гэ та зда ва ла ся чымсь ці 

не маг чы мым, асаб лі ва пас ля ка-

зар мы і ін тэр на та. Хо чаш, бя ры 

ў цэнт ры двух па ка ё вую ква тэ ру 

ў до ме за опер ным тэ ат рам, хо-

чаш — у но вым фон дзе ка ля зна-

ка мі та га Ка ма роў ска га рын ку. Вя-

до ма, пра стор ная ква тэ ра бы ла ў 

цаг ля ным до ме ка ля тэ ат ра, але 

ста рая, і пры во дзіць яе ў па ра дак 

да вя ло ся б не адзін ме сяц. А ка ля 

Ка ма роў кі — чыс ці ня: но вы дом, 

пя ты па верх, шпа ле ры, фар ба. 

Так і вы бра лі з жон кай ад на душ на. 

Праў да, ця пер зда ец ца, што ўзро-

вень мыс лен ня ў нас быў яшчэ той: 

каб блі шчэ ла і ба зар быў по бач.

*  *  *
Бо што бы ло ў мя не тут? Раз вёў-

ся. Не каль кі бяз мэт ных га доў піў у 

ін тэр на це, а кра і на і ан самбль, якія 

мне ўсё да лі, ад на ча со ва раз бу ра-

лі ся. На ват дзіў на, што пас ля чар-

го вых гаст ро ляў па тэ ле фа на ваў 

сяб ру — жур на ліс ту і спарт сме ну 

То лю Літ він ска му: «Што, — пы та-

ю ся, — ёсць нар маль ныя дзяў ча ты 

ў Мін ску яшчэ?» — і па вёў мя не 

То ля ў ад ну тэ ат раль ную сям'ю. 

Праў да, да тэ ат ра мя не не па цяг-

ну ла, ка лі ўба чыў су сед ку ся мей-

ства. Гэ та бы ла Воль га, мая бу ду-

чая жон ка, лю бі мая Птуш ка. Яна і 

па ста ві ла кроп ку ў ма іх роз ду мах, 

хто я і дзе мне жыць.

*  *  *
Праў да, на ся мей ным жыц ці та-

кія пе ра ме ны ні як не ад бі лі ся, да 

го на ру ма ёй да ра гой жон кі Воль гі. 

Яшчэ ра ней, ка лі кан цэр таў бы ло 

зу сім ма ла, а за роб кі ні я кія, ка лі 

я ма ліў ся на сваю пен сію, каб ку-

дысь ці вы ска чыць з за мкнё на га 

ко ла «Пес ня роў», — ні ад ной прэ-

тэн зіі, ні сло ва не за да во ле нас ці. 

Да та го ж на тым яр ка вы ра жа-

ным эта пе спа ду бы ла пад трым ка 

це шчы і цес ця, Воль гі ных сяс цёр. 

І так да сён няш ня га дня, толь кі 

Ана то ля Лаў рэнць е ві ча ўжо не 

ста ла.

*  *  *
Што ў жыц ці з'я ві ла ся з Птуш-

кай? Сям'я — та кая, як я ха чу (на-

рэш це!). Ёсць ад на фа та гра фія, 

дзе мы з Оляй, яшчэ ма лень кі Мос 

(так Дзі му на зы ваю до ма), Ка ра-

лі на пры еха ла. Я на гэ ты зды мак 

у рам цы заў сё ды гля дзеў і ду маў: 

вось і сям'я, з'я ві ла ся тое, ча го 

не ха па ла ў жыц ці, тое, што бы-

ло ў ма іх баць коў. Бо амаль усё 

маё жыц цё прай шло спа чат ку ў 

ка зар ме, у ін тэр на це, по тым у ка-

лек ты ве. І жон ка бы ла, а сям'і не 

бы ло. Ця пер усё ёсць, ця пер усё 

ў па рад ку.

«Ні ко лі не поз на стаць шчас лі вым»

Та кі мі яны па зна ё мі лі ся.

Зле ва на пра ва, уні зе: сяст ра Воль гі Тац ця на, ня вест ка Воль га, 
Але на Дзміт ры еў на, увер се: Воль га, Дзі ма і Ула дзі слаў.


