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В. І. Петренко 

 

375 РОЛЕЙ ПАНА ТАДЕУША 

 

Під час науково-дослідницької роботи над матеріалами про національні 

меншини Кривого Рогу дізналася, що в нашому ляльковому театрі працював 

чудовий актор, заслужений артист РРФСР поляк Тадеуш Варжало. У ляль-

ковому театрі його пам’ятають. 

1977 рік, час становлення театру. Перший директор А. Артюшкін та 

головний режисер В. Пархоменко запросили до себе найкращих акторів, ху-

дожників, бутафорів. Серед них був і пан Тадеуш, слава про якого дійшла і до 

наших країв. Наше славне місто, нові люди й театр, де треба починати з нуля, 

привабили відомого лялькаря. 

Ветерани театру М. Савчук та Г. Воєводіна згадують, як прибули вони з 

різних міст країни. Молоді, сповнені бажання до творчої праці. Добре 

пам’ятають, як директор попрохав їх зустріти на вокзалі заслуженою артиста. 

Думали: доведеться перевозити чимало меблів та інших пожитків зна-

менитості. А Варжало виніс з вагона всього лиш 15 ящиків. Там були конс-

трукції, інструменти, запчастини. Сказав: «Оце головні мої скарби. Навіщо 

мені меблі. Головне – руки и голова». 

Йшли репетиції перших спектаклів. Створювали перші ляльки. Споча-

тку нічого не виходило. Пан Тадеуш навчав акторів грати ролі, керувати ля-

льками. «Він вражав глядачів і фахівців тонким психологізмом та унікальним 

ляльководінням», – згадує М. Савчук. За що б не брався Варжало, всюди 

проявлялась його художня натура. Він увібрав у себе якості актора, худож-

ника, режисера, конструктора ляльок. Тобто, був театром в одній особі. Мо-

лоді актори ходили за ним, захоплені усім, що він робив, ловлячи кожне його 

слово. 

Перший спектакль театру називався «Чарівний фургон». Афіші підго-

тували заздалегідь, тому прізвища Варжало на них не було. Але дійові особи, 

головні герої – створені його руками. І вистава, й театр стали для малюків 

Кривого Рогу подією. 

У наступній виставі, про Робін Гуда, герой стріляв, і стріла мала пот-

рапити в ціль. Це було досить складно зробити. Та тільки не Тадеушу. Він 

зробив спеціальну пружинку, і все вийшло бездоганно. Молодим акторам він 

ввижався чарівником. 

Якось театр виїхав у село. Глядачів набилося повен зал. Та враз зникло 

світло. Що робити? Запалили свічки. Варжало сказав, що все ж гратиме свою 

головну роль Зайчика у виставі «Лісові годинники». Він так грав, що зал ап-

лодував без кінця, а потім ще й почав співати, танцювати. Такого успіху ще не 

було. 



Пан Тадеуш став душею колективу. Попри все, він був дуже вразливий. 

Переживав, як у когось не ладилося з роллю. Як міг, допомагав. Відзначався 

невибагливістю. Вдома у нього все зроблене власноруч. На дні народження чи 

свята приходив із щойно зробленими своїми руками подарунками, непов-

торними й незвичайними. І проголошував промову, незмінно доречну й яск-

раво характеризуючу іменинника чи свято. 

Він виїхав до Херсона, бо там запропонували більший простір для дія-

льності. 

Спогади колег Тадеуша Варжали мене зацікавили. Бувши у справах в 

Херсоні, я принагідно зателефонувала до тамтешнього лялькового театру. Не 

сподівалася, що Тадеуш Мечиславович ще працює. Адже йому вже 83. За-

ступник директора театру повідомив, що пан Тадеуш після ампутації ноги і 

справді не грає у виставах. «Але є почесним працівником театру, і зв’язку з 

ним не пориває. На жаль, він нині знову в лікарні. Ампутували другу ногу. 

Втім, він не надає духом і невдовзі випишеться додому. Адже він усім у театрі 

так потрібен...» 

Я вирішила провідати колишнього земляка. Ставши на порозі палати, 

спитала, хто тут пан Тадеуш. «Я тут», – пролупало жваве. Побачила літнього 

чоловіка з сивою головою. Втім, він виглядав молодшим своїх років. Енер-

гійний, з променистими очима. Він так зрадів, що я з Кривого Рогу. Почав 

розпитувати мене про місто, про наш ляльковий. Я, у свою чергу, попросила 

розповісти його про себе. 

Сам він з Житомирщини. Батька розстріляли в 1937-му як «ворога на-

роду». Щоб вижити, малий Тадеуш пішов у пастухи. Потім вантажив вагони. 

Коли почалася війна, пішов до армії. Будував стратегічні залізниці, ремонту-

вав розбомблені ворогом. Потім опинився в Омську. Там працював у евакуації 

всесвітньо відомий Сергій Образцов. На все життя запам’ятав Тадеуш зна-

йомство з корифеєм лялькарства. І загорівся цією справою. 

Здібного хлопця запросили до театру Омська. Він добре відчував тех-

ніку. Завжди щось винаходив. До всього ж, мав артистичну струнку. Це далося 

взнаки: у 1968-му він став заслуженим артистом. 

Ми з ним довго гомоніли про його артистичну сім’ю, про сьогоднішній 

день театру Кривого Рогу, де його її тепер згадують добрим словом. Він казав: 

– Я щаслива людина. Хоч і прожив складне життя. Усього зазнав, але 

ворогів у мене немає. Трудовий стаж – 68 років. 375 ролей зіграв. Скон-

струював чотириста ляльок. Життя – це чудо. Не зважаючи ні на що! 
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