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Па куль у ста ліч ным Верх нім 
го ра дзе гу чаць су бот нія 
«кла січ ныя» кан цэр ты, мы 
за пра сі лі на су стрэ чу га лоў на га 
ды ры жо ра ка пэ лы «Са но рус» 
Аляк санд ра Ху ма лу. З ад ным 
з са мых прад стаў ні чых ма ла дых 
бе ла рус кіх му зы кан таў, 
за пля чы ма (і на пля чах) яко га 
ў тым лі ку Ро тэр дам ская 
кан сер ва то рыя і над звы чай ны 
між на род ны до свед, мы 
па га ва ры лі пра сфе ру 
ака дэ міч най му зы кі ў Бе ла ру сі 
і ўспры ман не кла сі кі пуб лі кай.

— У мі ну лую су бо ту ка пэ ла «Са но рус» 

вы сту пі ла на фес ты ва лі «Кла сі ка ля Ра-

ту шы», дзе най леп шыя ка лек ты вы да юць 

кан цэр ты пад ад кры тым не бам, а пуб-

лі ка мо жа бяс плат на па слу хаць ака дэ-

міч ную му зы ку. Вя до ма, та кі па пу ляр ны 

фар мат здоль ны па вя лі чыць коль касць 

пры хіль ні каў кла сі кі і ўпры го жыць га рад-

ское жыц цё, але ці не абяс цэнь вае ён 

ва ўсве дам лен ні лю дзей ака дэ міч ную, 

«эліт ную», му зы ку?

— Ореn аіr кан цэр ты кла січ най му зы кі 

па пу ляр ныя ва ўсім све це, у пер шую чар гу ў 

ЗША, дзе ў вя лі кіх і ма лень кіх га ра дах кож-

ны ўік-энд ар га ні зу юц ца пік ні кі з ар кест ра-

мі — у асноў ным ду ха вы мі, ча сам сім фа ніч-

ны мі, гэ та мо гуць быць і прос та рэ чы та лы. 

Та кі фар мат за явіў пра ся бе даў но, але для 

Бе ла ру сі за ста ец ца ноу-хау: у на шых га ра-

дах па куль рэд ка па чу еш жы вую му зы ку, 

што, вядома, уплы вае на іх ус пры ман не. Не 

зга джу ся, што па доб ныя івэн ты мо гуць пры-

цяг нуць да кла сі кі, мне па да ец ца, з тых, хто 

па чуе му зы ку на ву лі цы, свя до ма ў кан цэрт-

ную за лу пой дзе толь кі па ра ча ла век і тое на 

ўзроў ні арыф ме тыч най хіб нас ці. Та кія кан-

цэр ты для лю дзей — перш за ўсё пры ем нае 

баў лен не ча су, што ня дрэн на, бо мож на не 

прос та пра гу ляц ца, але і атры маць ад пра-

гул кі ка рысць. Ка лі ў цяг ні ку ці ў са ма лё це 

ад крыць кні гу Да ста еў ска га, час у да ро зе не 

прой дзе да рэм на, пры чым гэ та не абяс цэ-

ніць пісь мен ні ка. Кла січ ная му зы ка так са ма 

не абяс цэ ніц ца праз ореn аіr кан цэрт: яна 

ўво гу ле са ма да стат ко вая і не мае па трэ бы 

ў тым, каб за ваб лі ваць лю дзей. За ваб лі ваць 

му сіць эст рад ная, поп- і рок-му зы ка, а са-

праўд ныя рэ чы — не. Са праўд ная кні га не 

«кры чыць»: «Вазь мі мя не і пра чы тай» — вы 

са мі да цяг ва е це ся, ад кры ва еце і па чы на е це 

чы таць, на прык лад «Вай ну і мір».

— То-бок па няц це «ін дуст рыя» і кла-

січ ная му зы ка не су мя шчаль ныя?

— Ва ўсім све це ака дэ міч ная му зы ка, як 

і лю бая ін шая, з'яў ля ец ца част кай шоу-біз-

не су: лю дзі ўклад ва юць срод кі ў яе раз віц цё 

і за раб ля юць на гэ тым. Але ка лі га ва рыць 

пра струк тур нае стаў лен не да му зы кі — яна 

не мае па трэ бы ў пра соў ван ні. Тво ры Ба-

ха, ад ны з най леп шых і най ці ка вей шых у 

све це, пас ля яго смер ці не вы кон ва лі ся сто 

га доў — пра іх прос та за бы лі і ў рэш це рэшт 

знай шлі ў ку тах ста рых біб лі я тэк.

— А ў Бе ла ру сі па няц це «ін дуст рыя» 

мае ней кае да чы нен не да сфе ры кла січ-

най му зы кі?

— Хоць у пы тан нях бе ла рус ка га рын ку 

я вы сту паю хут чэй у якас ці пра фа на, ма-

гу ска заць, што ён зна хо дзіц ца на за род-

ка вым уз роў ні — гэ та да ты чыц ца і кла сі кі, 

і па пу ляр най му зы кі. Мне не зра зу ме ла, як 

мы збі ра ем ся кан ку ры ра ваць з усім све-

там, ка лі не вы трым лі ва ем па раў на ння на-

ват з Укра і най і Ра сі яй. Па пу ляр ная му зы ка 

ляг чэй шая для ўспры ман ня, гэ та му зы ка 

фаст-фу ду, яе не трэ ба «га та ваць» і «пе-

ра вар ваць», та му ляг чэй узяць у аба рот і 

атры маць фі нан са вую ад да чу. Але ж мы 

хо дзім у доб рыя рэ ста ра ны, дзе спе цы яль на 

для нас доб ры по вар га туе доб рую ежу, та-

му хоць з ака дэ міч най му зы кай і скла да ней, 

на ёй ва ўсім све це так са ма ро бяць гро шы. 

На ша праб ле ма ў тым, што ў кра і не амаль 

ад сут ні ча юць ме не джа ры куль ту ры, а тыя 

не шмат лі кія, хто зай ма ец ца му зы кай, час-

та пра соў ва юць не куль ту ру, а ся бе, та му 

апроч ро лі ме не джа ра вы сту па юць у якас ці 

экс пер таў, хоць ні я ка га ўяў лен ня пра му зы-

ку мо гуць і не мець.

— Шмат кла сі кі ў на шым жыц ці за ста-

ец ца на фо не — у рэ кла ме, рынг то нах, 

як не на вяз лі вае су пра ва джэн не на роз-

на га кштал ту ме ра пры ем ствах. Вам не 

зда ец ца, што на фо не яе больш, чым у 

свя до мым спа жы ван ні?

— Я па раў ноў ваю гэ та з «ра зум ны мі» 

цы та та мі з лі та ра тур ных тво раў у сац сет-

ках — вы трым ка мі з Чэ ха ва аль бо Ан ту а на 

дэ Сент-Эк зю пе ры на кшталт «Мы ў ад ка-

зе за тых, ка го пры ру чы лі». Гэ тыя цы та ты 

вы рва ныя з кан тэкс ту, у наш час ляг чэй 

пра чы таць ад ну фра зу і па бег чы па спра-

вах, бо каб яе знай сці, трэ ба адо лець цэ лую 

кні гу. Кла січ ная му зы ка на фо не гу чыць як 

цы та та і ні чо га агуль на га з поў ным тво рам 

не мае. Вы каз ван не вя до ма га пісь мен ні ка, 

маг чы ма, і за ста нец ца ў га ла ве на най-

блі жэй шую га дзі ну, але хут ка вы ле ціць, 

вы яго за бу дзе це, для ва ша га жыц ця яно 

не пры ня се ні я кай ка рыс ці. Тое ж са мае з 

кла січ най му зы кай: рынг тон саль ец ца з 

шу мам на тоў пу, а дзя ку ю чы сім фо ніі вы 

пе ра жы вя це цэ лую гіс то рыю.

— У нас не так шмат мес цаў, дзе вы-

кон ва ец ца кла сі ка: ад на фі лар мо нія, два 

му зыч ныя тэ ат ры, не каль кі фес ты ва ляў 

і асоб ныя іні цы я ты вы. Ка пэ ла «Са но рус» 

не як іг ра ла «Ме сяч на га П'е ро» Шон бер га, 

што ў на шай кра і не гу ча ла ўпер шы ню. 

На коль кі поў на тое, што вы кон ва ец ца ў 

Бе ла ру сі, ад люст роў вае пласт ака дэ міч-

най му зы кі?

— Пра фе сій ныя ка лек ты вы кі ру юц ца 

не толь кі тым, што хо чац ца іг раць: кра е ву-

голь ным ка ме нем з'яў ля ец ца фі нан са вае 

пытанне, то-бок раз лік на тых, хто на бу дзе 

бі ле ты. «Ме сяч ны П'е ро» — ар хі скла да-

ны твор, я ду маў, што вы ступ лен не бу дзе 

пра валь ным, але на яго прый шло столь кі 

лю дзей, што мы ар га ні за ва лі дру гое і зноў 

ады гра лі пе рад поў най за лай. Тут трэ ба 

мець сме ласць і ры зы ка ваць, а, на прык лад, 

у Маск ве, дзе я шмат пра цую, з ры зы кай 

ні хто не звяз ва ец ца: ар га ні за та ры па він ны 

быць упэў не ныя ў тым, што пуб лі ка прый-

дзе на кан цэрт, та му кі ру юц ца звы чай ным 

рэ пер ту а рам і за пра ша юць зо рак. Су час ная 

ака дэ міч ная му зы ка ў Маск ве так са ма іг ра-

ец ца, але ў боль шас ці вы пад каў — чар го вы 

раз Чай коў скі, чар го вы раз Вер дзі, чар го вы 

раз Брамс. У нас іг ра юць кла січ ны рэ пер ту-

ар, на шмат ра дзей бе ла рус кую ака дэ міч ную 

му зы ку і яшчэ ра дзей су час ную ака дэ міч ную 

му зы ку, хоць су час ная яна толь кі ўмоў на, бо 

ство ра нае 10—20 га доў та му но вым больш 

не з'яў ля ец ца. Праб ле май мне па да ец ца 

і тое, што не ка то рых аў та раў, якія ма юць 

да чы нен не да Бе ла ру сі, мы ба ім ся іг раць і 

пра соў ваць як сва іх. Па пу ляр най за раз ста-

ла му зы ка Ма і сея Вай нбер га, які лі чыц ца 

поль скім і ра сій скім кам па зі та рам, але ні хто 

не ўспа мі нае, што пра фе сій ныя асно вы ён 

атры маў у Бе ла ру сі, ка лі тры га ды ву чыў-

ся ў ро да на чаль ні ка на шай кам па зі тар скай 

шко лы Ва сі ля За ла та ро ва. Мы не ўспа мі-

на ем, што ў Шас та ко ві ча ёсць бе ла рус кія 

ка ра ні, і ба ім ся ска заць, што Ма нюш ка — 

бе ла рус кі кам па зі тар. Дык вось ка лі я ха чу 

сыг раць «су час на га» кам па зі та ра на кшталт 

Шон бер га, я па ві нен пом ніць пра нор му па 

за паў няль нас ці за лы і быць упэў не ны, што 

75 пра цэн таў бі ле таў бу дзе рас куп ле на, а я 

ў гэ тым не ўпэў не ны.

— Ка пэ ла «Са но рус» — дзяр жаў ная 

ўста но ва, а ці маг чы мыя ў нас ін шыя 

фор мы іс на ван ня для му зыч на га ка лек-

ты ву та ко га маш та бу?

— Маг чы мыя, але па ант рэп рэ нёр скай 

сіс тэ ме, ка лі му зы кан ты аб' яд ноў ва юц ца 

ва кол пэў на га пра ек та. Гэ та вя до мы фар-

мат, і ён у нас вы ка рыс тоў ва ец ца. «Са но-

рус» — па ста ян ны ка лек тыў з па ста ян ным 

«мес цам жы хар ства», рэ пе ты цы я мі кож ны 

дзень, кан цэрт на-гаст роль ным пла нам, пла-

нам па за паў няль нас ці за лы і дзяр жаў ным 

фі нан са ван нем.

— Шмат бе ла рус кіх му зы кан таў з'яз-

джа юць са ма рэа лі зоў вац ца за мя жу, і 

мно гія з іх са праў ды да ся га юць пос пе-

ху. Вы ж ма е це шы ро кую кар ту вы ступ-

лен няў, але за ста я це ся ў Бе ла ру сі. Рас-

ка жы це, на якія перс пек ты вы ў на шай 

кра і не мо гуць раз ліч ваць ма ла дыя му-

зы кан ты?

— Важ на, які пос пех ма ец ца на ўва зе. Фі-

нан са ва га пос пе ху мно гія на шы му зы кан ты 

са праў ды да ся га юць ме на ві та за мя жой — 

ка неш не, для гэ та га трэ ба сур' ёз на пра ца-

ваць, гро шы не льюц ца прос та так быц цам 

з ро га да стат ку, але пры нам сі маг чы масць 

за ра біць ёсць. Ка лі ты на тым жа ўзроў ні 

сыг ра еш адзін і той жа кан цэрт у Бе ла ру сі 

і ў Поль шчы, там за ро біш у не каль кі ра зоў 

больш, і гэ та, вя до ма ж, не спра вяд лі ва. Та-

му му зы кан ты з'яз джа юць і ві на ва ціць іх у 

гэ тым нель га. Што да ты чыц ца між на род-

на га пры знан ня, для гэ та га не аба вяз ко ва 

з'яз джаць: шмат му зы кан таў жы ве ў Бе-

ла ру сі і мае пры гэ тым між на род ную вя-

до масць. Праў да, атры маць яе скла да на, 

бо за мя жой вя лі кая кан ку рэн цыя, а ў му-

зыч ных га ра дах на кшталт Ве ны, Па ры жа, 

Лон да на яна прос та ша лё ная. Але ёсць і 

ла каль ны пос пех — гэ та так са ма доб ра, 

ка лі ты ро біш важ ныя рэ чы ў род най кра і не 

для род най пуб лі кі. Перс пек ты вы для му зы-

кан таў ме на ві та ў Бе ла ру сі, на мой по гляд, 

не ра дас ныя, бо ўсё ўпі ра ец ца ў фі нан са вае 

пы тан не: кан цэрт мо жа як за ўгод на моц на 

спа да бац ца пуб лі цы, але ка лі ка лек тыў за 

яго ні чо га не атры мае, то ў рэш це рэшт у 

яго не за ста нец ца гро шай на тое, каб да 

сва іх кан цэр таў да бі рац ца. У на шай сфе ры 

ака дэ міч най му зы кі гро шай ня ма, а ка лі 

ёсць, то па рэшт ка вым прын цы пе. Трэ ба 

ска заць, шмат хто з му зы кан таў за ста ец ца 

аль бо на ват вяр та ец ца. Я пяць га доў пра-

жыў у Га лан дыі і вяр нуў ся, та му што ха чу 

быць у сва ім до ме — не ў чу жым шы коў ным 

па ла цы, а ў ма лень кай ква тэ ры, якую ма гу 

на зваць до мам.

— Вы ка за лі пра ла каль ны пос пех, 

але ка лі ў нас ня ма му зыч най ін дуст рыі, 

а пуб лі ка вя лі кай лю боўю да кла січ най 

му зы кі не ад зна ча ец ца, ці не з'яў ля ец ца 

ён умоў ным?

— Усё за ле жыць ад ча ла ве ка і яго за-

пы таў. Ка лі ён хо ча між на род на га пры знан-

ня — ро біць для гэ та га ад па вед ныя кро кі, 

а ка лі ста віць за да чай да нес ці сваю ідэю, 

«лю боў, бра тэр ства і мір», — па чы нае неш-

та ін шае. У ма ім ра зу мен ні ла каль ны пос-

пех — гэ та доб ра, та му што мне да стат ко ва 

за кра нуць му зы кай хоць бы ад на го ча ла-

ве ка. Ка лі са ста два-тры слу ха чы мя не 

зра зу ме юць, мэ та да сяг ну та. Я ад чу ваю 

ся бе ме ды у мам па між кам па зі та рам і пуб-

лі кай, які па ві нен да нес ці да дру го га ідэю 

пер ша га. Са мо па са бе мас тац тва — яно 

не для ся бе, я пе ра ка на ны, та му і за да ча 

зра біць кар' е ру не пер ша рад ная. У мет ро 

ні хто не про сіць у мя не аў то граф, а ў кра-

ме не пра пус ка юць без чар гі, але для мя не 

гэ та не з'яў ля ец ца па каз чы кам, та му што 

пос пех у тым, каб да нес ці ідэю му зыч на га 

тво ра, каб ар кестр пра гу чаў, каб атры маў-

ся доб ры кан цэрт.

— Ча сам твор часць, гэ та му ёсць ня-

даў нія пры кла ды, су стра ка ец ца з не па-

ра зу мен нем чыноўніцкіх струк тур. Ка лі 

ка заць пра бе ла рус кую ака дэ міч ную му-

зы ку, ці ёсць тут ней кія сі лы, што пе ра-

шка джа юць сфе ры му зы кі раз ві вац ца?

— Раз віц цю на шай ака дэ міч най му зы кі 

пе ра шка джа юць ад сут насць на леж на га фі-

нан са ван ня і рас паў сю джа нае пе ра ка нан не 

ў тым, што кла сіка для вы бра ных, хоць яна 

для ўсіх, прос та аў ды то рыю трэ ба вы хоў-

ваць, па чы на ю чы з пер шых кла саў. Ва ўсе 

ча сы бы лі чыноўнікі без ад па вед ных ве даў, 

але са сва ім мер ка ван нем. Яны ёсць паў-

сюль, а нам у та кіх умо вах трэ ба прос та 

ра біць сваю спра ву.

— Бе ла рус кая пуб лі ка і за меж ная пуб-

лі ка — ці ёсць роз ні ца?

— Прын цы по вай роз ні цы ня ма, та му што 

вод гук на му зы ку мае іра цы я наль ны ха рак-

тар: ты ўспры ма еш яе не толь кі моз гам, але 

і сэр цам. Паў сюль жа ад ноль ка вы вод гук 

на сло вы «Я ця бе ка хаю» — аль бо «я ця бе 

так са ма», аль бо «а я ця бе не», ад роз нен не 

толь кі ў кан тэкс це. Му зы ка так са ма аль бо 

да хо дзіць, аль бо не, лю дзі аль бо пры ма юць 

яе, аль бо не, во чы ў іх аль бо га раць, аль бо 

су му юць. І еў ра пей цы вель мі роз ныя — ёсць 

ска ва ныя скан ды на вы, а ёсць экс прэ сіў ныя 

італь ян цы, але вод гук на му зы ку паў сюль 

адзін і той жа.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Аляк санд ра ХУ МА ЛЫ.

Асо баАсо ба

«Я па ві нен 
пом ніць пра нор му 

па за паў няль нас ці за лы...»
Аляк сандр ХУ МА ЛА:


