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Z Arkadziem Eskinem rozmawia Dzmitri Padbiarezski

A rkadz Eskin urodzil si? w kwiet- 
niu 1939 r. w Charkowie. Jazz za- 
cz^l uprawiac w wieku 13 lat, kie- 
dy jeszcze uczyl si? w szkole pod- 

stawowej. Pozniej cz?sto i na dlugo wyjez- 
dzal do Moskwy, gdzie pracowal na jazzo- 
wej „gieldzie”, graj^c со wieczor w roznych 
zespolach. W 1955 r. otrzymal stalq prac? w 
skladzie orkiestry jazzowej z Luganska na 
Ukrainie. Pozniej z orkiestry tej wytonil si? 
kwintet, ktory w 1957 r. osiadl w Groznym. 
Eskin pracowal nast?pnie w Kijowie, Tbilisi, 
m.in. w zespole gruzinskiej spiewaczki Giu- 
li Czocheli. Na pocz^tku lat 70. zorganizo- 
wal w Minsku zespol Tonika, a w r. 1980 
wszedl w sklad znanej grupy Piesniary, w la- 
tach 1987 -  1999 (z przerw^) gral w Pan- 
stwowej Orkiestrze Koncertowej Michala 
Finberga, gdzie opiekowal si? mlodymi mu- 
zykami. Trzy i pol roku zgodnie z kontrak- 
tem odpracowal w Europie jako pianista

Uralskiego Dixielandu, z ktorym wyst^pil na 
wielu festiwalach, m.in. w Edynburgu i na 
North Sea w Hadze, nagrai trzy plyty. Dzis 
Arkadz Eskin jest liderem tria fortepianowe- 
go i wykiadowc^ fortepianu jazzowego na 
Bialoruskim Uniwersytecie Kultury.

DZMITRI PADBIAREZSKI: Wykla- 
dasz, sam grasz, m.in. na scenie filharmo- 
nii, jestes takze jednym z muzykow, ktorzy 
w tym kraju jeszcze uprawiaja jazz. Jak 
myslisz, czy zmienia sif sytuacja tej muzy- 
ki, a jezeli tak, to w jakim kierunku?

ARKADZ ESKIN: Zmiany naprawd? si? 
dokonuj^. I to na lepsze. Coraz wi?cej mlo- 
dych, utalentowanych ludzi zajmuje si? jaz- 
zem. Mieszkam na Bialorusi od pocz^tku lat 
70. i jestem przekonany, ze dzis w porowna- 
niu z tym, со bylo tu 12-15 lat temu, mlo- 
dych ludzi sluchaj^cych i graj^cych jazz jest 
о wieie wi?cej.

DP: Mysl£, ze twoja opinia zwi^zana 
jest z tym, ze na Uniwersytecie Kultury 
zaczfto aktywnie w ykladac jazzowe i 
estradowe przedmioty, choc jest to jedyna 
tego typu uczelnia wyzsza w kraju.

AE: Z duzym zadowoleniem przyj^lem 
zaproszenie by tu wykladac. Katedra muzyki 
estradowej zebrala grono wykladowcow, 
ktorzy mog^ uezyc teorii i praktycznie zade- 
monstrowac jak trzeba grac jazz. Wielu stu- 
dentow z innych uczelni wiedz^c о tym prze- 
nosi si? na studia do naszego uniwersytetu.

DP: Czyli system nauczania istnieje. 
Studenci wychodz^ z bram uniwersytetu i 
majq przed sob^ pytanie: a со dalej?

AE: Jak to „со dalej"? Oczywiscie praca. 
Wiem, ze niektorzy mlodzi muzycy pracuj^ 
na kontrakcie za granic%. Inni zakladaj^ tu 
zespoly i graj^ to, со jest ciekawe, trzymaj^ 
si? jeden drugiego, choc wynagrodzenia, 
rzecz jasna, na Bialorusi s^ bardzo niskie. 
Ale jazz, jak  zauwazylem, coraz bardziej po- 
szerza audytorium: na przyklad muzyka ta 
uzupelnila repertuar Centralnej Orkiestry Sil 
Zbrojnych Bialorusi w duzym stopniu dzi?ki 
temu, ze w tej orkiestrze graj% absolwenci 
naszego uniwersytetu. Jesli w naszej uczelni 
uprawiasz jazz powaznie, kochasz go i 
wiesz, jak  zademonstrowac swoje umiej?t- 
nosci, mozesz smialo liczyc na to, ze znaj- 
dziesz prac? na Bialorusi.

DP: W czasach radzieckich istniat w 
Minsku klub jazzowy, w ktorym mlodzi 
mogli pokazac si£ podczas koncertow. 
Dzis takich mozliwosci jest duzo mniej. 
Mysl£, ze nasi mlodzi muzycy pokazuj^ sig 
przed szerokim audytorium bardzo rzad- 
ko. Czy nie martwi cif ta sytuacja?

AE: No tak! Mlodzi powinni grac о wie
ie cz?sciej. 1 to przed publicznosci^. Dlatego, 
ze wyst?py publiczne daj^ estradow^ oglad?, 
przynosz^ doswiadczenie. Stala praca w re- 
stauracji powoduje zastoj tworczy, podczas 
gdy scena mobilizuje. Ale dzis zorganizowac 
u nas koncert jazzowy jest bardzo trudno. 
Samo wynaj?cie sali wymaga duzych pieni?- 
dzy. Oprocz tego, mlodym, nawet najbar-

spokojnie
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dziej utalentowanym, niech?tnie daje si? 
szans? wyst^pienia na scenie. Musz? powie- 
dziec, ze pocz^tkuj^cy muzycy majq. wiele 
tych samych, со miatem ja, problemow. Nie 
udalo mi siQ np. nagrac i wydac piyty.

DP: Ale, niestety, czolowi muzycy, jak  
dotychczas, emigrujq z Bialorusi. Slysza- 
lem, ze niedlugo muzycy grupy Apple Tea 
wyjezdzajcj na kontrakt do Polski.

AE: Так, tracimy rzeczywiscie wiele. 
Wraz z wyjazdem takich muzykow swiat 
sztuki robi si? tu mniej ciekawy. Wyjezdzaj^ 
nie tylko muzycy, ale i wykladowcy. Na 
przyklad, s^na  Bialorusi zawodowi saksofo- 
nisci, ale muszq. zarabiac tarn gdzie dostan^ 
prac?, w dwoch-trzech zespolach. Nie jeste- 
smy w stanie placic im jako wykladowcom 
tyle, ile mog% dostac w restauracji. Wyni- 
kiem tego s^ problemy z nauczaniem mlo- 
dych saksofonistow.

DP: Czy zgadzasz si£ z tym, ze na tie 
krajow sqsiednich Bialorus wyglqda niby 
rezerwat mainstreamu? Mam takie wra- 
zenie, ze tu innej muzyki w ogole sif nie 
uprawia.

AE: Так, to prawda. Mamy doslownie 
kilku muzykow, ktorzy graj^ cos odmienne- 
go od mainstreamu. Ja sam siedz? w tradycji 
i о tym wczesniej jakos nie myslalem. Mamy 
na Bialorusi duzo eksperymentuj^cych pla- 
stykow, s^ awangardowi literaci, alejazzm a- 
now -  doslownie jednostki. Choc nie ma to 
zwi^zku to z mal^ aktywnosci^ zycia jazzo- 
wego. To zupelnie inny problem..

DP: W stosunku do ciebie to rzecz zro- 
zumiala: wzrastales wraz z Щ muzvkq. 
Ale dlaczego mainstream grajij mlodzi, je- 
zeli wkolo brzmi tyle innej, vvspofczesnej, 
awangardowej w koncu muzyki?

AE: Nie jest to tylko tak. Dzisiejsi moi 
uczniowie, pianisci, zaczynali studia, stucha- 
j^c na со dzieti przewaznie Brubecka. Dzis 
na pierwszym miejscu jest Corea i ta cata 
rytmika afro-kubanska. To znaczy, ze id^ w 
strong muzyki wspolczesnej, stosuj^ zaa- 
wansowane harmonie, nie bojq. si? improwi- 
zowac poza siatk^ i nawet grac atonalnie. I 
robi^ to dobrze! Ale zgadzam si? z tob^ -  
poki со w jazzowej Bialorusi jest cicho i 
spokojnie.

DP: Czy naprawd^ jest duzo chftnych  
do uczenia si£ jazzu?

AE: Так, takze i tych, ktorzy chc^ i tria
ge oplacac studia. A to jest okolo 220 USD 
na rok. Sprzyja temu fakt, ze mamy napraw- 
d? dobr^ baz? techniczn^, kierownictwo uni- 
wersytetu przez caly czas pomaga nam ze

sprz?tem i instrumentami. Ostatnio, na przy
klad, zostala otwarta klasa muzyki kompute- 
rowej. Godny uwagi jest fakt, ze my dopiero 
zaczynamy, ale zd^zylismy zebrac naprawd? 
markowych wykladowcow, ktorzy mog^ 
uczyc takze i na scenie, nie tylko w audyto- 
rium uniwersyteckim. Jest to kierownik ka- 
tedry Uladzimir Uholnik (Wladimir Ugol- 
nik) -  wybitny gitarzysta, Aliaksandr Sta- 
razuk (Aleksandr Storozuk) -  perkusista о 
duzym doswiadczeniu, oraz mistrz instru- 
mentow basowych Uladzimir Bialou (W la
dimir Bielow).

DP: A jednak mamy obok Polsk^ i Li- 
tw£, gdzie doswiadczenia w tych dziedzi- 
nach sq bogatsze. Jak myslisz, со by dalo 
waszym studentom uczestnictwo w lek- 
cjach polskich wykladowcow?

AE: Gdyby to si? stalo, studenci bezpo- 
srednio zetkn?liby si? z prawdziwym syste- 
mem nauczania jazzu! Glosuj? za to r?kami 
i nogami!

DP: Ciekaw jestem, kiedy ty zetknqles 
sif z jazzem polskim?

AE: Mog? okreslic dokladne miejsce i 
czas. To bylo w  roku 1967, kiedy w Tallinie 
odbyl si? mi?dzynarodowy festiwal jazzowy. 
Przyjechalem tam sam z Charkowa. Otrzy- 
malem mozliwosc zagrania z czolowymi 
muzykami podezas jam  session. Gralem 
wraz ze Zbigniewem Namyslowskim! Wzi^- 
lem wtedy z sob^ amatorsk^ kamer? 8-mili- 
metrow^ i robilem duzo zdj?c. Gdzies w do- 
mu mam film z fragmentami tej sesji, na 
ktorym gral Namyslowski wraz z basist^ Ro- 
manem Dyl^giem i perkusist^ z taka krotk^ 
fryzur% jednak jego nazwiska juz nie pami?- 
tam. Fotografowalem wtedy Charlesa Lloy- 
da, Jacka DeJohnnetta, ktory tez byl na tym 
jam  session, a potem, jak pami?tam, rozda- 
wal talerze „Paiste” . Те wrazenia pozostan^ 
na cale zycie! Lokal byl niewielki, a ludzi -  
po brzegi!

Wtedy Aleksiej Bataszew powiedzial 
mi: „Trzymaj si? mnie -  gdzie ja  pojd?, tam 
i ty!” Na ten festiwal przyjechalo dziesi^tki 
muzykow z calego ZSSR: w tych latach sam 
fakt festiwalu wygl^dal sensacyjnie! Organi- 
zatorzy obawiali si? tlumu podezas jam u i 
nie oglaszali gdzie si? on odb?dzie. Przyje- 
chal pewien saksofonista z Leningradu na- 
zwiskiem Kunzman, i ktos powiedzial, ze 
Kunzman zna adres. Blisko sto osob w pew- 
nej odlegtosci kilka godzin chodzilo w slad 
za Kunzmanem po Tallinnie. I po uptywie 
tego czasu okazalo si?, ze Kunzman sam 
szuka tego lokalu! Ja jednak trafilem na jam

i po raz pierwszy uslyszalem na zywo jazz- 
manow polskich. Pozniej, kiedy przyjecha
lem juz na Bialorus, cz?sto gralem na tere- 
nach zachodnich, gdzie mozna bylo ogl^dac 
polsk^ telewizj?, stuchac w radiu progra- 
mow jazzowych.

DP: Czy miales wtedy odczucie, ze 
polski jazz to jest prawdziwa zachodnia 
muzyka?

AE: Niew^tpliwie! Jestem dot^d tego 
pewny. Zawsze uwazalem, ze sposrod na- 
szych najblizszych s^siadow tylko Polacy 
graj^praw dziw y jazz. Nawet Czesi nie po- 
trafiq. tego robic, nie wiem dlaczego. Jazz 
w wykonaniu Polakow brzm i doskonale, 
maj^ przemyslane, ciekawe tematy, A со 
do pianistow -  zawsze w Polsce grali fan- 
tastyczni muzycy! Adam Makowicz -  to 
jest klasyk tej muzyki, na ktorym zawsze 
si? wzorowalem. Slyszalem wielu, lecz 
niestety nie potrafi? zapami?tac nazwisk. 
Jezeliby udalo si? nam nawi^zac wspolpra- 
c? w dziedzinie wyktadania jazzu, cz?sciej 
slyszec si? wzajemnie, jezeliby nasi stu 
denci mogli odwiedzac warsztaty w Polsce, 
to by szybko dalo efekty. Jak s^_dz?, saty- 
sfakcjonuj^ce nas wzajemnie. Nawiasem 
mowi^c, moim pierwszym nauczycielem, 
perkusist%, z ktorym gralem jeszcze jako  
nastolatek, byl Polak о imieniu Feliks. 
Wlasnie on nauczyl mnie grac modne w 
tych latach tanga: on mial nuty i po mi- 
strzowsku to spiewal.

DP: Jakie sq twoje wrazenia z pobytu 
w jazzowej Europie? Co tam najpierw  
rzucilo sif w oczy?

AE: Wiesz, nic szczegolnego... I tu, i 
tam graj^ i stuchaj^ jazzu ludzie, ktorzy ko- 
chaj^ Щ muzyk?. I robi^ to z zadowoleniem, 
z otwartq. dusz^. Bye moze publicznosc jest 
tam nieco lepiej przygotowana do odbioru 
tej muzyki. Europa strasznie lubi jazz, nieza- 
leznie czy tradycyjny, czy awangardowy, sa
le wypelnione. Jednak sluchacze gl?biej 
wchodzq. w muzyk?, bardzo czujni wobec 
tego, со sluchaj^. Musz? pochwalic organi- 
zacj? festiwali -  wszystko jest zapi?te na 
ostatni guzik. Pami?tam, gdy podezas poby
tu w Anglii lider Uralskiego Dixielandu tr?- 
bacz Igor Burko zaznajomil si? z rozkladem 
koncertowym, w ktorym bylo zaznaczone: 
grac nalezy 70 minut, po czym przerwa pol- 
godzinna. Igor zaproponowal -  grac po 30 
minut i odpoczywac po 15. Так zrobilismy. 
Okazalo si? pozniej, ze Igor tym samym 
przesun^l rozklad calego wieczoru! Nasza 
pani menadzer byla bardzo z tego powodu
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niezadowolona! Co prawda, przez cafy czas 
usmiechala si?.

DP: Jaey muzycy odegrali najwazniej- 
sze role w dziejach jazzu bialoruskiego?

AE: N a pocz^tku lat 70. w ielu utalento- 
wanych muzykow gralo w skladzie orkie
stry radiowej, ktor^ prowadzil Borys Raj- 
ski. Nieocenion^ rol? w jazzie bialoruskim 
odegral, zmarly niestety w ubieglym roku 
pianista Anatol Gilewicz -  muzyk gl?boki, 
powazny, mysl^cy. Saksofonista Sergiej 
Gurbeloszwili, ktorego sprowadzilem do 
Toniki, dose krotko jednak pracowal w 
Minsku, ale dzis jego rol? godnie przej^l te- 
norzysta Wital Jamutejew, ktory przyje- 
ehat z Kaliningradu Ten ostani sam jeszcze 
uczy si? na Uniwersytecie Kultury! On gra 
z wieloma zespolami. Nie mozemy zapo- 
mniec о zmarlym alciscie Iharze „Stefie” 
Safonawie (Igorze Safonowie), о ktorym 
Kenny Ball powiedzial, ze potrafi brzmiec 
jako Johnny Hodges. Wsrod perkusistow sq 
dwaj Aleksandrowie Starazuk i Sapeha 
(Sapega). D uzqrola w rozwoju jazzu w Bia
lorusi nalezy do Panstwowej O rkiestry

Koncertowej, ktor^ kiedys w Witebsku dy- 
rygowal Stanislaw Fiolkowski. Ta orkie- 
stra gromadzi najlepszych solistow kraju. 
Sq to tr?bacz Walery Szczaryca  (Walerij 
Szczeryca), gitarzysta Siarhej Antiszyn 
(Sergiej Antiszyn), puzonista Dzmitry Bu
darin, syn znanego rosyjskiego puzonisty 
Wiktora Budarina.

Niestety, wi?kszosc muzykow zostala 
zaproszona spoza granic kraju. Aranzer Wi- 
talij Dolgow z Moskwy bardzo pomogl tej 
orkiestrze stance na nogi. Przyjezdzal z Illi
nois amerykanski aranzer John Garvey, ktory 
uczyl gry big-bandowej, nauczyl muzykow 
bye na scenie artystami. Wtedy orkiestra za- 
cz?la grac bardzo zlozony repertuar. Praco- 
wali z orkiestry Jurij Saulski, Dawid Golo- 
szczokin i inne rosyjskie gwiazdy jazzu.

DP: Ktorego z bialoruskich muzykow, 
twoim zdaniem, mozna by pokazac dzis 
poza granicq zacliodniq, chocby w Polsce?

AE: W Polsce znajq naszych jazzma- 
now! Zespol jazzu tradycyjnego Renaissan
ce w 1998 r. zdobyl Grand Prix w konkursie 
„Zlota Tarka”, grupa wokalna Camerata

wyst?powala w Polsce niejednokrotnie. Ale 
na pierwszym miejscu zawsze musi bye ze- 
spol Apple Tea lhara Sacewicza (Igor Sa- 
cewicz). Wszystkie te zespoly graja w roz- 
nych stylaeh, ale na naprawd? profesjonal- 
nym poziomie. Orkiestra Finberga -  bez 
pytan! muzycy w roznych zespolach, 
ktorzy w skladzie takiej jazzowej druzyny 
narodowej mogliby godnie zaprezentowac 
si? za granicq. Wsrod nich rowniez czlonko- 
wie zespolu Green Stream z Uniwersytetu 
Kultury.

DP: Czy to znaczy, ze w Polsce na fe- 
stiwalu jazzowym dla muzykow ze srodo- 
wisk studenckich, nie wypadiibyscie zle?

AE: Nigdy! Jestem pew ny swoich 
uczniow!

DP: A ty, jesli otrzymasz zaproszenie 
do Polski, by zademonstrowac swoje zdol- 
nosci w trio -  pojedziesz?

AE: Czemu nie? Jeszcze za wczesnie 
mowic о tym, ze jestem spisany do archi- 
wum jazzu bialoruskiego. Przeciwnie: dzi- 
siaj gram w trio z muzykami, о ktorych, bye 
moze, marzylem przez cale zycie.

Zwi^zek Stowarzyszen Artystow Wykonawcow STOART - najwi^ksza organizacja zbio- 
rowego zarza[dzania prawami pokrewnymi w Polsce lUstawa z dn, 4.02.1994r о prawie autor- 
skim i prawach pokrewnychl zajmuje si§ pobieraniem wynagrodzen z tytutu wykorzystywa- 
nia artystycznych wykonan przez nadawcow i innych uzytkownikow /np. dyskoteki, hotele, su- 
permarkety itp./, a nast^pnie podzialem uzyskanych kwot dla artyst6w wykonawcow. W chwi- 
li obecnej STOART podpisat ok.85 umow z nadawcami /w tym wszystkie publiczne radiowe i 
telewizyjne oraz m.in. RFM FM i radio ZET/.

Dzi§ki podpisaniu umow z organizacjami ochrony muzykow w Europie /m.in. W lk.Brytania i Niemcy/ ochronie podlegaj^ 
nasze artystyczne wykonania w dziesi^ciu krajach. Na podstawie tych umow STOART ma prawo do ochrony na terenie RP po- 
nad 150 tys. europejskich artystow muzykow.

W mysl ustawy przez 50 lat ochronie podlegaj^ wszystkie artystyczne wykonania utrwalone po 23 maja 1974 roku liczqc 
od momentu utrwalenia /nagrania/. Oznacza to, ze za wykorzystanie utrwalonych artystycznych wykonan, dokonanych po 
tej dacie, artyscie wykonawcy nalezy si§ stosowne wynagrodzenie.

Zwracamy si§ do wszystkich artystow muzykow, cztonkow trzech stowarzyszen tworz^cych Zwi^zek Stowarzyszen Arty
stow Wykonawcow /STOART/: Polskiego Sfj^j/arzyszenia Jazzowego m  Stowarzyszenia Polskich Artystow Muzykow 
Stowarzyszenia Muzykow Rozrywkowych ^  oraz niezrzeszonych о rejestracj^ swych artystycznych wykonan w naszych biu- 
rach celem pobierania stosownych tantiem wykonawczych.

Biura STOART:
STOART - WARSZAWA, Dziat Informatyczno-RozSiczeniowy: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20 tel. 022/827-95-75, Jan Drozdowski 
STOART - tODZ: 91-076 todz, ul.Dlugosza 4/2, tel./fax 042/653-65-72, Tomasz Sielski
STOART - Oddzial Potnocno-Zachodni: 61-818 Poznan, ul.Taczaka 6, tel. 853-65-93, kom. 0-603-264-082, fax 061/853-69-59,

Henryk Frqckowiak
STOART - Biuro SLASK: 44-100 Gliwice, ul.Nowy Swiat 3, tel./fax 032/231-41-41, kom. 0501 151 737, Jan Baytel 
STOART - WROCtAW: 50-355 Wroclaw, ul.Grunwaldzka 7/1a, tel. 071/22-32-59, 34-351-69, Ryszard Polomski
STOART - GDANSK: 80-894 Gdansk, ul.Garncarska 4/6/9, tel. 058/301 39 71, kom. 0602/64-57-05, fax 058/559-81-48, Agata Kkjbukowska
STOART - KRAKOW: 30-611- Krakow, ul.Stojatowskiego 17/58, tel. 012/654-33-83, Zbigniew Staniak
STOART - OLSZTYN: 10-036 Olsztyn, ul.Mochnackiego 9, tel./fax 089/527-49-43, kom. 0601-614-114, Piotr Reszczyriski

ORGANIZACJA ZBIOROW EGO Z \R Z \D Z A N IA  PRAWAMI DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAN
UNION OF POLISH PERFORMING ARTISTS' ASSOCIATIONS "STOART"
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