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M¸G: SpotkaliÊmy si´, 
˝eby porozmawiaç o twojej 
nowej p!ycie nagranej na Bia!orusi.
Czemu w Roku Chopinowskim 
nie grasz Jubilata, tylko 
Poulenca i Saint-Saensa?
JB: Odkàd moja ˝ona pracuje 
w Narodowym Instytucie Fryderyka 
Chopina, mam tego kompozytora w domu
naprawd´ du˝o. Nie czuj´ potrzeby 
graç go jeszcze na organach i nawet 
w tym roku nie planuj´ podobnych zabaw.
Zdarzy!o mi si´ co prawda kilka razy 
wykonaç z Tytusem Wojnowiczem, Paw!em
Gusnarem czy paroma innymi muzykami
transkrypcj´ nokturnu Chopina, 
ale zrobiliÊmy to na wyraêne ˝yczenie 
organizatorów koncertów. Chopina wol´
pozostawiç innym. Mam co graç.

Opowiedz wi´c o najnowszym
projekcie. Czemu zdecydowa!eÊ si´ 
nagraç p!yt´ w re˝imowym kraju?
Bia!oruÊ jest mi bliska ju˝ od lat. 
Grywa!em tam koncerty i zawsze by!em 
ciep!o przyjmowany. Przez ojca pozna!em
wyjàtkowego cz!owieka, mecenasa sztuki 
– Iwana Szumskiego. Jest w!aÊcicielem 
firmy Regula, produkujàcej specjalistyczne
urzàdzenia optyczne i elektroniczne. 
Ch´tnie oddaje cz´Êç swoich dochodów 
na wspieranie artystów i cele charytatywne.
Sponsoruje Êwietny jazzowy zespó! 
Apple Tea, o którym pisaliÊcie ju˝ 
w „Hi-Fi i Muzyce”. Wspiera te˝ domy
dziecka, przeznacza fundusze na organizacj´
koncertów. Pomaga tym, którzy tego 
naprawd´ potrzebujà albo zwyczajnie 
wspiera kogoÊ, kto go zainteresuje 
ciekawym, ambitnym projektem.

Nasza znajomoÊç zacz´!a si´ od tego, 
˝e na jego zaproszenie przyjecha!em 
do Miƒska na koncert noworoczny, którym
dyrygowa! szef tamtejszej filharmonii 
Alexander Anissimov. Wieczór by! 
wyjàtkowy, bo Szumski specjalnie na t´ 
okazj´ sprowadzi! z zagranicy tancerki 
kabaretowe, by odtaƒczy!y przed bia!oruskà
publicznoÊcià ognistego kankana. 
Nast´pnego dnia po koncercie spotkaliÊmy
si´ we trzech i pojawi! si´ pomys! wspólnego
projektu. Zapytali mnie, co chcia!bym 
zagraç z orkiestrà. Powiedzia!em, ˝e zawsze
marzy!em, by wykonaç symfoni´ organowà
Saint-Saensa albo koncert g-moll Poulenca.
Maestro Aleksander Anissimov powiedzia!,
˝e wobec tego zagramy oba utwory.

Od poczàtku by!o wiadomo, 
˝e wydacie je na p!ycie?
Tak. Znalaz! si´ dobry re˝yser dêwi´ku,
wspó!pracujàcy z radiem bia!oruskim, 
który mia! odpowiedni sprz´t. Wzià!em 
te˝ ze sobà dwójk´ zaprzyjaênionych 
realizatorów: Antoniego Grzyma!´, z którym
wspó!pracuj´ od lat oraz Joann´ Popowicz,
na co dzieƒ mieszkajàcà w Londynie, 
a pracujàcà w studiu Petera Gabriela. 
Wystarczy!o zainstalowaç sprz´t w filhar-
monii. OdbyliÊmy kilka prób, a potem 
nagraliÊmy wszystko w trakcie próby 
generalnej i koncertu. Szumski i Anissimov
wszystko zorganizowali, tak˝e od strony 
finansowej.
O ile wiem, w Polsce nikt jeszcze tych 
utworów nie nagra! na CD. Wynika to
prawdopodobnie z tego, ˝e ma!o kto 
jest teraz w stanie znaleêç mecenasa, 
który zgodzi si´ wyp!aciç honoraria 
ponad 50 muzykom grajàcym w orkiestrze,

pokryç koszty nagrania, a tak˝e logistyki
zwiàzanej z tym pot´˝nym 
przedsi´wzi´ciem. 

W repertuarze koncertowym 
te kompozycje tak˝e 
nie goszczà zbyt cz´sto. 
Opowiedz o nich.
Utwór Poulenca to prawdziwy koncert 
solistyczny. Organy sà daleko przed 
orkiestrà i grajà parti´, która pozwala 
na wirtuozowskie popisy. OczywiÊcie, 
jak to w koncertach romantycznych, 
nie brakuje te˝ miejsc, gdy instrument 
solowy dialoguje z akompaniamentem.
W symfonii Saint-Saensa proporcje sà 
odwrotne. Organy sà wtopione w orkiestr´ 
i pe!nià rol´ nie tyle pojedynczego 
instrumentu, co „sekcji”. Przez po!ow´
pierwszej cz´Êci i w finale bez organów 
nic by si´ nie odby!o. One sà ca!y czas 
obecne i stanowià podstaw´ dla innych 
instrumentów. 
Przygotowujàc si´ do wyst´pu, 
zastanawia!em si´, czy nie b´dzie ich troch´
za ma!o. S!ucha!em dwóch najlepszych 
wykonaƒ symfonii – Gastona Litaize 
i Chicago Symphony pod Barenboimem
oraz Pierre’a Cochereau z Berliƒczykami
pod Karajanem. W obu przypadkach 
organy by!y wr´cz schowane za orkiestr´. 
W moim nagraniu sà mo˝e nieco bardziej 
z przodu, ale tamte interpretacje by!y 
dla mnie wzorem.

Z organistà Janem Bokszczaninem 
o jego najnowszej p!ycie i sympatii 
do naszych wschodnich sàsiadów 
rozmawia Maciej ¸ukasz Go!´biowski:

Zakocha!em si´ 
w Bia!orusi
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Trudno o dobre organy 
w filharmoniach. Jakie zasta!eÊ 
w Miƒsku?
Instrument 74-g!osowy, zakupiony jeszcze 
w czasach by!ego Zwiàzku Radzieckiego 
za ruble transferowe. Wyprodukowa!a go
czeska firma Rieger-Kloss z Krnova, majàca
wieloletnià tradycj´ w budowie organów.
Ich instrumenty znajdujà si´ tak˝e w Polsce.
Miƒskie organy nie sà mo˝e ich najlepszym
dzie!em, ale przez wszystkie te lata bardzo 
o nie dbano. Dzi´ki temu sà w doÊç dobrym
stanie i brzmià ca!kiem czysto. 
Barwa miejscami mo˝e nie
jest zbyt pi´kna, ale 
w ogólnym zarysie sà 
w porzàdku, szczególnie
jako instrument 
towarzyszàcy orkiestrze.
W tym repertuarze 
dobrze si´ spisujà.

A dyrygent? 
Anissimov 
to nazwisko 
znane nie tylko 
z p!yt Naxosa. 
Jak ci si´ z nim 
wspó!pracowa!o?
By!o to dla mnie
zupe!nie nowe doÊwiadczenie,
wi´c nie oby!o si´ bez koncertowych 
emocji. Nie doÊç, ˝e przysz!o mi graç 
z wybitnym dyrygentem, to jeszcze 

w pewnym 
momencie 
powiedzia! mi, 
˝e koƒczy! 
moskiewskie 
konserwatorium
tak˝e w klasie 
organów. Mia!em
wi´c przed sobà
cz!owieka, który 
zna si´ na rzeczy. 
OrganiÊci nie sà przy-
zwyczajeni do grania 
z orkiestrà. Nie uczy

si´ ich tego na studiach, a i w karierze 
nie grajà wielu koncertów orkiestrowych.

Choçby dlatego, ˝e taka literatura jest 
po prostu uboga. Sam mia!em dotàd okazj´
tylko kilka razy graç koncerty Haendla, 
ale to przecie˝ zupe!nie inna muzyka ni˝
Poulenc czy Saint-Saens. Do tego wykonania
przygotowywa!em si´ pó! roku, a mimo 
to ba!em si´ ostatecznego efektu.
Anissimov bardzo mi pomóg!. 
Mia! wszystko dok!adnie zaplanowane 
i przemyÊlane. I nawet gdy w trakcie 
koncertu okaza!o si´, ˝e ponios!y mnie 
emocje i szybkà cz´Êç zagra!em szybciej, 
a wolnà – wolniej ni˝ na próbach, 
on bez trudu dopasowa! do tego orkiestr´.

Gra!eÊ z najlepszà orkiestrà Bia!orusi.
Jak ich porównaç z naszymi 
filharmonikami?
JeÊli chodzi o sekcj´ smyczków, to uwa˝am,
˝e w Miƒsku majà lepszych muzyków 
ni˝ niejedna polska orkiestra. Z d´ciakami
bywa ró˝nie. Drewniane grajà na poziomie
podobnym, jak si´ s!yszy u nas, za to blacha
bywa gorsza. Sà pewne obiektywne 
przyczyny, które nie sprzyjajà dobrej grze 
na tych instrumentach. „D´ciacy” majà 
natur´ imprezowiczów, co nie sprzyja 
kondycji. A ta jest potrzebna w grze 
na si!owych instrumentach.
Orkiestra zagra!a jednak nie gorzej 
ni˝ zrobiliby to nasi muzycy z Filharmonii 
Narodowej, a mo˝e i lepiej. Jestem te˝ 
przekonany, ˝e z niektórymi znanymi 
polskimi dyrygentami w ogóle 
nie by!bym w stanie nagraç tych trudnych
utworów. 

JesteÊ zadowolony z technicznej
jakoÊci nagrania?
Od poczàtku by!em zadowolony. Potem 
pos!ucha! Maciek Stryjecki i wyla! mi 
na g!ow´ kube! zimnej wody. Mia! bardzo
konkretne uwagi, z którymi w wi´kszoÊci si´
zgodzi!em. Chodzi!o g!ównie o sprawy 
akustyczne, na których – przyznaj´ –  nie
znam si´ zbyt dobrze. Wiem, ˝e poczàtkowo
z nagrania ca!kowicie usuni´to kompresj´ 
i poprawiono pog!os. Teraz brzmi 
rewelacyjnie i myÊl´, ˝e ˝aden audiofil 
nie b´dzie zawiedziony. Mam nadziej´, 
˝e nie b´dzie zawiedziony równie˝ Iwan
Szumski, który s!ucha muzyki 
na sprz´cie najwy˝szej jakoÊci.

Bia!oruÊ nadal wi´kszoÊci 
Polaków kojarzy si´ ze smutnymi
ludêmi i politycznym zamordyzmem. 
Twoje doÊwiadczenia 
to potwierdzajà?
Ludzie wcale nie sà tam smutni, a w!adza
groêniej wyglàda w naszej telewizji ni˝ 
na ˝ywo. Tam jest teraz dziki ustrój 
polityczny – ka˝dy kombinuje, jak mo˝e, 
a prawo jest prawdopodobnie w powijakach.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e niewiele osób traktuje

Jan Bokszczanin 
i Aleksander Anissimov
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¸ukaszenk´ serio. On sobie jest, bo jest 
i tyle. To oczywiÊcie tylko moje prywatne
zdanie. 
Ka˝dy, kto pracuje na paƒstwowej posadzie,
stara si´ jakoÊ dorobiç, ale mimo to 
˝ycie muzyków, poetów czy innych 
artystów nie odbiega zbytnio od naszych 
realiów. Poza tym na Bia!orusi ˝yjà tacy 
ludzie jak Szumski – mecenasi sztuki, 
których w naszym kraju praktycznie 
nie ma. To, czego nie jest w stanie 

zapewniç paƒstwo, przejmujà oni 
i dzi´ki temu kultura ma si´ dobrze.
W sklepach mo˝na kupiç wiele p!yt, tak˝e
najnowszych z Zachodu. Sporo z nich jest
pirackich. Tam praktycznie ka˝dy, kto coÊ
nagra, mo˝e to bez przeszkód powieliç, 
wydaç i sprzedawaç, gdzie chce. Mój bliski
znajomy opowiada!, ˝e w radiu i TV 
co chwila jako t!o spotów reklamowych 
s!ysza! swojà muzyk´. Interweniowa! 
w tej sprawie u dyrekcji radia, a potem 
sprawa trafi!a nawet do któregoÊ 
z ministrów. Jego odpowiedê by!a szybka 
i znaczàca: niech si´ cieszy, ˝e w ogóle 
go puszczamy! WÊród pirackich nagraƒ 
znalaz!em niejednà p!yt´ z Polski. 
W!àcznie z „Grand Piano” W!odka Pawlika.
Opatrzono jà zabawnym tekstem, 

˝e wydawca zawar! licencyjne porozumienie
z w!aÊcicielem praw w Polsce. Jak dobrze
wiemy, ˝adnej licencji nie by!o.

W ksià˝eczce do!àczonej 
do p!yty znalaz!y si´ dwa wiersze 
Leonida Petrenki, a ok!adk´ 
zaprojektowa! W!adymir Cesler. 
Skàd ten pomys!?
Obu mia!em okazj´ poznaç w czasie 
pobytów w Miƒsku. Tak twórczych 

i bezinteresownych ludzi jak na Bia!orusi
(czy Rosji) nigdzie indziej nie spotka!em.
Petrenko napisa! te dwa wiersze, 
zainspirowany organami i zwyczajnie mi 
je podarowa!. Cesler nie wzià! ani grosza 
za ok!adk´ CD i plakat, które sà przecie˝
fantastyczne, a on sam za swoje prace 
dostaje cz´sto od mi!oÊników sztuki 
po kilka tysi´cy euro. W ten sposób 
obaj zgodzili si´ uczestniczyç w moim
przedsi´wzi´ciu. Jestem im za to wdzi´czny.
Tym bardziej, ˝e sà to artyÊci z najwy˝szej
Êwiatowej pó!ki.

Projekt bia!oruski jest ju˝ 
praktycznie zamkni´ty, 
p!yta nied!ugo w sprzeda˝y. 
Co nowego planujesz?

Mam pomys! na dwie kolejne. Jedna jest 
ju˝ w zaawansowanym stadium. B´dzie 
poÊwi´cona muzyce Krzysztofa Komedy.
Okazuje si´, ˝e jego utwory, zagrane 
w koÊciele na tradycyjnych organach
i saksofonie, brzmià rewelacyjnie. 

Zwróci!em si´ wi´c do kilku znanych 
polskich kompozytorów jazzowych 
i klasycznych, m.in.: Krzysztofa Herdzina,
W!odka Pawlika, Wojtka Majewskiego 
i Micha!a Lam˝y o napisanie aran˝acji 

tematów Komedy lub stworzenie nowych
utworów inspirowanych jego twórczoÊcià.
W ciàgu pó!tora roku powsta! muzyczny 
kola˝, który wkrótce b´dziemy nagrywaç.
WÊród muzyków, których zaprosi!em 
do wspó!pracy, znaleêli si´: 
Gra˝yna AuguÊcik, Tomasz Szukalski, 
Pawe! Gusnar, Robert Majewski, 
Ryszard Borowski. Nie mam poj´cia, 
co z tego wyjdzie.
Premiera p!yty jest zaplanowana na jesieƒ.
Drugi projekt to duet z Tytusem 
Wojnowiczem. Ostatnio tak˝e jeden 
z najlepszych polskich saksofonistów – 
Tomasz Szukalski – zaproponowa! mi
wspó!prac´.

Dzi´kuj´ za rozmow´.

Jan Bokszczanin 
i Iwan Szumski

Igor Sacewicz, 
Jan Bokszczanin 
i W!adymir Cesler
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