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Boris Malkovski  
kompozytor, akor-
deonista, piani-
sta, kontrabasi-
sta, aranżer, pro-
ducent i muzy-
kolog. Urodzony 
w Odessie w 1972 r. 
Rozpoczął na-
ukę gry na piani-
nie w wieku 4 lat, 
a w wieku 14 lat  
uczył się zasad 
kompozycji i im-
prowizacji. Pod ko-
niec lat 1980. za-
czął występować 
publicznie, począt-
kowo jako pianista 
jazzowy. Z czasem 
coraz częściej gra-
jąc na akordeonie 
guzikowym. 

W 1989 r. prze-
prowadził się do 
Moskwy, w 1991 r. 
do Tel-Awiwu. Od 
2009 r. mieszka 
w Krakowie. 

Występuje na po-
nad 30 albumach 
jazzowych, folko-
wych, popowych 
czy muzyki współ-
czesnej. W latach 
1998-2006 wziął 
udział w ponad 
50 projektach te-
atralnych z wiodą-
cymi teatrami izra-
elskimi: Gesher, 
Chan, Yiddishpiel 
czy Habima. 

W 2006 r. wy-
dał album Bob 
Malkovky’s Bobe 
Meises Band, z któ-
rym występo-
wał na festiwa-
lach w Austrii, 
Chorwacji, 
Niemczech, Polsce, 
Skandynawii i kra-
jach Bałtyckich. 
W 2007 r. wydał 
drugą płytę zatytu-
łowaną  
Time Petah-Tikva 
pod egidą wy-
twórni płytowej 
Johna Zorna Tzadik 
Records.  

Kontakt: borismal-
kovsky@gmail.com 

grać Chopina i Mozarta. Moja 
mama do dzisiaj jest przerażo-
na, że gram na akordeonie gu-
zikowym. Dobrze wychowany 
żydowski młodzieniec powinien 
grać na pianinie albo na skrzyp-
cach, nie na akordeonie, bała-
łajce czy gitarze elektrycznej.  
Jednocześnie nie mam proble-
mu z wykorzystywaniem kla-
sycznych kompozycji. Często 
w swoich wykonaniach umiesz-
czam długie, np. minutowe cy-
taty z Bacha czy Bethoveena. 
Próbowałem grać wyłącznie 
muzykę poważną, ale to nie dla 
mnie. Minuta daje natomiast 
idealną równowagę.

Czy eksperyment i miesza-
nie stylów jest znamienne dla 
współczesnej muzyki?

Żyjemy w niezwykle interesują-
cych czasach, wokół nas zacho-
dzi mnóstwo rewolucji myślo-
wych. W efekcie na przykład, 
przemysł płytowy właściwie się 
zdezaktualizował. Dzięki inter-
netowi, informacja szybko się 
rozchodzi... stała się łatwo do-
stępna dla wszystkich, jedno-
cześnie nie chcąc należeć do 
nikogo.  W zasadzie nie ma już 
po co nagrywać płyt. Album 
może być co najwyżej pewnym 
krokiem mentalnym, dowodem 
dojrzałości artystycznej, nie jest 
już krokiem biznesowym, jeśli 
można tak w ogóle powiedzieć. 
Ten przełom jest różnie postrze-
gany, ale ja uważam, że bardzo 
dobrze się stało. Sztuka nie chce 
już być sprzedawana. A my po 
prostu musimy zmienić sposób 
myślenia i nauczyć się żyć w tej 
nowej rzeczywistości. Musimy 
poszukiwać nowych rozwiązań, 
eksperymentować. Ja osobiście 
bardzo się cieszę, bo i tak nigdy 
nie potrafiłem ocenić co się do-
brze sprzedaje. Kiedyś chciałem 
napisać parodię, a przez pomył-
kę stworzyłem super-hit, który 
był emitowany w radiu w 15 kra-
jach i wychwalany za swoje wa-

lory taneczne. Kiedy nagraliśmy 
pierwszą płytę myślałem, że to 
będzie przełom. Trochę koncer-
towaliśmy i tyle... Natomiast co 
do drugiej płyty, miałem wątpli-
wości czy w ogóle ją oddawać 
do wytwórni, a okazała się być 
moim paszportem. Więc staram 
się nikogo nie zadowalać na siłę 
tylko być w zgodzie z samym 
sobą. W przeciwnym razie pew-
nie rozminę się z odbiorcą, a na 
pewno rozminę się ze sobą.   

Nad czym obecnie pracujesz?

Zredukowałem liczbę muzyków 
w swoich zespołach, z uwagi 
na kryzys oczywiście. Zmusiło 
mnie to do zmiany sposobu my-
ślenia i grania. Planuję nagrać 
kilka solowych utworów na trzy 
instrumenty. Takie trio solo. 

Chciałbym także stworzyć zmo-
dyfikowaną wersję mojego ze-
społu Bobe Meises Band we 
współpracy z polskimi muzyka-
mi, tyle, że tym razem zamiast 
siedmiu muzyków będzie czte-
rech. Chciałbym też pomyśleć 
o większym projekcie. Chodzi 
mi po głowie wersja czegoś, 
co również już kiedyś zrobi-
łem. To jest projekt opowia-
dający o cyklu życia, od stwo-
rzenia człowieka, poprzez jego 
dorastanie, dojrzałość – emca 
ha-jam (środek morza), aż do 
nowego wcielenia, gdzie znów 
jest początek czegoś nowe-
go. Podstawą są teksty izrael-
skiego poety, fragmenty Tory 
i teksty hebrajskie z XI wieku. 
Wykonanie jest także niebanal-
ne bo zakłada zespół złożony 
z kilku wokalistów klasycznych 
obok wokalistów folkowych, tra-
dycyjny kontrabas obok gita-
ry rockowej, akordeonu i skrzy-
piec... W sumie około 15 osób. 
Chciałbym ten projekt zrealizo-
wać w Polsce. Mam nadzieję, że 
do roku 2011 się uda. To był-
by taki wielokulturowy żydow-
sko-słowiańsko-środkowoeuro-

pejski ekperyment, mógłby być 
w trzech językach. 

A czym w twoim zdaniem jest 
muzyka żydowska XXI wieku?

Podczas pracy nad naszym dru-
gim albumem, który ukazał 
się w serii Radykalna Kultura 
Żydowska wytwórni Tzadik 
Records, dużo się nad tym za-
stanawiałem. W Hagadzie na 
Pesach czytamy, że naród ży-
dowski wyszedł z Egiptu i że nie 
jesteśmy już niewolnikami. Ale 
słuchając tradycyjnych nagrań 
klezmerskich trudno dojść do 
takiego wniosku. Muzyka służy-
ła kiedyś dostarczaniu rozrywki 
panującym władcom. Podobnie 
zresztą było z jazzem. Z muzy-
ki niewolników, podwładnych 
ewoluował w  stronę free jazzu, 
od którego promieniuje wol-
ność. Więc i my teraz musimy 
poszukiwać naszej nowej, nieza-
leżnej, pięknej, kosmicznej mu-
zyki wolnego narodu. 

Co w takim razie czyni muzykę 
właśnie żydowską?

Muzyka żydowska nie musi 
opierać się o gromki śmiech, 
rzewne łzy i przejaskrawio-
ne emocje teatru żydowskie-
go, może być ludzka. Po prostu. 
Ironiczna, intelektualna, emo-
cjonalna. Obojętne. Nagrania 
klezmerskie z lat 1920. powsta-
łe w Nowym Jorku są niezwy-
kle przejmujące. Ale nie moż-
na dwa razy wejść do tej samej 
rzeki i uzyskać tego samego 
efektu. Trzeba robić coś nowego 
– to nasza rola. Z drugiej strony 
muzyka żydowska nie polega na 
zastosowaniu tylko określonej 
skali. Gdyby nie siedem lat spę-
dzonych w teatrze żydowskim, 
nie wiem, czy nagranie moich 
płyt byłoby możliwe. Wydawało 
mi się, że strasznie się męczę 
ale teraz rozumiem jak dużo się 
nauczyłem. Nie można poczytać 
o czymś w encyklopedii albo 

Muzyka

Boris, czy mógłbyś na potrze-
bę słowa pisanego opowie-
dzieć jaki gatunek muzyki 
reprezentujesz?

Samego mnie to zastanawia. 
Parę razy nawet próbowałem 
googlować sam siebie, żeby 
wiedzieć co potem odpowiadać 
w wywiadach. Szczerze mówiąc 
znalazłem bardzo zaskakujące 
rzeczy. Przypisuje mi się wszyst-
ko od jazzu, poprzez muzykę ży-
dowską do folkowej, chociaż do 
tej ostatniej przyznam, za bar-

dzo się nie poczuwam. Z moich 
doświadczeń wynika, że muzycy 
dzielą się na dwie grupy. Tych, 
którzy zgłębiają nieustannie je-
den styl muzyki i przez wiele 
lat myślałem, że do tej katego-
rii właśnie należę. Próbowałem 
jazzu, bluesa, muzyki klasycz-
nej ale zawsze coś mi nie grało... 
W końcu odkryłem, że jednak 
należę do innego gatunku mu-
zyków, którzy wszystkie te sty-
le nieustannie miksują. Andriei 
Tarkovky mówił, że natchnienie 
do pracy przychodzi mu kie-

dy tylko poczuje powiew cze-
goś nowego. Takie wartości jak 
piękno czy duchowość, mają to 
do siebie, że nigdy nie znajdu-
jemy ich w tym samym miej-
scu. Dziś są a jutro już ich nie 
ma, więc należy poszukiwać, 
eksperymentować. 

Dosyć bogato czerpiesz jednak 
z muzyki klasycznej. Dlaczego?

Takie odebrałem wykształcenie. 
W Odessie żydowski chłopiec 
z dobrego domu musi umieć 

JUŻ Nie Jesteśmy 
NiewolNikami
O współczesnej muzyce żydowskiej 
rozmowa z Borisem Malkovskym

Magda Koralewska

MuzykA żyDowskA w PolsCe wCIąż DlA wIększośCI osóB – za-
rówNo twórCów jAk I oDBIorCów – kojArzy sIę ze szlAgIerAMI 
Tumbalalajka i Hawa Nagila, w NAjlePszyM wyPADku trADyCyjNyM 
klezMerskIM grANIeM. BorIs MAlkovsky, który w 2009 r. PrzePro-
wADzIł sIę Do krAkowA wrAz ze swoją roDzINą orAz PlANAMI twór-
CzyMI DowoDzI, że wsPółCzesNA MuzykA żyDowskA to fAsCyNują-
Cy, wCIąż trwAjąCy rADykAlNy eksPeryMeNt reAlIzowANy w DuChu  
DIAlogu z trADyCją. Czy BorIs MAlkovsky jest NADzIeją, że MuzykA 
żyDowskA w PolsCe wyjDzIe wreszCIe z NIewolI egIPskIej?
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Autorką  ■
wszystkich 
zdjęć Borisa 
Malkovskyego jest 
Olga Birman.

Mieszkałeś już w odessie, 
Moskwie, tel-Awiwie. 
Dlaczego teraz kraków?

Nie wiem – intuicja. Wielu mo-
ich znajomych do tej pory 
uważa, że to szalony pomysł. 
Grałem tu kilka koncertów 
i w ten sposób bardzo dobrze 
poznałem energię tego mia-
sta. Uważam, że każdy podąża 
w życiu według jakiegoś planu, 
który jest mu pisany. Nie trzeba 
zawsze wypełniać go w stu pro-
centach, ale jak człowiek sły-
szy ten wewnętrzny głos, który 
podpowiada następne ruchy, 
to jest łatwiej. Nigdy do końca 
nie wiadomo dlaczego gdzieś 
czuje się jakieś emocje, może 
ktoś siedem pokoleń temu coś 
zrobił w danym miejscu i dlate-
go teraz czujesz się tu dobrze. 
Potocznie mówi się, że to jest 
karma, nie wiem jakiego sło-
wa używają żydowscy filozofo-

wie, muszę zapytać rabin Tanję 
[przyp. red. Segal]. Nie wierzę, 
że cokolwiek w życiu dzieje się 
przypadkiem, ale pełny obraz 
zaczyna się dostrzegać dopie-
ro z czasem. W Krakowie jest 
niesamowita mistyczna energia 
i jestem bardzo ciekawy jak da-
lej sprawy się potoczą. 

jak ci się żyje w Polsce?

Bardzo lubię tutejszych mło-
dych muzyków. Są ciekawi 
nowych rzeczy, chcą się roz-
wijać, to widać w ich oczach. 
Nie wszędzie na świecie moż-
na znaleźć taką młodzież. 
Chciałbym stworzyć tu kilka 
zespołów, w różnych konfigu-
racjach.  Również pracuję nad 
językiem, mój słaby polski jest 
już na piątkę.

Masz jakiś kontakt ze społecz-
nością żydowską?

Owszem. Z tego co rozumiem 
są tu dwie organizacje reli-
gijne: gmina żydowska i Beit 
Kraków. I bardzo się cieszę 
z istnienia obydwu, bo każda 
z nich robi coś innego, a wspól-
nie  ulepszają obecną rze-
czywistość. Moim zdaniem to 
bardzo pozytywne zjawisko. 
W ogóle renesans kultury ży-
dowskiej w Polsce, festiwale, 
odnawianie zabytków to wspa-
niała sprawa. Tylko musimy być 
ostrożni, szczególnie w przy-
padku muzyki żydowskiej, żeby 
ten proces był autentyczny. 
Bo niektórzy łatwo zapomina-
ją o renesansie a wolą myśleć 
o sprzedawaniu matrioszki. 
Musimy się zastanowić jak ten 
proces odrodzenia ma wyglą-
dać w Polsce, jak chcemy, żeby 
kultura żydowska w XXI wieku 
tu wyglądała i zrobić to roz-
ważnie i świadomie. To ogrom-
na odpowiedzialność.  
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Muzyka
Muzyka Borisa 
Malkovskyego 
w internecie:

www.myspace.
com/borismalk-
ovsky 

boris-malkovsky.
mondomix.com/en/
video5426.htm 

www.
youtube.com/
h?v=tRZH2MECAGQ

internecie i udawać , że się to 
czuje. Muzyki żydowskiej trze-
ba się nauczyć zupełnie tak 
samo jak innego języka. 

A czy twoja muzyka jest 
żydowska?

Nie zamykam się na tylko ten 
aspekt, choć moje albumy aku-
rat takie są. Część mojej pierw-
szej płyty to kompozycje, które 
stworzyłem na potrzeby wła-
snego wesela, więc natural-
nie były to klimaty klezmer-
skie. A drugi krążek, nagrany we 
współpracy z Johnem Zornem, 
miał być odpowiedni dla projek-
tu Radykalna Kultura Żydowska. 
Zorn wymaga od muzyków, 
z którymi pracuje, żeby mieli 
bardzo dobrze wyartykułowaną 
swoją wersję odpowiedzi na py-
tanie, o to czym jest współcze-
sna muzyka żydowska. 

więc jaka była twoja 
odpowiedź?

To nie było takie proste. W ogó-
le robienie nowych rzeczy nie 
jest proste, a szczególnie w kon-

serwatywnym, skostniałym 
kontekście.  Myślę, że można tę 
sytuację z powodzeniem przy-
równać do sytuacji Żydów refor-
mowanych w Izraelu. Skoro od 
5000 lat coś robi się w określo-
ny sposób, to niby dlaczego te-
raz miałoby się robić to inaczej? 
Wielu ludzi wie jak osiągnąć 
stan uniesienia duchowego, 
a pewien porządek, rytuał i tra-
dycje mają wszystkich do tego 
punktu doprowadzić. Problem 
w tym, że każdy z nas jest wy-
jątkowy, więc najpewniej wiele 
różnych dróg prowadzi do tego 
samego miejsca. Analogicznie 
jest z muzyką. Motywy klezmer-
skie są bardzo łatwo rozpo-
znawalne i dominujące. Więc 
czy można napisać na przykład 
symfonię z wykorzystaniem 
elementów klezmerskich? To 
tak jakbyś napisała opowiada-
nie, w którym używasz brzyd-
kich słów. Twojemu wydawcy 
bardzo się podoba i zamawia 
u Ciebie za duże pieniądze po-
wieść. Pod jednym warunkiem: 
że na każdej stronie użyjesz 
przynajmniej dwóch, trzech 
przekleństw. Z zapałem siadasz 
do pracy i po chwili przekonu-
jesz się, że do napisania powie-
ści uliczny slang już tak dobrze 
nie pasuje. Dokładnie tak było 
z albumem Time Petah-Tikva. 
Komponowanie muzyki sym-
fonicznej z klezmerskimi ele-
mentami to jak balansowanie 
między dwoma skrajnościami: 
z jednej strony krokodyle łzy 
teatru żydowskiego, a z dru-
giej suchy scholastyczny styl 
muzyki poważnej. Trzeba uwa-
żać żeby się w żadną stronę nie 
przechylić, tylko podążać śmia-
ło samym środkiem w kierunku 
pewnego mistycznego punk-
tu zbieżności. To dosyć niebez-
pieczny eksperyment. Chętnie 
go kiedyś powtórzę. 

Czyli jednak można napisać 
powieść slangiem, w sensie 
muzycznym?

Tak, ale nie jest to łatwe. W trak-
cie pracy nad drugim albumem 
odkryłem, że żydowskie motywy 
muzyczne mają pewną niesły-
chaną siłę, ukrytą moc, prawie 
mistyczną. To trudno opisać ale 
te same kompozycje z wykorzy-
staniem na przykład motywów 
bałkańskich miałyby już zupeł-
nie inny ładunek emocjonalny. 
Mimo iż muzyka bałkańska jest 
bliskim sąsiadem muzyki ży-
dowskiej, a dla wielu osób wręcz 
nie ma różnicy. Ale to jest trochę 
tak jak z kulturą chińską i japoń-
ską czy mongolską. Na pierw-
szy rzut oka niby to samo, ale 
po głębszym zbadaniu widać, że 
jest między nimi przepaść.  

A co oznacza ta nazwa, Time 
Petah-Tikva?

O to samo zapytał mnie kiedyś 
izraelski dziennikarz, więc mu 
odpowiedziałem, że projekt sam 
się zatytułował, po tym jak się 
sam napisał. Ale widziałem, że 
nie była mu za bardzo w smak ta 
odpowiedź. Więc zapytałem co 
ten tytuł znaczy dla niego. Bo 
Petah-Tikwa to jest małe mia-
steczko pod Tel-Awiwem, indu-
strialne i chyba mało poetyckie. 
A on na to, że jemu to się koja-
rzy z korkiem, w którym stoi co-
dziennie jadąc do pracy. I wtedy 
przyszedł mi do głowy Chagall 
i jego wizja Witebska. Jemu 
udało się znaleźć tyle piękna 
w biednym prowincjonalnym 
miasteczku, którego pewnie mój 
rozmówca by nie dostrzegł. To 
żaden problem zadedykować 
płytę Jerozolimie… czy nawet 
Odessie. Ale żeby odkryć poezję 
Petah-Tikwy należy najpierw 
odkryć poezję w sobie. 

A czy w krakowie jest poezja?

Zdecydowanie. Kraków jest nie-
zwykłym miastem ze wspania-
łą duchowością, bogatą tradycją 
muzyczną i myślową. Dla mnie 
jest niezwykle interesujący. 

Muzyka


