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POWRÓT DO TEGO CO LUBIĘ 

Tak się składa, ze kazdy z nas - upraw1a1ąc zawodowo 
swoi oqrodek - tęskni do nieznanych lądow Takim nieznanym 
lądem była dla mnie muzyka. N1ewątpliw1e duzy wpływ miała 
tu moje mama, które będąc przed wo1ną nauczycielką śpiew 
1 aktorką teatrzyku Bai wpoiła we mnie zam1/owan1e do teatru 
I muzyki 

Tak więc duzo wcześn1e1 zacząłem qrać n1z czytać Maiąc 
p1ęc lat skomponowałem utwor p.t GALOP KONI. Wydawało 
się ze po tak blyskotl1.vym deb1uc1e wyrośnie ze mnie. 1ezel1 
n. Mozart. to przyna1mn1e1 zawodowy muzyk Niestety. Zosta
łem literatem Mimo, ze etiudy Czerneqo qrałem 1uz przed 
wo ną - przy dalszei obrobce okazałem się miernotą Edu
kacię pianistyczną skończyłem u proqu szkoły srednie1 N· • 
darowałem 1ednak Postawiłem na qłos Ludzi/em się, ze mam 
ładny bas-baryton Pani profesor orzekła na eqzam1nie. ze 
qlos. owszem. mam - ale nie do opery Na prywatny uzytek 
Co było robić? Udałem się na polonistykę Ale 1 nm nie 
darowałem Skomponowałem piosenkę turystyczną 1 wysłałem 
na konkurs otwarty PITK Był to marsz w duchu epoki, z du
zym ładunkiem entuziazmu. Tekst napisał mó1 przyJaC1el Andrze 
Jarecki - 1 by/ to nasz debiut Zaczynał się od slow „ Niech 
piosenka ta prowadzi nas przez św1atl" Na konkursie co praw
da padł - ale doprowadził nas do STS-u. Weterani teQJ 
teatru do dziś nucą qo na kombatanckich spotkaniach (patrz -
Ryszard Pracz) 

Ktoregoś dnia na wieczornicy w św1etl1cy ZSP na Un1wersy
tec1e Warszawskim podszedł do mnie Marek Luszt1q 1 powie 
dział. ,.Podobno skomponował koleqa piosenkę. Czy nie z~
chc1ałby kolega przy1ść na próbę naszego teatru?" W ten spo
sob znalazłem się w STS-le. Muzyka doprowadzi/a mnie do 
teatru. Tu - w sali Teatru STS - dałem upust wszystkim 
swoim niewyzytym talentom. $piewałem. Qrałem. pisałem -
na wariackich papierach artysty-amatora Z aktorstwa szybko 
się wycofałem Jezeli Jednak coś z ówczesnego moJeqo muzy
kowania zostało - to zawdzięczam to w duze1 mierze rezysi!
rowt Jerzemu Markuszewskiemu, 1 koleqom-muzykom, którzy 
teJ pa&JI nie wyśmiali - a potraktowali całkiem powazn1e. Był 
to przede wszystkim Marek Luszt19, wspaniały akompaniat'Jr 
1 kompozytor - dusza naszego teatru - oraz Edward Pa/łasz 
a poznieJ Adam Slaw1nsk1 - dziś znani kompozytorzy muzyk 
powazne1 1 rozrywkowe1. Marek Luszt1q zq1nął traq1cznie w 
pełni sił twórczych Blisko dwadzieścia lat pracował bezintere
sownie w STS-le bez zedne1 qazy 1 etatu. Rzecz bez prece
d nsu w naszym życiu artystycznym 

Z chwilą odejścia z Teatru STS - mój flirt z muzyką skon
czyi się. Nie będąc zawodowcem - piosenka, jako środek za· 
robkowan1a - nie interesowała mnie. Kiedy czasem w tow:i
rzystwle puszczano moJe p1osenk1 - czułem się 1ak eks-spor
tow1ec. Wiedzie/em, ze nie powtórzę JUŻ tych wyników Zwią
zane są z młodością I pewnym zamkniętym okresem życia 
I nagle napisałem DNO NIEBA. Gdyby m1 ktoś przedtem po
w1edz1al. ze popełnię ten utwór - wzruszy/bym ram1onam1 
Okazuje się, ze nigdy nie nalezy się zarzekać 

Jedyną osobą, k tóra nie rezygnowała ze mnie Jako kompo
zytora była Alina Janowska Ta jeJ dziwna wiara zrodziła się 
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w okresie OSKARtONYCH (1961) - tef tez w Jakimś sensie 
zawdzięczam napisanie tego utworu. A było tak. 
Pracowałem właśnie nad tomem prozy. kiedy zadzwoni/a 

Alina t oznajmiła, ze jest szansa zrob1en1a ciekawego proqra
mu Poszedłem z qory przekonany - ze, 1ak to było przez 
wiele lat, skończy się na dobre1 kolaCJI I nie zrealizowanych 
planach Tymczasem stało się 1nacze1 Wo1c1ech Młynarski 
z wrodzonym sobie zapałem przekonywa/ nas (między 1nnym1 
mnie 1 Jareckiego) - ze wreszcie trzeba napisać nowy pro
gram. Własme dla Altny Jest nawet mecenas. Teatr Vrctofla 
Następnei:io dnia zaproszono mnie na występ młodych p1osen· 
karzy. Poszedłem Kiedy wracałem z teqo koncertu. zacząłem 
nucić. Nazajutrz zamiast do maszyny usiadłem do pianina 
Ułożyłem pierwszą piosenkę Poble51łem do Aliny Mimo ob1et· 
nic me spodziewała się tego po mnie. Zagrałem . Spodobało 
się . Zachęcony napisałem drui:ią A potem - potem 1uz było 
szaleństwo . Rzuciłem w kąt prozę - 1 jak za dawnych, mlo· 
dych lat - pisałem tylko piosenki Melodie qon1ły melodie. 
budziłem się w nocy. notowałem rymy I motywy. wszystko 
w niezwykłym wprost tempie. Po pewnym czasie zrozumiałem , 
ze nie jest to rzecz dla V1ctom Pow1n1enem napisać sztukę -
1 wystawić w normalnym teatrze I tak w olbrzymim, mepro
fesionalnym napięciu, wyrzuciłem z s1eb1e tę rzecz. ktore1 do 
tei pory me umiem nazwać. Nie 1est to bowiem dtamat mu
zyczny. ani musical, am show Nie jest to równ1ez operetka -
przez małe czy duze „ O". Ant KRAM Z PIOSENKAMI Ani 
Brechtowskie songi . Mimo, ze cala ta wielka tradyc1a pobrzę
kuie w moim DNIE W końcu nie to 1est wazne Nie forma 
Pracu1ąc nad tym utworem zrozumiałem . ze mimo 1z powstał 
pod wpływem przypadku - przypadkiem nie jest Jest dalszyl'l 
ciągiem czegoś - co sztuczne przerwałem. Moim rozrachun· 
k1em z młodością I samym sobą Nie 1est bowiem przypadkiem 
mó1 wieloletni udział w amatorskim ruchu studenckim - 1 
pewne amatorstwo (zamiłowanie). które we mnie zostało. Nie 
nalezy się tei:io wyzbywać Bo kto wie - czy me wa:!:n1e1szą 
rzeczą od profes1onalne1 b1eglośc1 - 1est właśnie owa ukryta 
pas1a? I tęsknota za nieznanym lądem? 

Dlaczeqo me pozwolić sobie na trochę szaleństwa? W kon
cu n1ew1ele ma się do stracenia Nawet me będąc w rem1Z1e 

R dakc1e DrOQromu 
WlOOZIMIEAZ TABOAYSKI 
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LUCJAN ZACHMOC 

Cene 8 zł 

WDA - Zakład TvDO<Jr1f1czny Z m 3673 5000 S·al 




