Opublikowane na: Mława (www.mlawa.pl)
Autor: Krzysztof Napierski

Victor Young - kompozytor (1899-1956)
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Victor Young urodzi? si? w Chicago, prawdopodobnie w 1899 roku jako Abe Jab?o? (ró?ne
?ród?a podaj? ró?ne daty) w rodzinie pochodz?cych z M?awy polskich ?ydów. Po
przedwczesnej ?mierci matki, ojciec, du?o podró?uj?cy muzyk w operowej orkiestrze, wys?a?
go do dziadków w Warszawie. Tutaj Abe rozpocz?? studia w konserwatorium (skrzypce i
kompozycje), tutaj – ju? jako Wiktor Jung – zadebiutowa? w Filharmonii Warszawskiej. Wkrótce
potem koncertowa? w Sankt Petersburgu dla cara Miko?aja II. Kiedy wybuch?a rewolucja
bolszewicka, wróci? do Warszawy, gdzie doko?czy? studia w konserwatorium i doczeka?
niepodleg?o?ci Polski. W 1920 r. wyjecha? do Pary?a, a stamt?d – ju? na zawsze – do Stanów
Zjednoczonych. Rozpocz?? nowe ?ycie.
By? tytanem pracy. Napisa? muzyk? do ponad 300 filmów. 22 razy by? nominowany do Oscara
(cho? dosta? go tylko raz, i to po?miertnie – za film „W 80 dni dooko?a ?wiata” z 1956 r.). Kilka
z jego melodii zyska?o status przebojów i to w?a?nie jazzmani zapewnili im nie?miertelno??.
Przyk?ad najbardziej znamienny to piosenka „Stella by Starlight” z filmu „The Uninvited” z 1944
r. Mówi Kuba Stankiewicz: „[Film] by? kr?cony dok?adnie w tym samym czasie, kiedy w Polsce
trwa?o Powstanie Warszawskie. Kto by u nas wtedy my?la? o takich sprawach? A Miles Davis
mia? wtedy 18 lat. Pewnie którego? dnia poszed? do kina, zobaczy? film, spodoba?a mu si?
piosenka i pomy?la?: „Ale fajne, mo?e bym si? nauczy? j? gra??”. No i si? nauczy?, a z czasem
»Stella by Starlight« sta?a si? jego znakiem rozpoznawczym.” Tych s?ynnych melodii
napisanych przez Younga – b?d?cych dzi? cz??ci? Wielkiego Ameryka?skiego ?piewnika (
Great American Songook) jest du?o wi?cej.
Young by? Amerykaninem z urodzenia, z wyboru i z przekonania. O swoich polskich
korzeniach - wiele na to wskazuje – nie chcia? publicznie opowiada?. Przez wi?ksz? cz???
doros?ego ?ycia Polska by?a dla zmar?ego w 1956 r. Younga zamkni?tym rozdzia?em. Nie
odwiedzi? jej po II Wojnie ?wiatowej, nie piel?gnowa? zwi?zków z innymi imigrantami.
Cz?onkowie rodziny wspominali, ?e jedn? z nielicznych osób, z którymi rozmawia? po polsku,
by? m?odszy o kilka lat i robi?cy równie ol?niewaj?c? karier? w Hollywood Bronis?aw Kaper. A
kto? kto przyja?ni? si? z Kaperem, jako? tam za Polsk? na pewno t?skni?. Trudno by?o bowiem
w Hollywood o wi?kszego polskiego patriot? i mi?o?nika polskiej kultury. Ale to ju? zupe?nie
inna historia...
Adam Domaga?a
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