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KKoońńcczzyy  kkaarriieerręę  BBuuddkkaa  SSuuff--
lleerraa……  SSppęęddzziiłł  ppaann  ww ttyymm  
zzeessppoollee  1100  llaatt,,  ww ttyymm  cczzaassiiee
nnaaggrryywwaajjąącc  oossiieemm  ppłłyytt..
JJaakkbbyy  ppaann  ttoo  wwyyddaarrzzeenniiee
sskkoommeennttoowwaałł??  RRoobbii  ttoo  nnaa
ppaannuu  jjaakkiieekkoollwwiieekk  wwrraażżeenniiee??

— Nie robi to na mnie ani po-
zytywnego, ani negatywnego
wrażenia. Losy tego zespołu,
a w zasadzie tej firmy — bo ze-
spół to był, kiedy współtwo-
rzyliśmy go w piątkę, z Miet-
kiem Jureckim i ze mną — są
mi obojętne. Tamten skład to
był zbiór kompetentnych ludzi
z pewną ideą, którą udało nam
się wdrożyć w życie i odnieść
dość spektakularny sukces mu-
zyczny (choćby płyta „Nic nie
boli tak jak życie” — najlepiej
sprzedający się album w his-
torii polskiej muzyki — red.).
Później na polskim rynku nie
pojawił się już żaden przebój
porównywalny do naszych
wspólnych dokonań.
——  MMiieetteekk  JJuurreecckkii  ppoojjaawwiiłł  ssiięę
nnaa  kkiillkkuu  ppoożżeeggnnaallnnyycchh  kkoonn--
cceerrttaacchh  BBuuddkkii..  PPaann  ddoossttaałł  zzaa--
pprroosszzeenniiee  nnaa  kkttóórryyśś  zz nniicchh??

— Nie dostałem. Koledzy
chyba czuli, że po tym, co się
między nami wydarzyło, i tak
bym go nie przyjął. A co się wy-
darzyło — niech zostanie mię-
dzy nami.
——  JJaakk  ppaann  wwssppoommiinnaa  ttęę
wwssppóółłpprraaccęę  zz ppeerrssppeekkttyywwyy
cczzaassuu??

— Bywało różnie — tak jak
w życiu: są momenty fajne,
trudne i nijakie. Idea nowego
kształtu tego zespołu zrodziła
się w 1992 roku, do osiągnię-
cia komercyjnego sukcesu
w roku 1997 minęło pięć lat.
Budka przez kilka lat była nie-
obecna na rynku, więc to był
okres bardzo ciężkiej pracy,
walki o to, żeby zaistnieć. Wie-
le prób, wiele koncertów... Te
„chude lata” to był czas na-
prawdę bliskiej więzi z kole-
gami. Później, wraz z nade-
jściem sukcesu, kiedy funk-
cjonowaliśmy muzycznie na

naprawdę wysokim poziomie
i towarzyszył nam splendor
zespołu numer jeden w kraju,
gdzieś się nam te towarzyskie
więzi rozeszły i to wszystko
się rozkleiło. Tam, gdzie są
pieniądze, są i konflikty. Tak jak
w życiu: jak w firmach, spół-
kach i małżeństwach. W pew-
nym momencie biznes staje
się ważniejszy od przyjaźni.
——  CChhyybbaa  tteeggoo  rroozzssttaanniiaa  ppaann
jjeeddnnaakk  nniiee  żżaałłuujjee??  PPoosszzeeddłł
ppaann  sswwoojjąą  ddrrooggąą……

— Na pewno z perspektywy
czasu nie żałuję, mam czas
i szanse na realizację swoich
projektów. A przeczuwałem, że
to w końcu nastąpi i przygo-
towywałem się do solowej dzia-
łalności
——  GGddyy  śślleeddzzii  ssiięę  ppaannaa  kkaa--
rriieerręę,,  ttoo  ssttaałłee  ssąą  ttyyllkkoo  zzmmiiaannyy..
ZZaacczzęęłłoo  ssiięę  oodd  ppeerrkkuussjjii??

— W zasadzie tak, zanim na
poważnie zająłem się gitarą,
skończyłem szkołę muzyczną
w klasie perkusji, choć jeszcze
wcześniej był akordeon. Inte-
resowałem się muzyką od
dziecka, być może to geny od-
ziedziczone po ojcu, który był
ludowym grajkiem (śmiech).
——  ZZ ttąą  ppeerrkkuussjjąą  zzaałłaappaałł  ssiięę
ppaann  nnaa  ppoocczząąttkkii  lleeggeennddaarr--
nneeggoo  ppoollsskkiieeggoo  TTSSAA..

— To było tuż przed debiu-
tem opolan w Jarocinie, więc
— co chciałbym podkreślić —
przed oficjalnym startem ze-
społu. Pochodzę z Kędzierzyna,
ale w Opolu uczyłem się
w szkole muzycznej. Po prostu
grałem z grupą przyjaciół
z tego miasta: Stefanem Ma-
chelem, Andrzejem Nowa-
kiem, Jankiem Niekraszem.
Później dołączył do nich Marek
Kapłon i w tym składzie, jako
TSA, choć ta nazwa funkcjo-
nowała już wcześniej, wygrali
Jarocin. Po tamtym sukcesie
doszedł do nich Marek Pie-
karczyk.
——  ZZ TTSSAA  mmiiaałł  ppaann  ookkaazzjjęę  zzaa--
ggrraaćć  jjuużż  jjaakkoo  ggiittaarrzzyyssttaa  3300
llaatt  ppóóźźnniieejj,,  ggoośścciinnnniiee,,  zzaa  AAnn--
ddrrzzeejjaa  NNoowwaakkaa,,  kkttóórryy  wwtteeddyy
mmiiaałł  pprroobblleemmyy  zzddrroowwoottnnee..
JJaakk  wwrraażżeenniiaa??

— To incydent, taki ukłon
moich kolegów w moją stro-
nę... Andrzej był wtedy w szpi-
talu, ja grałem na tej samej sce-
nie z zespołem Pi-eR-2, więc
koledzy mnie zaprosili do go-
ścinnego udziału. Ot, takie
przyjemne, sentymentalne mu-
zyczne spotkanie towarzyskie
po latach.
——  PPrrzzyy  ttyymm  ddrruuggiimm  kkoonnttaakk--
cciiee  zz TTSSAA  bbyyłł  ppaann  jjuużż  uuzznnaa--
nnyymm  ww śśrrooddoowwiisskkuu
ggiittaarrzzyyssttąą  zz bbooggaattąą  pprrzzeesszzłłoo--
śścciiąą..  DDllaacczzeeggoo  wwyybbrraałł  ppaann  ggii--
ttaarręę??

— Cały czas interesowały
mnie bębny rockowe i gitara
jazzowa. Uprawiałem te dwie
dziedziny jednocześnie, choć
drugą bardziej hobbystycznie,
dla siebie...
——  TToo  ttaakkiiee  mmuuzzyycczznnee  rroozz--
ddwwoojjeenniiee  jjaaźźnnii??

— Kompletna schizofrenia!
Jazz fascynował mnie i zadzi-
wiał, na perkusji miałem z ko-
lei propozycję gry w popular-
nym wtedy zespole Bank. Od-
mówiłem. W tamtym okresie
pochłonęła mnie już do końca
gitara. To było zaraz po wojsku
— pojechałem na casting do
Bandy i Wandy (zespół zało-
żony przez Wandę Kwiet-
niewską, byłą wokalistkę Lom-
bardu — red.). Wziąłem ze
sobą gitarę, ale na wszelki wy-
padek zabrałem też pałki do
perkusji. Gdy w sali prób zo-
baczyłem Andrzeja Tylca za
perkusją, wiedziałem, że per-
kusistą nie będę. Pozostała mi
wytężona praca, żeby z czło-
wieka, który interesuje się mu-
zyką jazzową na gitarze, zostać
rockandrollowym gitarzystą.
——  ŚŚwwiieettnnyy  sskkłłaadd  ttaamm  zzeebbrraa--
lliiśścciiee!!  MMaarreekk  KKaappłłoonn  ((wwcczzeeśś--
nniieejj  TTSSAA)),,  HHeennrryykk  BBaarraann
((ppóóźźnniieejj  LLoommbbaarrdd)),,  JJaacceekk
KKrrzzaakklleewwsskkii  ((ddzziiśś  PPeerrffeecctt)),,
zz kkttóórryymm  ssttwwoorrzzyylliiśścciiee  ddoosskkoo--
nnaałłyy  dduueett  ggiittaarroowwyy......

— Przede wszystkim Andrzej
Tylec, Marek Kapłon doszedł
dopiero później. Wtedy to był
muzyk z pierwszej ligi, legen-
da — Romuald i Roman, Brea-
kout, Niemen... To tak jakby
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rozmoWa o porządnym graniu

Włosy zostały
u fryzjera

— Kiedy od Nalepy
szedłem do Bajmu

— święte zgorszenie
i odium zdrady blu-

esa. Gdy z Bajmu prze-
chodziłem do Budki —

„totalny upadek”. Teraz,
gdy wreszcie środowisko

jazzowe pogodziło się
z moją obecnością — zosta-

łem szefem zespołu Anny 
Wyszkoni — gitarzysta Marek
Raduli mówi o swojej zagmat-
wanej karierze muzycznej.
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