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Mieczys∏aw Kosz

˚ycie jest dramatycznà
przygodà

Marek Romaƒski

10 lutego min´∏a 66. rocznica urodzin
Mieczys∏awa Kosza – genialnego niewidomego
pianisty. O ile na scenie czu∏ si´ spe∏niony,
otoczony uwielbieniem publicznoÊci i krytyki,
o tyle w ˝yciu osobistym pozosta∏
cz∏owiekiem g∏´boko nieszcz´Êliwym.

O

ciemnia∏oÊç, samotnoÊç i poczucie bycia wykorzystywanym
przez wyrachowanych pseudoprzyjació∏, wreszcie poczucie bezsilnoÊci
i depresja doprowadzi∏y go do alkoholizmu i ostatecznie tragicznej Êmierci,
w której wielu widzi znamiona samobójstwa.
Pianistyka Kosza rodzi∏a si´ z kilku
g∏ównych êróde∏ – pierwszym by∏a gruntowna edukacja klasyczna. Mimo ˝e
zawsze by∏ uto˝samiany z jazzem i ostatecznie w∏aÊnie ta muzyka sta∏a si´ podstawowà formà jego wypowiedzi, to
wielkim uczuciem darzy∏ tak˝e muzyk´
Bacha oraz romantyków – Liszta i Chopina. W dramatycznych napi´ciach jego
kompozycji nietrudno te˝ odnaleêç
wp∏ywy Beethovena.
Dzi´ki tym inspiracjom, które potrafi∏ wtopiç w tkank´ jazzowej improwizacji, porównywano go do amerykaƒskiego pianisty Billa Evansa. To jednak
troch´ nieadekwatne. W muzyce Kosza
zdecydowanie bowiem rzadziej mo˝na
by∏o us∏yszeç impresjonistyczne skale
ca∏otonowe, których cz´sto u˝ywa∏
Evans. W twórczoÊci naszego pianisty
znalaz∏o si´ tak˝e miejsce dla free jazzu
(niezwykle oryginalnego, trzymanego
w ˝elaznych ramach). Poza wszystkim
Kosz by∏ nieodrodnym dzieckiem polskiej tradycji i eksponentem s∏owiaƒskiej
mentalnoÊci. JeÊli ju˝ szukaç porównaƒ,
to bli˝ej mu do Krzysztofa Komedy ni˝

do któregokolwiek z amerykaƒskich
jazzmanów.
DziÊ trudno zrozumieç fenomen Mieczys∏awa Kosza. W pami´ci starszych
mi∏oÊników jazzu i osób zawodowo
zwiàzanych z tà muzykà pozostaje postacià nieomal mitycznà. Wywodzàcy si´
z g∏´bokiej prowincji, obcià˝ony niepe∏nosprawnoÊcià artysta potrafi∏
rozwinàç oryginalny j´zyk muzyczny w czasach, gdy
kontakt z g∏ównym
nurtem Êwiatowego
jazzu by∏ w Polsce
bardzo ograniczony. Jego gra odbi∏a
si´ echem tak˝e
w Europie. By∏ zapraszany na koncerty nawet na tak presti˝owych imprezach, jak festiwal w Montreux (gdzie
wystàpi∏ zresztà równie˝ wspomniany
Bill Evans). A przecie˝ za jego ˝ycia
ukaza∏a si´ tylko jedna autorska p∏yta
d∏ugograjàca! Jego pianistyk´ mo˝na
jeszcze us∏yszeç na sk∏adance „New Faces
in Polish Jazz”, a tak˝e jako akompaniament na krà˝ku wokalistki Marianny Wróblewskiej. I to wszystko!
W dzisiejszych czasach, gdy dorobek
fonograficzny jest podstawà istnienia
artysty w ÊwiadomoÊci mediów i s∏ucha-

czy, to nie do pomyÊlenia. Jednak
wtedy, na prze∏omie lat 60. i 70., kiedy Kosz rozpoczyna∏ karier´, by∏o
inaczej.
Jego
pozycja
opiera∏a si´ na
niesamowitej charyzmie koncertowej, a wyst´py by∏y rodzajem misterium,
nieustannym zmaganiem si´ z formà.
Tomasz Staƒko powiedzia∏, ˝e jego muzyka to „czekanie na pi´kno”. Sam Kosz
twierdzi∏, ˝e „tylko smutek jest pi´kny”.
Jakkolwiek by tego nie interpretowaç,
faktem jest, ˝e kiedy siada∏ przy fortepianie, z jego horyzontu znika∏a publicznoÊç oraz jakiekolwiek punkty odniesienia. Pozostawa∏ sam z muzykà, która
go wype∏nia∏a i szuka∏a dróg ujÊcia.
Czasem by∏ to proces na granicy bólu.
Dlatego obce mu by∏y jakiekolwiek
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efekciarskie sztuczki. Technika nigdy
nie stanowi∏a celu, ani nawet narz´dzia
cyzelowania tematów. On zawsze dà˝y∏
do wyrzucenia z siebie uczuç i emocji,
a móg∏ to uczyniç jedynie za pomocà
muzyki.
Charakterystyczne dla jego gry by∏o
przedstawianie urody melodycznej utworów w sposób zawoalowany, tak jakby
chcia∏ daç do zrozumienia, ˝e pi´kny temat jest jedynie powierzchnià rzeczy;
czymÊ, co przys∏ania istot´ muzyki, zawartà w k∏´biàcych si´ emocjach. Bo on –
Mieczys∏aw Kosz – jest w∏aÊnie w nich zawarty, a melodia (cz´sto napisana przez
kogoÊ innego) to jedynie pretekst i wehiku∏ prawdziwego przekazu.

Kosz urodzi∏ si´ w 1944 roku we wsi
Antoniówka ko∏o Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo wczeÊnie ujawni∏a si´
u niego choroba (zaçma lub jaskra),
która - gdy mia∏ 12 lat - doprowadzi∏a
do ca∏kowitej Êlepoty. Dzieciƒstwo by∏o
dla niego bardzo ci´˝kim czasem.
Wychowywa∏ si´ w rodzinie wielodzietnej; kilkanaÊcie osób ˝y∏o w niewielkim mieszkaniu. By∏ jedynym
dzieckiem z drugiego ma∏˝eƒstwa swego
ojca, Stanis∏awa. Byç mo˝e z tego powodu ojciec traktowa∏ go êle, niemal jak
zagro˝enie dla istnienia rodziny. Na
szcz´Êcie Mieczys∏aw zawsze móg∏ liczyç
na mi∏oÊç matki. Jej te˝ zawdzi´cza
pierwsze kontakty z muzykà. Mia∏a
pi´kny g∏os i Êpiewa∏a mu ludowe
piosenki, a czasem zabiera∏a na festyny
i potaƒcówki.
I to ona, przy pomocy miejscowego proboszcza, umieÊci∏a ma∏ego Mietka
w przedszkolu dla niewidomych dzieci
w podwarszawskich Laskach. W wieku
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7 lat objà∏ go obowiàzek szkolny. Ch∏opiec zaczà∏ ucz´szczaç do szko∏y dla
niewidomych, ale wychowawcy w internacie szybko zauwa˝yli jego talent muzyczny. Potrafi∏ godzinami wygrywaç
rozmaite melodie na harmonijce ustnej.
Ju˝ w nast´pnym roku stanà∏ przed
obliczem krakowskiej komisji egzaminacyjnej, która mia∏a zadecydowaç o przyj´ciu go do podstawowej szko∏y muzycznej dla ociemnia∏ych dzieci. Komisja,
pod przewodnictwem prof. Webera,
sprawdzi∏a jego s∏uch i poczucie rytmu
i, rzecz jasna, bez problemów przyj´∏a
w poczet uczniów.
Kosz trafi∏ do klasy fortepianu prof.
Romany Witeszczakowej. To by∏ praw-

dziwy ∏ut szcz´Êcia. Zaj´∏a si´ nim znakomita pedagog, która nie tylko przekaza∏a mu solidnà wiedz´ muzycznà
i szlifowa∏a technik´ gry, ale zawsze mia∏a
dla niego wiele serca i cierpliwoÊci. Pozosta∏a te˝ bliskà osobà do koƒca ˝ycia
pianisty.
Mimo ˝e edukacja w szkole muzycznej ogranicza∏a si´ niemal wy∏àcznie
do klasyki, Mieczys∏aw Kosz ju˝ wtedy
zdradza∏ niepoÊledni talent improwizacyjny i zainteresowanie jazzem.
Nic zatem dziwnego, ˝e nie mia∏ problemu z zatrudnieniem po zakoƒczeniu
nauki w szkole Êredniej. Jego „miejscami
pracy” by∏y m.in.: kawiarnia „Literacka”, klub studencki „Pod Jaszczurami” oraz s∏ynny ongiÊ krakowski
„Helikon”. W latach 1956-1969 by∏o
to jedno z najwa˝niejszych miejsc na jazzowej mapie Polski. Tam grywali Adam
Makowicz, Krzysztof Komeda i Zbigniew Seifert. W tym miejscu muzyczne inicjacje przechodzi∏ Tomasz
Staƒko.
Gra w „Helikonie” nie by∏a mo˝e zbyt
dobrze p∏atna, ale oferowa∏a rzeczy
bezcenne – znajomoÊci i renom´ w Êrodowisku. Dzi´ki temu ju˝ po roku nasz
bohater móg∏ wyjechaç do Zakopanego,
gdzie nie brakowa∏o lokali i wyp∏acalnej
klienteli. Kosz by∏ ju˝ wtedy znakomitym, charyzmatycznym pianistà. Wkrótce sta∏ si´ zakopiaƒskà s∏awà. Lokale
stara∏y si´ wszelkimi sposobami sk∏oniç
go do wyst´pów, bo to gwarantowa∏o
pe∏ne sale i rosnàce zyski. Wkrótce,
na zaproszenie Polskiej Federacji Jazzowej, przyjecha∏ do Warszawy. Teraz nic
ju˝ nie sta∏o na przeszkodzie, by zaczà∏
odnosiç sukcesy - najpierw na scenach
polskich, a wreszcie zagranicznych. By∏
równie Êwietnym autorem solowych
recitali, jak i liderem zespo∏ów, w których grywali m.in. Bronis∏aw Suchanek,
Janusz Koz∏owski (kontrabas), Janusz
Stefaƒski, Czes∏aw Bartkowski, Wiktor
Perelmutter (perkusja). Wspiera∏ wreszcie wspomnianà ju˝ wokalistk´ Mariann´ Wróblewskà.
W 1967 roku wystàpi∏ na najwa˝niejszym polskim festiwalu jazzowym – Jazz
Jamboree. Wzbudzi∏ wówczas powszechny entuzjazm. Niemal z dnia na dzieƒ
obwo∏ano go jednym z najwi´kszych
i najoryginalniejszych talentów w polskiej muzyce.
Ten sukces sta∏ si´ niejako przepustkà
do kariery mi´dzynarodowej. Kosz wyst´powa∏ w wielu krajach Europy, zagra∏
tak˝e w Kanadzie.
Jedyna wydana za ˝ycia artysty p∏yta
d∏ugograjàca - „Reminiscence” - zosta∏a
nagrana w marcu 1971 roku. W czterech
utworach towarzyszà mu Bronis∏aw
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Suchanek i Janusz Stefaƒski; pozosta∏e
trzy zarejestrowa∏ solo.
Ten krà˝ek to muzyczna wizytówka
Kosza. Znalaz∏y si´ na nim a˝ cztery
interpretacje utworów od jazzu odleg∏ych. Pierwsze trzy to parafrazy „Taƒców po∏owieckich” Borodina, preludium
c-moll Chopina i „Marzenia mi∏osnego” Liszta. Sà one tak przetworzone,
˝e w∏aÊciwie mo˝na tu mówiç o oryginalnych kompozycjach opartych jedynie na kanwie pierwowzorów. Wsz´dzie pojawia si´ swingowy drive – raz
w klasycznej postaci (ulubione przez
pianist´ „Taƒce po∏owieckie”), innym
razem w formie ragtime’owej motoryki
(„Marzenie mi∏osne”). Czwartà parafrazà jest „Yesterday” Beatlesów, z którego pianista zrobi∏ ma∏e arcydzie∏ko,
pe∏ne nieprzeczuwanego dotàd bogactwa
nastrojów i dramatyzmu. Wybór tego
ostatniego tematu wskazuje, ˝e nieobca
mu by∏a tak˝e muzyka popularna; w jego
r´kach zmienia∏a jednak swà postaç i traci∏a wyjÊciowà lekkoÊç i b∏ahoÊç, stajàc
si´ po˝ywkà znacznie g∏´bszej i bogatszej sztuki.
Druga cz´Êç albumu (oryginalnie
strona B wydania winylowego) zawiera
dwie kompozycje autorskie Kosza

(„Wspomnienie” i „For You”) oraz jednà
kontrabasisty Suchanka („Spe∏nienie”).
S∏ychaç w nich wyprawy w Êwiat free
jazzu. Wyprawy bardzo specyficzne,
bo przy rozluênieniu rygorów rytmicznych pianista pozostaje w systemie
tonalnym. Free jazz nie jest dla niego
sposobem na epatowanie s∏uchacza
elokwencjà improwizatorskà, ale raczej
jeszcze jednym Êrodkiem s∏u˝àcym przekazaniu burzy emocjonalnej, jaka targa∏a
duszà muzyka.
Niestety, o ile z materià muzycznà
Mieczys∏aw Kosz radzi∏ sobie doskonale,
o tyle w ˝yciu by∏ osobà bezradnà i zdanà na opiek´ innych. Jego nieszcz´Êciem
by∏ brak w najbli˝szym otoczeniu ludzi
lojalnych i darzàcych go uczuciem. Prowadzi∏o to do poczucia samotnoÊci, zagro˝enia, wreszcie depresji. Jego wysokie
zarobki przyciàga∏y oszustów. Na ˝yciowe niepowodzenia reagowa∏ w jedyny
dost´pny mu sposób – alkoholizmem
i stopniowym zamykaniem si´ w sobie.
W nocy 31 maja 1973 roku wyskoczy∏ przez okno swojego mieszkania
w Warszawie przy Pi´knej 10. Najprawdopodobniej by∏ pod wp∏ywem alkoholu. Oficjalnie uznano to za tragiczny
wypadek, ale wi´kszoÊç Êrodowiska

i fanów uwa˝a∏a, ˝e Kosz pope∏ni∏ samobójstwo. Prawdy nie poznamy nigdy. Zachowa∏a si´ relacja sàsiada, który widzàc,
jak Kosz przek∏ada nog´ przez parapet,
zaczà∏ krzyczeç, ˝e biegnie z pomocà i ˝eby si´ nie rusza∏. Ale pianista nie zareagowa∏.
W jednym z wywiadów, pytany
o upodobania muzyczne, stwierdzi∏: „Ja
naprawd´ lubi´ muzyk´, ale najbardziej
ceni´ takà, która przygn´bia, wpycha
mnie w siebie, sprawia, ˝e czuj´, ˝e ˝ycie
jest dramatycznà przygodà do samego
koƒca”.
Mieczys∏aw Kosz zosta∏ pochowany
na cmentarzu w Tarnawatce w województwie lubelskim. Niestety, jego postaç powoli odchodzi w zapomnienie,
mimo ˝e jego imieniem nazwano klub
jazzowy w ZamoÊciu, festiwal pianistów jazzowych w Kaliszu, a zespó∏ RGG
Trio poÊwi´ci∏ mu p∏yt´ „Unfinished
Story – Remembering Kosz”.
Najbogatszym êród∏em informacji
o artyÊcie jest biografia Krzysztofa Karpiƒskiego „Tylko smutek jest pi´kny” (Unipress Lublin, 1990). W 2007 roku Robert
Kaczmarek zrealizowa∏ film „Esencja nastroju” opowiadajàcy o tragicznych losach
Mieczys∏awa Kosza. ≤
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