
 
 
Сьогодні я хотіла представити вам фільм одного з моїх улюблених польських 
режисерів. Останній фільм Мацєя Пєпшици „Ікар. Легенда про М’єтка Коша” – це 
надзвичайно цікава історія про одну з легенд Польської школи джазу – однойменного 
Мєчислава Коша. Перш ніж я розповім вам про фільм, я хотіла би зупинитися на 
відносинах Польщі з джазовою музикою, тому що саме цей музичний стиль для 
польської культури дуже важливий. Польська школа джазу – це музичне утворення, 
виникнення якого датується серединою 50-х років XX ст. Воно стало відомим 
насамперед завдяки таким творцям, як: Кшиштоф Комеда, Міхал Урбаняк, Томаш 
Станько або Ян „Пташин” Врублевський. Про кожного з них можна було б 
розповідати дуже довго, але це не тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Мєчислав Кош, 
який вважається одним з найважливіших для цій течії, є найбільш забутий з усіх 
перерахованих. Однак шанувальники джазу і всі справжні поціновувачі вважають його 
майже міфічним персонажем. Кош, забутий широкою аудиторією, був абсолютним 
одкровенням джазової польської музичної сцени. Його легенду оживляє у фільмі 
Мацєй Пєпшица, і він робить це чудово. Кош був родом з провінції і у віці 12 років він 
втратив зір. Незважаючи на свою інвалідність, він зміг розвинути оригінальну музичну 
мову в той час, коли контакт з мейнстрімом світового джазу був дуже обмежений у 
Польщі. Кош подорожував Європою, його запрошували на найпрестижніші заходи і 
грав концерт на фестивалі в Монтре. Це найбільший фестиваль джазової та популярної 
музики в Швейцарії і другий за величиною в світі після Міжнародного джазового 
фестивалю в Монреалі. Фестиваль в Монтре був вперше організований в 1967 році. 
Цікаво, звичайно, що за життя М’єтка Коша вийшла тільки одна його авторська 
довгогральна платівка! Його гру також можна знайти у збірці „New Faces in Polish 
Jazz”, а також почути його в якості акомпаніатора в альбомі співачки Маріанни 
Врублевської. І це все! Ви можете подумати, що це неможливо. Сьогодні це саме 
диски, прослуховування пісень на інтернет-порталах – це те, що робить артиста 
відомим і дає багато шанувальників. Однак тоді, на рубежі 60-х рр. і 70-х, коли Кош 
починав карʼєру, все було зовсім по-іншому. Фільм Мацєя Пєпшици – це візуальний, 
але перш за все музичний досвід. Варто відзначити, що музика у фільмі підкорює не 
тільки тих, хто любить джазову музику. Твори Мʼєтека Коша характеризуються 
класичними впливами – митець обожнював Баха, Бетховена, Шопена і Ліста. У його 
творах ви також почуєте натхнення народною музикою. На жаль, життя великих 
митців часто відзначене нещастям – так і в цьому випадку. Кош впав у алкоголізм, а 
загострене почуття самотності і всепоглинаючої печалі призвело до того, що в травні 
1973 року він випав (або вистрибнув) з вікна. Не зовсім зрозуміло, чи був це 
усвідомлений крок чи викликаний занадто великою кількістю алкоголю. Відхід з 
життя у віці 29 років і вже згаданий невеликий музичний доробок призвели до того, 
що постать Коша швидко канула у небуття. Але залишається надія, що фільм 
Пєпшици і незвичайний витвір неперевершеного Давіда Оґродніка дадуть йому нове 
прекрасне життя. Дозвольте мені розповісти вам дещо не лише про персонажа Мєтка 
Коша, а й про режисера цього фільму – Мацєя Пєпшицу. Його найбільш значущі 
фільми, які, безумовно, варто подивитися – це дебютний фільм „Скалки”, за який він 
отримав нагороду на 33-ому Фестивалі польських художніх фільмів у Ґдині. Крім того, 
ви повинні обовʼязково переглянути фільм „Хочеться жити”. Це історія хворого на 
церебральний паралічМатеуша. Весь світ вважає що, оскільки Матеуш не може 



рухатися і не може говорити, він також є розумово відсталим, однак виявляється, що 
це зовсім не так. Ця дуже сумна історія у виконанні Мацєя Пєпшици набуває 
забавного характеру і переглядається її з великим задоволенням. Режисер доводить, 
що про важкі і сумні речі можна розповідати незвичайним способом. Останній фільм 
режисера, який я хочу вам порекомендувати,  ̶  „Я – вбивця”. Чи чули ви коли-небудь 
про „вампіра з Заґлембє”? Якщо ні, то саме про нього і є ця стрічка. Цей фільм 
інспірований реальною історією 70-х років. Він розповідає про серійного вбивцю, 
яким був ... власне цього я не повинна вам розповідати, дізнаєтеся самі, якщо 
подивитеся фільм. Я особливо рекомендую його тим людям, які люблять корейське 
кіно, і які знають „Cпогади про вбивство” режисера Пон Чжун Хо. Думаю, що 
схожість цих двох картин вас здивує! 
Ну що ж, я не знаю, з якого фільму Пєпшици ви повинні почати, але я можу запевнити 
вас, що всі, запропоновані в цьому епізоді, приємно здивують вас. Бажаю вам 
приємного перегляду. 
 

 

 


