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soby niewidome i niedowidz!ce, 
zw"aszcza niewidome od urodze-
nia, maj! wyostrzony s"uch, dotyk, 

w#ch i smak, przy czym na s"uchu spoczywa 
g"ówna odpowiedzialno$% za zbieranie i od-
czytywanie bod&ców p"yn!cych z zewn!trz. 
Je$li niewidomy ma uzdolnienia muzyczne 
– s"uch wysoko$ciowy i harmoniczny, po-
czucie rytmu, sprawno$% palców, wra'liwo$% 
estetyczn! – muzyka mo'e otworzy% przed 
nim nowe drzwi do $wiata widz!cych. Na 
swój sposób mo'e zast!pi% bia"! lask#.

Niewidomi muzycy $piewaj!, graj! na in-
strumentach, komponuj!, nauczaj!. Tak jak 
w przypadku ludzi widz!cych, dla niewido-
mych muzyka jest czym$ wi#cej ni' profe-
sj!. Jako profesjonali$ci cz#sto wybijaj! si# 
ponad przeci#tno$% (kariera Raya Charlesa, 
Stevie Wondera), cho% ile ten sukces kosz-
tuje, tylko oni wiedz!. Niekiedy, podobnie 
jak ich widz!cy koledzy, ulegaj! z"ym do-
radcom i zapuszczaj! si# na grz!ski grunt. 
To przypadek w"oskiego pop tenora An-
drei Bocellego, który czasem bierze udzia"  
w spektaklach operowych. Co prawda, dzi#-
ki pracy w czasie prób i pomocy innych 
solistów nie&le porusza si# po scenie, ale 
krytycy, którzy s"yszeli go na 'ywo w operze, 
s! dalecy od zachwytu. Antony Tomassini 
(„New York Times”) po obejrzeniu „Wer-
thera” Masseneta w Detroit nie pozostawi" 
na $piewaku suchej nitki. W porównaniu  
z opracowywanymi w studiu nagraniami, 
g"os Bocellego by" niewyrównany, niedo-
no$ny, ledwie s"yszalny bez mikrofonów. 
Wed"ug Tomassiniego tenor zaprezentowa" 
krótki oddech i nieprzemy$lan! interpreta-
cj#. Co wi#cej, nawet fani byli bole$nie roz-
czarowani prawdziwym brzmieniem g"osu 
idola.

Tomassini skrytykowa" równie' partne-
rów scenicznych W"ocha. Stwierdzi", 'e nie 
powinni si# zgodzi% na udzia" w tym przed-
si#wzi#ciu, bowiem musz! pow$ci!ga% g"os, 
by nie zag"usza% Bocellego. Tak'e dyrygent 
przesadnie idzie mu na r#k#, dostosowuj!c 
tempo orkiestry do jego mo'liwo$ci od-
dechowych oraz pozwalaj!c mu dowolnie 

przeci!ga% wysokie d&wi#ki. Diagnoza To-
massiniego wypad"a mia'd'!co: kandydata 
o takich mo'liwo$ciach i umiej#tno$ciach 
nie przyj#to by do Juilliard School of Music, 
renomowanego ameryka(skiego konserwa-
torium. 
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na kolanach

Norman Je)rey Healey urodzi" si# w roku 
1966 w Toronto, w Kanadzie. Lekarze wy-
kryli u niego rzadki typ nowotworu. To reti-
noblastoma czyli siatkówczak, wyst#puj!cy 
w czterech przypadkach na milion urodze(. 
Zmiany nowotworowe obejmowa"y obo-
je oczu ma"ego Je)a. Kiedy ch"opiec mia" 
osiem miesi#cy, trzeba by"o usun!% ga"ki 
oczne, aby guz nie zaatakowa" mózgu.

Jako noworodek Je) zosta" adoptowany 
przez Yvonne i Buda Healeyów. Rodzice 
(i dwie siostry) zapewnili dziecku mi"o$%, 
poczucie bezpiecze(stwa, edukacj# odpo-
wiedni! do jego ogranicze( zdrowotnych  
i warunki do rozwoju zdolno$ci muzycz-
nych. Kiedy mia" trzy lata, dosta" na Bo'e 
Narodzenie ma"! gitar#. Nie wiedzia", jak 

prawid"owo trzyma% instrument ani jak 
nastroi% struny. Wypracowa" sobie w"asny 
sposób grania. K"ad" gitar# na kolanach  
i naciska" struny lew! d"oni!, od góry, u'y-
waj!c tak'e kciuka. W ten sposób dobiera" 
d&wi#ki. Praw! r#k! szarpa" struny. Par# lat 
pó&niej kolega ze szko"y nauczy" go stro-
i% instrument, ale sposobu grania Je) nie 
zmieni" nigdy (chocia' kiedy$ próbowa" 
gra% „prawid"owo”). 

Dzi#ki zaprz#gni#ciu kciuka do skracania 
strun by" w stanie osi!gn!% wspó"brzmienia 
i interwa"y niedost#pne dla muzyków graj!-
cych w ogólnie przyj#ty sposób. S"ynny gita-
rzysta Stevie Ray Vaughan powiedzia": „On 
zrewolucjonizuje sposób, w jaki mo'na gra% 
na gitarze”. Je) u'ywa" trzech modeli gitar: 

czarnego Fendera Squire 
Strat, bia"ego stan-
dardowego Fendera 
Strat i dwugryfowego 
czarnego Johnsona. 
Podczas wyst#pów na 

'ywo Healey gra" rów-
nie' na tr!bce, klarnecie  
i harmonijce ustnej.

Od najm"odszych lat 
jego idolami byli bluesma-
ni – John Lee Hooker, 
Muddy Waters, Eric Clap-

ton. Wyst#powa" od szóstego roku 'ycia. Za-
cz!" wtedy nauk# w siedmioletniej szkole dla 
ociemnia"ych. Mieszka" w internacie, a na 
weekendy wraca" do domu. Potem ucz#sz-
cza" do zwyk"ego liceum rejonowego. Do 
egzaminu ko(cowego (odpowiednik naszej 
nowej matury) nie przyst!pi". Jako siedem-
nastolatek za"o'y" profesjonalny zespó" i za-
cz!" si# utrzymywa% z koncertów. Prywatnie 
odby" studia muzyczne z zakresu harmonii 
i aran'acji. 

Nigdy nie kierowa"a nim ch#% zdobycia 
s"awy. Przyjaciele podkre$lali jego wspania-
"omy$lno$%, 'yczliwo$%, wielkie poczucie 
humoru, rado$% 'ycia, entuzjazm, którym 
zara'a" otoczenie. Uwielbia" gra%, wyst#po-
wa%, nagrywa%, ale nie znosi" d"ugich po-
dró'y.

Wspó"pracowa" z gwiazdami bluesa – BB 
Kingiem, Stevie Ray Vaughanem i z gwiaz- 
dami rocka – George’em Harrisonem  
i Markiem Knop*erem. Wyst!pi" te' wraz  
z zespo"em w +lmie „Road House” (1989, 
polski tytu": „Wykidaj"o”) z Patrickiem 
Swayze w roli g"ównej. Najs"ynniejsza jego 
formacja, z któr! gra" do ko(ca, nosi"a na-
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zw# „Je) Healey Band”. Je) regularnie kon-
certowa" z kolegami w rodzinnym Toronto, 
w klubie „Je) Healey’s Roadhouse”, który, 
pomimo nazwy, nie by" jego w"asno$ci!.

W ci!gu dwudziestu lat nagra" dziesi#% 
albumów. Pierwszy z nich, „See the light” 
(1988), rozszed" si# w nak"adzie 2 mln eg-
zemplarzy i otrzyma" nominacj# do nagrody 
Grammy. Healey komponowa" melodyjne 
ballady. Twierdzi": „Pisz# o rzeczach, które 
rozumiej! zwykli ludzie”. Motywacj# do pra-
cy i wielkie wsparcie psychiczne dawa"a mu 
rodzina. Mia" 'on# i dwoje dzieci.

Jako instrumentalista i wokalista Je) naj-
cz#$ciej wykonywa" bluesa, ale za"o'y" te' 
grup# „Jazz Wizards”, graj!c! ameryka(ski 
jazz z lat 20, 30 i 40. Stary, dobry jazz by" 
najwi#ksz! pasj! Healeya. Mia" wprost ency-
klopedyczn! wiedz# na ten temat. Po babci 
odziedziczy" kolekcj# singli jazzowych – p"yt 
gramofonowych na 78 obrotów na minut#. 
Systematycznie powi#ksza" zbiór, groma-
dz!c z czasem ponad 30 tysi#cy pozycji. 
Do tego dochodzi"y kasety magnetofonowe  
i kompakty.

Ju' jako czternastolatek zosta" g"ównym 
specjalist! od muzyki jazzowej w rozg"o$ni 
radiowej CBC. W tym radiu, a nast#pnie  
w lokalnej rozg"o$ni uniwersyteckiej w To-
ronto, prowadzi" godzinne audycje „My 
Kind of Jazz”. Prezentowa" nagrania, opowia-
da" o istocie muzyki jazzowej. Przeprowa-
dzi" te' w$ród s"uchaczy plebiscyt na temat 
utworów, które powinny si# znale&% na wy-
danych przez niego antologiach jazzowych 
archiwaliów. Za"o'y" w"asn! +rm# p"ytow! 
– „Forte Records and Productions”, której 
uda"o si# wypromowa% kilkoro znanych ar-
tystów (wokalistki Amanda Marshall i Terra 
Hazelton). Przykr! stron! prowadzenia biz-
nesu by" fakt, 'e by"y wspólnik, perkusista  
z zespo"u, zacz!" si# domaga% nale'nych mu 
rzekomo pieni#dzy, kiedy Healey walczy"  
o 'ycie.

Uczelnia Conservatory of Canada przy-
zna"a mu honorowy licencjat za to, 'e opra-
cowa" nowy jazzowy syllabus dla wydzia"u 
muzycznego. By" to pierwszy tego typu 
program na uczelniach kanadyjskich, obej-
muj!cy wiedz# o klasyce jazzu, umiej#tno$% 
improwizacji oraz znajomo$% standardów. 
Chory laureat nie móg" przyby% na uro-
czysto$%, ale przes"a" list, w którym wyra'a" 
rado$% i wyja$nia" cel swej dzia"alno$ci: „Po-
kaza%, 'e muzyka «powa'na» mo'e by% za-
bawna i 'e muzyka «pop» czasem powinna 
by% brana bardzo powa'nie”. 

Przez prawie czterdzie$ci lat Healey 'y" nie 
wiedz!c, 'e siatkówczak daje 50-procentowe 
prawdopodobie(stwo nawrotu w postaci 
mi#saków w nogach, p"ucach i w!trobie. 

W roku 2005 pojawi"y si# u niego sarkomy 
w tkance nóg. Usuni#to je operacyjnie, ale 
potem sarkomy wyst!pi"y w p"ucach. I znów 
operacja, potem radioterapia i wyniszczaj!-
ca chemioterapia. Kiedy Je)owi wypad"y 
w"osy, 'artowa", 'e tak jak drzewo jesieni! 
straci" li$cie. Cieszy" si# te', 'e nie mo'e 
ogl!da% w lustrze swojej wy"ysia"ej g"owy. 
Nosi" kapelusz, cho% bardzo tego nie lubi".

O przebiegu choroby otwarcie informo-
wa" melomanów na swojej stronie www. 
Dostawa" od nich listy dodaj!ce otuchy, czu" 

si# wi#c zobowi!zany do szcze-
rej rozmowy za po$rednictwem 
internetu. Podkre$la" znaczenie 
wsparcia, jakie dawa"a mu rodzi-
na. ,on# nazywa" wr#cz „$wi#t!”.

Mi#dzy pobytami w szpitalach 
prowadzi" intensywne 'ycie koncer-
towe. Na kwiecie( planowa" tournée 
po Europie Zachodniej. Ostatni koncert 
da" miesi!c przed $mierci!. Mówi": „Kredyt 
hipoteczny nie sp"aci si# sam, a poza tym, 
uwielbiam pracowa%”.

Zmar" 3 marca 2008 w szpitalu w Toron-
to, nie doczekawszy 42. urodzin i wydania 
kolejnej p"yty – „Mess of Blues”. Krewni, 
przyjaciele, s"uchacze wierzyli, 'e pokona 
chorob#. Pi#% miesi#cy wcze$niej pisa" na 
swojej stronie internetowej: „Zapewniam 
was wszystkich, 'e jestem wesó" i dobrej my-
$li. Bóg czuwa nade mn! od chwili urodze-
nia: kiedy mia"em trzy miesi!ce, umie$ci" 
mnie we wspania"ej rodzinie adopcyjnej,  
a rodzice opiekowali si# mn! i dbali o moje 
dobro. Bóg da" mi talent, dzi#ki któremu 
trwam na tym $wiecie i zarabiam na utrzy-
manie. Bóg obdarzy" mnie cudownymi 
przyjació"mi i rodzin!, z któr! id# przez 'y-
cie. -wietnie zdaj# sobie spraw#, jakie b"ogo-
s"awie(stwa mnie spotka"y. I wiem, 'e Bóg 
b#dzie nadal troszczy" si# o mnie i da mi si"# 
na ca"y okres rekonwalescencji”.

Za dwa najwa'niejsze cele w 'yciu uwa'a" 
szcz#$cie osobiste i sukces zawodowy. Oba 
te cele uda"o mu si# osi!gn!%.
Polskie talenty,  
SROVNLH�WUXGQRĂFL

Chocia' w$ród niewidomych odsetek 
osób utalentowanych muzycznie jest wy'-
szy ni' w ca"ej populacji, w Polsce niewiele 
osób zdobywa wy'sze lub cho%by $rednie 
wykszta"cenie muzyczne, a jeszcze mniej 
wykonuje zawód artysty muzyka. Sk"ada 

si# na to wiele przyczyn: brak pedagogów 
sk"onnych podj!% trud prowadzenia niewi-
domego ucznia (istniej! tylko dwie szko"y 
muzyczne I stopnia dla dzieci niewidz!cych: 
w Krakowie i w Laskach), ograniczony do-
st#p do nut i podr#czników brajlowskich 
(t# luk# próbuje wype"ni% dzia"alno$% To-
warzystwa Muzycznego im. Edwina Kowa-
lika), brak propozycji sta"ego zatrudnienia 
dla niewidomych osób o wykszta"ceniu 
muzycznym, niewiele mo'liwo$ci koncer-
towania i wydawania p"yt. Edwin Kowa-
lik (1928-97), znakomity pianista, a tak'e 
redaktor prasy i nut brajlowskich, marzy" 
o zorganizowaniu agencji artystycznej dla 
niewidomych muzyków. Jego marzenie do 
dzi$ si# nie spe"ni"o. 

Sam Kowalik móg" si# poszczyci% naj-
wi#ksz! karier! niewidomego muzyka  
w ostatnim pó"wieczu kultury polskiej.  
W siódmym roku 'ycia przesta" widzie%. 
Edukacj# muzyczn! rozpocz!" w Laskach. 

(GZLQ�.RZDOLN

3LDQLVW\ND�L�ZLHUV]H�(GZLQD�.RZDOLND

6WDQLVïDZ�.R]\UD� 

L�+HOHQD�-DNXERZVND 

�ļ�SUH]HV�L�ZLFHSUH]HV� 

7RZ��LP��.RZDOLND



Sylwetki

95+Lľ)L�L�0X]\ND������

Po wojnie uczy" si# w $redniej szkole mu-
zycznej w .odzi pod kierunkiem W"adys"a-
wa K#dry. Uko(czy" z wyró'nieniem PWSM 
w .odzi w klasie Marii Wi"komirskiej. Zo-
sta" laureatem kilku mi#dzynarodowych 
konkursów pianistycznych, m.in. otrzyma" 
wyró'nienie na V Konkursie Chopinow-
skim. W"a$nie subtelne, eleganckie interpre-
tacje muzyki Chopina sta"y si# wizytówk! 
Kowalika. Pisa" te' wiersze, komponowa" 
drobne utwory, by" za"o'ycielem i redak-
torem naczelnym pisma dla niewidomych 
„Magazyn Muzyczny” (1959-94). Jego dzie-
"em 'ycia by"o opublikowanie brajlowskiej 
wersji nut wszystkich kompozycji Chopina. 
Kowalik (tak jak przed nim niewidomy pia-
nista w#gierski Imre Ungar) udowodni" ca"! 
swoj! biogra+!, 'e na polu muzyki niewido-
mi mog! dorówna% widz!cym, a poprzez 
d&wi#ki – widzie%.

Spo$ród $piewaków wykonuj!cych mu-
zyk# klasyczn! najbardziej znan! postaci! 
jest Ryszard Gruszczy(ski (1912-2001). 
Utalentowany plastycznie, straci" wzrok 
w wieku osiemnastu lat. Dzi#ki odkrytym 
zdolno$ciom muzycznym na nowo znalaz" 

sens 'ycia. Absolwent warszawskiego kon-
serwatorium (u prof. Marii Koz"owskiej), 
koncertowa" w kraju i za granic! (m.in.  
u boku Lily Pons i Beniamina Gigli), wzi!" 
udzia" w wielkim koncercie dla ONZ, zorga-
nizowanym przez Kongres S"owian w USA  
(1946). Opanowa" imponuj!cy repertuar 
arii i pie$ni w ró'nych j#zykach, a jego inter-
pretacje cechuj! perfekcja i emocjonalno$%. 
Swoim $piewem os"ania" akcje polskiego 
podziemia podczas okupacji. Po wojnie by" 
solist! Filharmonii Narodowej, zajmowa" 
si# te' pedagogik!.

Jolanta Kaufman nale'y do najciekaw-
szych, lecz zarazem najmniej znanych, 
$piewaczek polskich. Powa'na wada wzro-
ku sprawia, 'e nie mo'e korzysta% z nut  
w czasie koncertów. Nie widzi dyrygenta, 
a swoich partii uczy si# z silnie powi#k-
szonych nut czarnodrukowych. Uko(czy-
"a z wyró'nieniem akademi# muzyczn!  
w Poznaniu (1984). Jest laureatk! I Konkur-

su Wokalnego im. Moniuszki. Koncertowa"a 
w Europie, Ameryce Pó"nocnej i Australii. 
Specjalizuje si# w repertuarze oratoryjnym 
i pie$niarskim. Ma jasny, „anielski” sopran 
o czystej intonacji i nieskazitelnej dykcji,  
a z jej interpretacji (cho%by na p"ycie „Al-
bum liryczny”) bij! rado$%, pogoda i bezpre-
tensjonalno$%.

Zespo"em wokalnym o najwi#kszych 
osi!gni#ciach i mo'liwo$ciach interpretacyj-
nych jest chór kameralny Signum pod kie-
runkiem Heleny Jakubowskiej. Powsta" on  
w roku 2000 w wyniku przekszta"cenia 
chóru Cantores Martinenses Senza Battuta, 
prowadzonego w latach 1974-2000 przez 
organist# kompozytora, Stanis"awa G"owac- 
kiego. W repertuarze 
Signum znajduje si# 
ponad  600 utwo-
rów – religijnych, sta- 
ropolskich, patrio-
tycznych, ludowych 
(pie$ni, msze, orato-
ria). Zespó" $piewa  
w klasycznym uk"a-
dzie czterog"osowym, 
z podwójn! obsad!  
poszczególnych g"o-
sów. Poniewa' znaczna 
cz#$% repertuaru jest 
wykonywana a cappella 
i bez dyrygenta, wymaga 
to od $piewaków wiel-
kiej koncentracji, precyzji 
i zgrania. Signum jest laureatem festiwali 
muzyki chóralnej, a jego dyskogra+a obej-
muje dziewi#% kaset i p"yt CD, w tym cenne 
premierowe nagrania „Mszy $wi#tej” Józefa 
Furmanika i „Pasji wed"ug $w. Mateusza” 
Stanis"awa G"owackiego.

W$ród niewidomych muzyków jazzo-
wych najwi#kszy rozg"os zdoby" Mieczys"aw 
Kosz (1944-73), a do stworzenia legendy 
przyczyni"y si# te' niejasne okoliczno$ci jego 
$mierci (k"opoty osobiste, upadek z okna). 
Pochodz!cy z lubelskiej wsi artysta straci" 
wzrok w dzieci(stwie. Gry na fortepianie 
uczy" si# w Krakowie, najpierw w podsta-
wowej szkole muzycznej dla dzieci niewi-
domych, a nast#pnie w liceum muzycznym. 
Zadebiutowa" w trio jazzowym z basist! 
Bogdanem Wellsem i perkusist! Wiktorem 
Perelmutterem. Pierwsze nagrania radiowe 
(1967) otworzy"y mu drog# na festiwal Jazz 
Jamboree i inne presti'owe imprezy jazzowe 
(np. w Montreux w Szwajcarii). Najcz#$ciej 
wyst#powa" w trio (m.in. z saksofonist! Ja-
nem Ptaszynem Wróblewskim i perkusist! 
Czes"awem Bartkowskim), ale równie' solo 
lub w duecie z wokalistk! Mariann! Wró-
blewsk!. Na jego styl najwi#kszy wp"yw 

wywar" Bill Evans. W kompozycjach Kosza 
s"ycha% inspiracje muzyk! romantyczn!  
i folklorem. Jego p"yty to kamienie milowe 
historii polskiego jazzu. Dwadzie$cia edy-
cji (pocz!wszy od 1974) mia" Festiwal Pia-
nistów Jazzowych im. Mieczys"awa Kosza  
w Kaliszu, a Poczta Polska uczci"a pami#% 
jazzmana wydaniem specjalnego znaczka.

Pianista, kompozytor i aran'er Janusz 
Skowron (ur. 1957) gra zarówno na for-
tepianie klasycznym, jak na elektronicz-
nych instrumentach klawiszowych. Ab-
solwent klasy organów szko"y muzycznej 
II stopnia, ju' jako ucze( wspó"pracowa" 
z zespo"em perkusisty Kazimierza Jonki-

sza. Wchodzi" w sk"ad 
s"ynnego tria String 
Connection Krzesimi-
ra D#bskiego i zespo"u 
Walk Away. Jest cenio-
nym muzykiem studyj-
nym, wspó"tworz!cym 
sukcesy gwiazd pol-
skiej piosenki. W ple-
biscytach miesi#czni-

ka „Jazz Forum” pi#ciokrotnie zwyci#'y" 
w kategoriach instrumentalistów klawi-
szowych.

S"owa Jolanty Kaufman wyra'aj!, mam 
nadziej#, nie tylko jej do$wiadczenia:  
„Z satysfakcj! mog# powiedzie%, i' zawsze 
by"am traktowana przez dyrygentów na 
równi z artystami widz!cymi. S"aby wzrok 
nie jest przeszkod! nie do pokonania. Je'eli 
mi#dzy artystami istnieje dobre porozu-
mienie, wyczuwaj! si# oni równie' na wielu 
innych p"aszczyznach. Jestem przekonana, 
i' w"a$nie to, 'e nie korzystam z nut w cza-
sie koncertu, pomaga mi pe"niej wnikn!%  
w g"#bi# utworu. Odkrywam i wydobywam 
z niego bardzo osobiste tre$ci, a dziel!c si# 
nimi ze s"uchaczami, odczuwam specy+cz-
n! wi#& zarówno ze wspó"wykonawcami, 
jak i publiczno$ci! – wszak moj! mow! jest 
$piew”. 

Bia"a laska jest niepotrzebna, gdy roz-
brzmiewa muzyka.     ◆
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