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Brzmienia przeszywaj!ce
Awangardowy kompozytor Kasper Toeplitz nigdy nie czu! nostalgii za krajem rodziców. Ale przyje"d"a na stypendium do Polski, bo
zafascynowa!a go nasza muzyka.

Jan B!aszczak

Gdy wyje"d"a# z kraju, mia# osiem lat. Z tamtych

czasów Kasper T. Toeplitz pami$ta przede

wszystkim warszawsk! Starówk$ oraz „Akademi$
Pana Kleksa”. Do Pary"a wyemigrowa# wraz z

matk! – Krystyn! Mazurówn!,
niekwestionowan! gwiazd! baletu, postaci!
elektryzuj!c! sto#eczne %rodowisko artystyczne.

W Polsce pozosta# ojciec – Krzysztof Teodor

Toeplitz, znany dziennikarz i scenarzysta (m.in.

„Czterdziestolatek”), a tak"e wieloletni

publicysta POLITYKI. Od tamtego czasu Kasper

do ojczyzny przyje"d"a# rzadko. Nawet nie tyle ze

wzgl$du na trudno%ci, z jakimi wi!za#aby si$ taka

podró" w okresie komunistycznym. Po prostu

nie czu# potrzeby. Nie jest sentymentalny, wi$c
wystarcza#y mu okazjonalne spotkania z rodzin!.
J$zykiem polskim pos#uguje si$ jednak wzorowo.

– Mo!e to dlatego, !e du!o czytam w tym j"zyku
– zastanawia si$ Toeplitz. – Lubi" Stasiuka i
kilku innych polskich pisarzy. Poza tym ojciec
zawsze wysy#a# mi swoje ksi$!ki. Prawd"
mówi$c, rzadko jednak do nich zagl$da#em.
Mog#o pomóc równie! to, !e w tym j"zyku
nieustannie k#óc" si" z matk$.

Ojciec specjalizowa# si$ w filmie, matka ta&czy#a
w balecie, a syn postanowi# i%' w#asn! drog! i jest

dzi% uznanym kompozytorem muzyki

wspó#czesnej i komputerowej. Nagradzanym

autorem oper i entuzjast! radykalnej muzyki

noise, któr! grywa# mi$dzy innymi z

przedwcze%nie zmar#ym Zbigniewem

Karkowskim.

Kraj swoich rodziców odwiedzi jako stypendysta

francuskiego ministerstwa kultury. Jego wizyt$
poprzedzi premiera p#yty „Blast of Silence”,

Ojciec specjalizowa! si# w filmie, matka ta$czy!a w balecie, a syn postanowi! i%& w!asn' drog' i jest dzi% uznanym
kompozytorem muzyki wspó!czesnej i komputerowej.
Archiwum Kaspra Toeplitza / Archiwum prywatne

któr! wyda sto#eczna wytwórnia Bocian.

Dzia#alno%' takich niezale"nych oficyn jest

zreszt! g#ównym pretekstem jego podró"y. –
Moim zdaniem Polska i Szwajcaria s$ w tym
momencie krajami, które s$ najbardziej
aktywne i interesuj$ce na polu nowej muzyki –
twierdzi Toeplitz. – Mieszka#em w Nowym
Jorku, Berlinie i w Japonii, !yj" w Pary!u, ale
mam wra!enie, !e tam nie dzieje si" a! tak du!o
jak w Polsce. Cho' w jego %wiecie nie ma miejsca

na nostalgi$, przyznaje, "e przechadzki po

Starówce sobie nie odmówi.

Pary!
Dzieci$cych lat Toeplitz (rocznik 1960) nie

sp$dza# w szko#ach muzycznych i na prywatnych

lekcjach gry na instrumencie. Gdy przysz#o mu

wybra' kierunek studiów, wybra# filozofi$.
Ol%nienie przysz#o dopiero w wieku 25 lat. –
Pewnego dnia wypo!yczy#em jednocze%nie
p#yty Xenakisa, Pendereckiego i rockowej
grupy Swans – wspomina Toeplitz. – Nagle
zrozumia#em, !e to jest dok#adnie ta sama
muzyka. Oczywi%cie ci wspó#cze%ni
kompozytorzy %wietnie w#adaj$ swoim
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j!zykiem, podczas gdy zespó" rockowy ma
mniejszy zasób s"ów, ubo#sz$ gramatyk!, ale
chodzi im przecie# dok"adnie o to samo.

Toeplitz uzna!, "e chce zosta# kompozytorem.

Wiedzia! jednak, "e na studia w konserwatorium

musia!by po$wi%ci# dobre dziesi%# lat. Uzna!, "e
nie ma tyle czasu, i rozpocz&! nauk% na w!asn&
r%k%. Nie oznacza!o to jednak "adnej taryfy

ulgowej. – Zdecydowa"em, #e dojd! do tego
wszystkiego sam – wspomina. – Zarzuci"em
studia, zrezygnowa"em z ówczesnej pracy i
zacz$"em zg"!bia% muzyk!. Codziennie
po&wi!ca"em temu wiele godzin. Najpierw
uczy"em si! pisa% i czyta% muzyk!, pó'niej
przyszed" czas na klasyczne harmonie czy
kontrapunkt. Oczywi$cie taki radykalny krok

zadziwi! jego przyjació! i przestraszy! rodziców.

– Ojciec napisa" mi wtedy bardzo d"ugi list, w
którym sugerowa", #e mo#e ju# przesta"bym si!
wyg"upia% i sko(czy" jakie& powa#ne studia –
mówi Kasper Toeplitz. – Nawet t! filozofi!,
która nie by"a co prawda jego ulubion$ opcj$,
ale ju# i tak lepsz$ ni# ta muzyka.

Rodzice pogodzili si% w ko'cu z wyborem – tym

bardziej "e Toeplitzowi wszystko sz!o naprawd%
szybko. Nawet b!yskawicznie. Min%!y jedynie

dwa lata, odk&d pocz&tkuj&cy twórca porzuci!
parysk& Sorbon%, a ju" ukaza!a si% napisana

przez niego opera. Co wi%cej, debiutanckie „J’irai

vers le nord, j’irai dans la nuit polaire” zosta!o
uhonorowane pierwsz& nagrod& w ramach

presti"owego konkursu Opéra Autrement i

wystawione podczas otwarcia festiwalu w

Awinionie. Kiedy rok pó(niej twórca poszed! za

ciosem i wygra! kolejny konkurs (tym razem za

utwór na orkiestr%), móg! odetchn&# z ulg& –
podj&! dobr& decyzj%.

Dzi%ki spektakularnym pocz&tkom Toeplitz

zdoby! rozg!os w $rodowisku akademików i

twórców muzyki wspó!czesnej. Pojawi!y si% nie

tylko zlecenia ze strony publicznych instytucji

oraz radia, ale tak"e mo"liwo$ci wyjazdów na

zagraniczne stypendia. Dzi%ki takim grantom

Toeplitz zdoby" rozg"os w #rodowisku akademików i twórców muzyki wspó"czesnej.

Archiwum Kaspra Toeplitza / Archiwum prywatne

m!ody kompozytor odwiedzi! m.in. Stany

Zjednoczone, Niemcy czy Japoni%. Ten ostatni

wyjazd ca!kowicie zmieni! jego my$lenie o

muzyce.

Tokio
Francuski kompozytor polecia! na Daleki

Wschód w 1998 r. Chwil% wcze$niej odda!
kolejny utwór na orkiestr% symfoniczn& i nic nie

zapowiada!o radykalnej zmiany stylu. Muzyczny

$wiat Toeplitza odwróci! si% jednak do góry

nogami za spraw& lokalnych artystów

zwi&zanych z ekstremaln& scen& noise. Sama

nazwa tej muzyki mówi wiele o jej charakterze –
utwory opieraj& si% na emitowanych przez

komputer trzaskach, pot%"nych przesterach,

zgrzytach i piskach. Powo!uj&cy si% na takich

kompozytorów, jak Luigi Russolo, John Cage czy

Edgar Varèse, twórcy skupiali si% raczej na

osi&gni%ciu konkretnego, przeszywaj&cego

brzmienia ni" na rozmy$laniu o harmoniach i

kontrapunktach. A w latach 90. Japonia

pozostawa!a niekwestionowanym centrum tego

ruchu. – Zmieni"a si! nie tylko sama muzyka,
ale tak#e narz!dzia pracy, bo pojawi" si!
komputer, a z nim nowe mo#liwo&ci – mówi

Toeplitz o przeskoku z jednego $wiata do

drugiego. – Zacz!"y si! spe"nia% moje
kompozytorskie marzenia: uzyskanie
%wier%tonu, najró#niejsze podzia"y oktawy,
zmieniaj$ce si! tempa. Znikn!"o te# mnóstwo
problemów. Chocia#by z orkiestr$. Wie pan,
trzy czwarte muzyków przychodzi po prostu do
pracy i nie interesuje ich, czyj utwór wykonuj$.
Do pod&"enia now& muzyczn& $cie"k& przekona!y
kompozytora nie tylko mo"liwo$ci komputera

oraz nieskr%powana wolno$# sceny noise, ale

tak"e sami jej reprezentanci. Gdy Toeplitz

pozna! najwybitniejszych jej przedstawicieli, z

Merzbowem i C.C.C.C. na czele, okaza!o si%, "e ci

radykalni arty$ci maj& i ogromn& wiedz%, i
szacunek dla tradycji muzyki wspó!czesnej. Z

tego te" powodu artystyczna wolta przysz!a
Francuzowi tak naturalnie: Xenakis, Ligeti,
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Stock!hausen, Penderecki – mia" tych samych

bohaterów, co jego japo#scy przyjaciele. –

Jestem o tym przekonany, !e ogromna
wi"kszo#$ z nich tworzy%aby dzi# w ten sposób –
twierdzi urodzony w Polsce artysta. – Varèse
pisa%, !e to by%o jego marzenie. Moim dobrym
znajomym jest za# francuski kompozytor Jean-
Claude Éloy, który zaczyna% wraz z Boulezem,
Stockhausenem czy Xenakisem i tak jak oni
pisa% utwory na orkiestr". Dzi# u!ywa tylko
elektroniki i wiele razy wyjawia% mi, jak bardzo
ul!y%o to jego pracy.

Podczas pobytu w Tokio stypendysta pozna" te$
bratni% dusz& – twórc&, z którym mia"
wspó"pracowa' przez nast&pne 15 lat. Co

ciekawe, nie by" on wcale Japo#czykiem. –
Wszyscy mówili mi, !e musz" si" skontaktowa$
z muzykiem, który nazywa si" (oni maj& do#$
niewyra'n& wymow") Karkowski-san –
wspomina Toeplitz. – Nawi&zali#my kontakt za
po#rednictwem faksu, wi"c pisa%em do niego po
angielsku. Dopiero pó'niej, gdy zacz"li#my
rozmawia$ przez telefon, zauwa!y%em, !e ma
inny akcent i nie mo!e by$ Japo(czykiem.
Zapyta%em wi"c, jak si" naprawd" nazywa, a
on powiedzia%: Zbyszek. No to zrozumia%em.
Biografie Toeplitza i Karkowskiego s%
zaskakuj%co podobne. Obaj urodzili si& w Polsce,

ale opu(cili kraj bardzo wcze(nie, by za cz&sto do

niego nie wraca'. Wykszta"cenie muzyczne

zdobywali w Europie Zachodniej (ten drugi

studiowa" u Xenakisa i Bouleza), a osobiste

objawienia prze$ywali w Japonii. Z powy$szych

powodów powo"ali duet Le Depeupleur oraz

nigdy nie rozmawiali ze sob% po polsku.

Karkowski napisa" te$ dla Toeplitza solowy

utwór na gitar& basow%. Zlecenie takiego utworu

Karkowskiemu by"o wyrazem sympatii i

najwy$szego szacunku. Sam Toeplitz niech&tnie

podejmuje si& takich prób, a zamówienia sk"ada

niezwykle rzadko. Do tej pory pisa"o dla niego

tylko czworo innych kompozytorów: Phill

Niblock, Francisco López, Éliane Radigue i Dror

Feiler. Owocna wspó"praca z Karkowskim

zako#czy"a si& nagle w grudniu ubieg"ego roku. –

Ostatnio widzia%em go rok temu w Japonii –
wspomina Toeplitz. – By% w #wietnej formie.
Mówi%, !e b"dzie gra% w Pary!u, wi"c si"
umówili#my. Nie przyjecha%. Wiedzia%em, !e
skoro nie przyje!d!a na koncert, to jest co# nie
tak. Móg% przyjecha$ i zrobi$ skandal – ca%y
Zbyszek. Ale w ogóle si" nie pojawi$? Musia%o
by$ nie najlepiej. Od razu do niego napisa%em i
dowiedzia%em si", !e jest w szpitalu.

Warszawa
To dzi&ki Karkowskiemu Toeplitz zagra" swój

pierwszy koncert w Polsce. By"o to mniej wi&cej

dziesi&' lat temu w Szczecinie. Od tego czasu

zainteresowanie pary$anina nadwi(la#sk% scen%
awangardow% konsekwentnie ros"o. Wcze(niej

nie wiedzia" o niej zbyt du$o. Interesowa"y go na

przyk"ad losy Studia Eksperymentalnego

Polskiego Radia, któremu po(wi&ci" du$y artyku"
we francuskiej prasie. Dorobek wspó"czesnych

polskich twórców pozna", gdy zaj%" si& pisaniem

dla kwartalnika „Revue Et Corrigée”. – Przez
do#$ d%ugi czas nie chcia%o mi si" w ogóle je'dzi$
do Polski, a teraz mam na to ochot" – mówi

Toeplitz. – Przede wszystkim dzi"ki takim
wytwórniom, jak Bocian czy Monotype oraz
muzykom pokroju genialnego Roberta
Piotrowicza. Czuj", !e co# tu si" dzieje. )e jest
tutaj interesuj&ca energia.

W Warszawie kompozytor planuje ju$ wspólny

koncert z saksofonist% Gerardem Lebikiem oraz

wokalistk% Ute Wasermann, my(li te$ o innych

kooperacjach. Przede wszystkim jednak chce si&
przyjrze' polskiej scenie, wymieni' si&
do(wiadczeniami i poszuka' inspiracji.

Interesuje go równie$ polityczne t"o
awangardowego (rodowiska w Polsce. Twierdzi

bowiem, $e pisanie muzyki zawsze ma swój

polityczny wymiar: – Uwa!am, !e chc&c
uprawia$ sztuk" awangardow&, musz" to robi$
na sto procent – i to jest ju! pewna deklaracja –
mówi Toeplitz. – Nie chodzi o to, abym przez
dziewi"$ miesi"cy by% nauczycielem, a na
pisanie mia% tylko wakacje. To nie jest hobby.
To jest co# prawdziwego.

Jest jednak równie$ inny pretekst przyjazdu,

niekoniecznie zwi%zany z muzyk%: Toeplitzowi

bardzo si& podoba styl pisania Andrzeja

Stasiuka. – Napisa%em wi"c do niego,
t%umacz&c, !e bardzo chcia%bym co# z nim
zrobi$. Nie by%aby to opera, aktualnie w ogóle
mnie to nie interesuje, ale co# zwi&zanego z jego
wizj& Europy Wschodniej. Musimy wymy#li$
jak&# formu%". Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale
na pewno si" spotkamy i z tego ju! bardzo si"
ciesz".

Przyzwyczaili(my si& ju$ do emigrantów, którzy

na fali sentymentu tworz% utwory dedykowane

ojczy)nie swojej lub swoich dziadów. Ta ich

nostalgia jako( zawsze podnosi nam morale. Na

jej tle ma"o emocjonalne wypowiedzi Kaspera

Toeplitza mog% sprawia' pewien zawód. A

przecie$ powinno by' odwrotnie. W ko#cu

utytu"owany kompozytor przylatuje do

Warszawy ze wzgl&du na suche fakty i

potencjalne mo$liwo(ci, a nie t&sknot& i
odziedziczone nazwisko. Mo$e i w tym

przypadku awangarda wyprzedza kulturowe

trendy?!
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