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Prolog 

 

Postać Krzysztofa Knittla, jego podejście do sztuki i życia, to zjawisko niezwykle 

ciekawe i warte poznania. Najlepszym zaś do tego sposobem jest poznanie twórcy 

poprzez pryzmat jego dzieła. Sonaty da camera reprezentują wiele wartości, którym 

hołduje Knittel. Mocno tkwią w jego postawie artystycznej. Są warte poznania. 

Sonaty to muzyka dziejąca się w sali koncertowej, podczas wykonania. W większości 

nie posiadają tradycyjnej partytury, w dużej też mierze są to utwory improwizowane. 

Zawodzą więc również tradycyjne metody analityczne. Wskazówkę co do sposobu ujęcia 

tematu można znaleźć w wypowiedzi samego kompozytora: 

 

Sposób reagowania na muzykę jest uwarunkowany o wiele bardziej tym, co tkwi w 

nas samych, niż tym, co niosą ze sobą utwory. A szczególnie dzieje się tak z twórczością 

najnowszą. Wiadomo, że nie ma ona jeszcze zbyt określonych kryteriów oceny, bo 

kryteria powstają dopiero na jej podstawie. Możemy mówić, co chcemy, o systemach 

analitycznych i teoretycznych, ale żeby analizować nową muzykę, trzeba od niej 

wychodzić. Jeżeli spróbujemy ją analizować przy pomocy starych środków, to zawsze 

czegoś nam zabraknie…1  

 

Istota „tu i teraz”, kryjąca się w Sonatach sprawia, że wiele ich wartości można 

uchwycić jedynie podczas wykonania. Co prawda istnieją dokumentacje dźwiękowe 

niektórych z nich, jednak dokładna analiza formy czy „myśli” muzycznych nie 

przybliżyłaby zanadto do istoty utworów. W Sonacie da camera nr 8, dedykowanej 

Andrzejowi Chłopeckiemu, adresat dedykacji (i zarazem  wykonawca) stwierdza: „Jest 

zbędne tu mówienie o agogice, bo ją odczuwamy, o dynamice zresztą też, bo ją 

słyszymy.” Wszelkie sztuczne tabelaryczne klasyfikacje wydają się nieadekwatne i 

nieszczere. Mijają się z nieskrępowanym duchem utworów. Celem niniejszej pracy jest 

raczej oddanie aury Sonat da camera, przybliżenie problematyki, która ich dotyka, 

wniknięcie w dzieło. Sposobem, by to osiągnąć, jest odpowiedni dobór narzędzi opisu, 

stosownych do przedmiotu badań, dopasowanie formy tekstu i odpowiedniej metaforyki. 

                                                
1 Krzysztof Knittel – wywiad,  rozmawiała Dorota Szwarcman, [w]: „Ruch Muzyczny”, 1978, nr 5. 
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Natomiast kolejnym, nieodzownym stadium poznania utworów mógłby stać się jedynie 

udział w ewentualnych przyszłych wykonaniach. 

Praca podzielona jest na dwie części. Pierwsza część – interpretacyjna – jest częścią 

zasadniczą. Jest rezultatem badań i przemyśleń z analizy wszelkich materiałów 

związanych z Sonatami da camera, które zostały wyselekcjonowane i umieszczone po 

pierwszych dziewięciu rozdziałach. Na drugą część składają się m.in.: tzw. metryki 

utworów (daty i okoliczności powstania, obsada, czas trwania, dedykacja, prawykonanie, 

inne wykonania), komentarze Krzysztofa Knittla, recenzje i artykuły, partytury graficzne, 

pierwsze strony partytur tradycyjnych (w przypadku Sonaty 16. i Sonaty 17.); dodatkowo 

umieszczone zostały informacje o utworze 29 pięciolinii, którego materiał zawiera Sonata 

nr 16. Jest ona kompozycją teatralno-muzyczną i najbardziej skomplikowaną formalnie, 

dlatego też dołączony jest do niej szerszy opis wydarzeń, które miały miejsce podczas 

wykonania.  

Zebrana faktografia jest niepełna, ponieważ niektóre materiały  nie zachowały się (lub 

są niedostępne). W dużej mierze zamieszczone w niniejszej pracy informacje nigdzie 

wcześniej nie były publikowane. Dlatego też część ta jest ważnym źródłem do dalszych 

badań nad dorobkiem artystycznym Krzysztofa Knittla. 

Pierwsza natomiast – właściwa, ta najważniejsza – część pracy wyławia  z twórczości 

kompozytora istotną problematykę natury bardziej ogólnej. Tutaj utwory nie są tu już 

przedstawiane po kolei, według swojego numeru, tylko raczej „wywoływane do tablicy” 

stosownie do potrzeby. Taki układ daje możliwość Czytelnikowi wejścia od razu w 

interpretację twórczości Knittla, a w razie potrzeby fakultatywnego korzystania z 

dokumentacji, na kształt swobodnego tworzenia hiperłączy w dokumencie 

elektronicznym.  

Pracę konkluduje Epilog. Zawarte są w nim najważniejsze konstatacje dotyczące istoty 

Sonat. Ważnym dokumentem są też nagrania z koncertów, tak więc do wszystkiego 

dołączona jest płyta CD, zawierająca: Sonatę nr 1 (w dwóch wykonaniach), 4, 6, 8, 11, 14 i 16 

(całość oraz elektroniczną partię Prologu). 

 Sonaty, jako cykl, posiadają wiele idei zbieżnych. W niektórych kwestiach mogą się 

jednak różnić, dlatego przy wszelkich uogólnieniach należy wziąć pod uwagę ów 

margines różności.  
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W naturze Sonat leży ich dialogiczność, dlatego też praca inkrustowana jest licznymi 

myślami kompozytora2, wypowiedzianymi przy różnych okazjach. Uformowane przez 

twórcę słowa pozwalają również głębiej wniknąć w jego sposób myślenia.  

Twórczość Krzysztofa Knittla, jako zjawisko świeże, umiejscowione w naszej 

teraźniejszości, nie doczekała się dotąd szerszego omówienia czy zbadania. Istnieje w 

encyklopedii muzycznej PWM hasło napisane przez Elżbietę Szczepańską3. Dostępne mi 

były również wywiady/rozmowy, przeprowadzone przez: Mariettę Morawską-Büngeler4, 

Michała Mendyka i Jana Topolskiego5, Tomasza Knittla6, Marka Romańskiego7, Elżbietę 

Szczepańską8, Michała Szturomskiego9 i Dorotę Szwarcman10. Powstały prace 

magisterskie Tomasza Wirackiego11 oraz Jany Barinkovej12. Jeden rozdział w swojej pracy 

magisterskiej poświęcił Marcin Pałka związkom Krzysztofa Knittla z Charlesem Ivesem13. Z 

tej lektury najcenniejsze dla mnie okazały się wypowiedzi samego kompozytora. Wiele 

nieocenionych informacji i materiałów dostarczył mi Krzysztof Knittel, korespondencyjnie 

i podczas naszych rozmów14. 

Obszar, w którym znajdują się Sonaty da camera, jest w dużej mierze niezbadany, 

„dziewiczy”. Perspektywa kontekstu „tu i teraz” daje jednak niepowtarzalną szansę 

wejścia w interakcję ze zjawiskami najnowszymi. Ich ujęcie jest bardzo trudne, a 

ogarnięcie w całości – niemożliwe. Dystans czasowy pozwala opaść emocjom i przyjrzeć 

się temu bardziej obiektywnie. Niemniej jednak relacja „na gorąco” – mimo że często 

                                                
2 Oprawionymi w ramki. 
3 Elżbieta Szczepańska, Krzysztof Knittel,[w]:  Encyklopedia Muzyczna, red. Elżbieta Dziembowska, Wyd. 
PWN, Tom klł, Kraków, 1997 
4 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiała Marietta Morawska-Büngeler, [w:] Marietta Morawska, Dusza 
dźwięku, red. Marietta Morawska (w druku; autograf udostępniony autorowi). 
5 Krzysztof Knittel - wywiad, rozmawiali Michał Mendyk i Jan Topolski, [w]: „Glissando” nr 3/2005, również 
w: www.glissando.pl 
6 Krzysztof Knittel – wywiad („Improwizacja to codzienne życie”), rozmawiał Tomasz Knittel 
7 Krzysztof Knittel – wywiad („Na marginesie muzyki”), rozmawiał Marek Romański, [w:] 
http://www.jazzforum.com.pl. 
8 Krzysztof Knittel – wywiad („O nowej operze, globalizacji, lustrach i filcowej rzeźbie”), rozmawiała Elżbieta 
Szczepańska – Lange, [w:] http://www.pwm.com.pl (galeria kompozytorów – Krzysztof Knittel). 
9 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
10 Krzysztof Knittel – wywiad,  rozmawiała Dorota Szwarcman, op.cit. 
11 Tomasz,Wiracki, Muzyka elektroniczna w twórczości Krzysztofa Knittla, praca magisterska, Akademia 
Muzyczna w Łodzi, 2002. 
12 Jana Barinkova, Princip recyklace v soudobé hudbê a příkledy jeho využití v dílech vybraných autorů, 
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umêní v Brnê ,Brno 2006 
13 Marcin Pałka, Recepcja Charlesa E. Ivesa w Polsce, praca magisterska, Akademia Muzyczna w Krakowie, 
2004 
14 Brak przypisów dołączonych do poszczególnych cytatów czy informacji o Krzysztofie Knittlu oznacza, że 
pochodzą one (cytaty/informacje) z tego właśnie źródła. 
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przypomina błądzenie po omacku – zawsze pozostanie pierwszym, co prawda 

niedoskonałym, ale szczerym oddźwiękiem na dziejącą się sztukę. 

Chciałbym gorąco podziękować mojemu Przewodnikowi, panu Krzysztofowi Drobie. 

Za Otwartość, Zaangażowanie, Inspirowanie, Ukazanie i Sprzyjanie.      

Chciałbym również podziękować panu Krzysztofowi Knittlowi, za poświęcenie mi 

czasu i pomoc w zgromadzeniu niezbędnych materiałów, ale przede wszystkim za 

ciekawe i każdorazowo orzeźwiające rozmowy. Jednocześnie pragnąłbym jemu tę pracę 

dedykować, jako że szczególny rodzaj dedykacji zawartych w Sonatach da camera skłonił 

mnie do przyjęcia opartej na dialogu formy, stanowiącej – co prawda symboliczny – 

refleks samych opisywanych utworów .  

 

 

Krzysztof Knittel – portret zrobiony przez Pawła Kwieka: 
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I. Część pierwsza 

 

1. Sylwetka kompozytora 

 

Krzysztof Knittel (ur. 1 maja 1947) – artysta, muzyk. Muzyk, w tym szerokim i 

najszlachetniejszym znaczeniu, jako osoba, która wypowiada się poprzez dźwięki. Sam 

twierdzi, że w świecie dźwięków czuje się bezpiecznie.15 Studiował kompozycję (PWSM w 

Warszawie) u Tadeusza Bairda, Andrzeja Dobrowolskiego, Włodzimierza Kotońskiego i 

Lejarena Hillera (muzyka komputerowa). Wcześniej ukończył tam również reżyserię 

dźwięku. 

Jego dorobek jest bardzo zróżnicowany. Knittel należy do twórców poszukujących, 

którzy wciąż odkrywają i kreują nowe artystyczne sytuacje. Jednocześnie ta 

różnorodność w szerszej perspektywie składa się na spójny obraz świadomego swojej 

drogi artysty. Pisze utwory na rozmaite składy – orkiestrę, chóry, zespoły kameralne, 

komponuje muzykę baletową. Od 1973 roku współpracuje ze Studiem Eksperymentalnym 

Polskiego Radia, gdzie tworzył swoje pierwsze utwory elektroniczne, i odkąd syntezatory, 

samplery, a później komputery, towarzyszyły wielu jego działaniom artystycznym. 

Sam Knittel wyróżnia w swojej twórczości następujące fazy16: 

1. Muzyka kabaretowa i poezja śpiewana (dużą popularność przyniósł 

kompozytorowi Koncert jesienny [1969], śpiewany przez Magdę Umer). 

2. „Muzyka zwierciadeł” – pisana pod wpływem różnych zjawisk artystycznych (np. 

Robak zdobywca [1976], inspirowany wierszem E.A. Poe). 

3. „Muzyka resztek” – zrodzona m.in. z fascynacji turpizmem. Przykładem mogą być 

Resztki (1978) i 29 pięciolinii (1980-81). „Muzyka resztek” tkwi głęboko w postawie 

estetycznej Knittla, która przejawia się również w stosowaniu elektroakustycznych 

brzmień z kategorii szumów i trzasków, określanych przez kompozytora mianem 

„dźwięków z marginesu”. 

                                                
15 Krzysztof Knittel, Moja przygoda z performance, mobile - album / international - 01 / in between (p. 115-125, 
ed. Michel Collet, Valentine Verhaeghe), Montagne Froide / Cold Mountain, Lattre de Tassigny,Besançon, 
16 E. Szczepańska, Krzysztof Knittel, op.cit, str.111. 
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4. „Muzyka dobrych wibracji” – zrodzona z fascynacji religiami Dalekiego Wschodu 

(np. Czarna Woda, Biała Woda, Stary Strumień [1983]). 

5. „Muzyka około-jazzowa i około-rockowa” – dominująca w drugiej połowie lat 80-

tych. Wiąże się z działalnością w takich grupach jak: Go-Go Beuys czy Ch&K&K.  

6. „Muzyka pogranicza” – dość szerokie pojęcie. Obejmuje muzykę przenikającą się z 

innymi dziedzinami sztuki, a także balansującą na granicy muzyki poważnej i lekkiej (np. 

Homage to Ch. Ives [1992]). 

Elżbieta Szczepańska, komentując autoperiodyzację twórcy stwierdza: „Podział ten 

nie spełnia kryterium rozłączności, mówi jednak wiele o szerokości muzycznych i 

pozamuzycznych zainteresowań Knittla.”17   

Z jednej strony widoczna jest postawa konceptualna w duchu cage’owskim, z drugiej 

strony twórca znajduje się bardzo blisko dźwięku, do którego podchodzi intuicyjnie. 

Związane jest to z potrzebą muzykowania, którą miał w sobie od zawsze. Muzykowanie 

jest tu rozumiane jako obcowanie z „żywym” dźwiękiem. Co więcej, bardzo często jest to 

też chęć obcowania z „żywym” wykonawcą, konkretnym muzykiem (znanym z imienia i 

nazwiska). Andrzej Chłopecki określa Knittla jako „indywidualistę pozostającego 

nieustannie w dialogu na linii porozumienia JA-TY”.18 Odskocznią od wielogodzinnej 

samotnej pracy były dla kompozytora występy z różnymi grupami muzycznymi, 

wykonującymi głównie live electronics i muzykę intuicyjną. Czasami zdarzała się również 

współpraca z jazzmanami (ale tylko tymi lubiącymi free jazz), jak również z artystami 

reprezentującymi rozmaite awangardowe nurty. Knittel był założycielem takich grup 

twórczych jak: KEW (z Elżbietą Sikorą i Wojciechem Michniewskim, 1973-76), Cytula Tyfun 

da Bamba Orkiester (z Andrzejem Bieżanem, Mieczysławem Litwińskim i Tadeuszem 

Sudnikiem, 1981), Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej (m.in. ze Stanisławem 

Krupowiczem i Pawłem Szymańskim, 1982-84), Light from Poland (z poetą Tadeuszem 

Sławkiem, Mieczysławem Litwińskim i Bogusławem Mizerskim, 1985-87), European 

Improvisation Orchestra (1996-98), Go-Go Beuys (z Markiem Chołoniewskim, Marcinem 

Krzyżanowskim i Markiem Nędzińskim), Pociąg towarowy (z Piotrem Bikontem i Markiem 

Chołoniewskim, założony w 1986), European Improvisation Orchestra (1996-98, m.in. z 

                                                
17 E. Szczepańska, Krzysztof Knittel, op. cit., str. 112. 
18 Andrzej Chłopecki, nota do CD: Muzyka naszych czasów. Krzysztof Knittel,  PRCD 079, Polskie Radio, 
Warszawa 2006 
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Carlosem Zingaro, Raymondem Stridem, Victorem Nubla, Timem Hodgkinson), Studio 

CH&K (1989) przekształcone w grupę CH&K&K (z Markiem Chołoniewskim i 

Włodzimierzem Kiniorskim, 1999), Kawalerowie błotni (z Jerzym Kornowiczem, 

Ryszardem Lateckim, Mieczysławem Litwińskim, Tadeuszem Sudnikiem i Tadeuszem 

Wieleckim, założone w 2004). 

To właśnie działalność wykonawcza dała sposobność do przebywania „blisko” 

dźwięku, w żywiole dźwięku. Szczególnym przypadkiem tego jest improwizacja, której 

ducha kompozytor miał w sobie od zawsze. Początkowo przejawiało się to poprzez 

słuchanie dobrego jazzu (zwłaszcza Johna Coltrane’a). Z czasem Knittel sam zaczął coraz 

śmielej improwizować, by w końcu odnaleźć w improwizacji swój własny sposób bycia. 

Mimo organicznego związku z dźwiękiem, dla Knittla ważny jest czynnik wykraczający 

poza ten materiał – jakiś uniwersalny pierwiastek artystyczny, tkwiący u podłoża 

wszelkiej sztuki. Dlatego też działania twórcze Knittla niejednokrotnie wykraczają poza 

dziedzinę muzyki. Porozumienie na linii JA-TY bardzo często przejawia się współpracą z 

artystami zajmującymi się sztukami wizualnymi, reżyserami, aktorami, tancerzami. 

Zainteresowanie sztuką multimedialną widoczne jest już we wczesnych utworach, takich 

jak Punkty/linie na klarnet, taśmy i slajdy (1973). Czasami posługuje się też taśmą filmową, 

światłem. Tworzy też instalacje interaktywne (np. Nogi [1993]). Medium zatem 

dopasowuje się do message, a Knittel-muzyk staje się przede wszystkim Knittlem-artystą. 

Oprócz komponowania i grania, warto choćby wspomnieć o innych aspektach 

działalności kulturalnej Krzysztofa Knittla. Jako dziennikarz i publicysta, współpracował z 

Tygodnikiem literackim, telewizyjnym Pegazem, Redakcją Muzyki Poważnej (TVP), 

pismami Ruch muzyczny i Studio. Wykłada w akademiach muzycznych w Łodzi i w 

Krakowie. W latach 1995-98 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 1999-2003 był prezesem Związku 

Kompozytorów Polskich. Od 2005 jest prezesem Polskiej Rady Muzycznej. Uhonorowany 

wieloma nagrodami, w tym m.in. Srebrnym Medalem „Zasłużonych Kulturze Gloria Artis” 

(2005). 

W notce programowej festiwalu Warszawska Jesień (1977) do swojego kwartetu 

smyczkowego Dorikos kompozytor napisał: „W życiu i w sztuce najbardziej pociągają 

mnie zjawiska różnorodne, w których nie sprowadza się elementów do wspólnego 

mianownika, aby je połączyć w możliwie zwarty system, ale wydobywa się różnice i 
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sprzeczności występujące już na poziomie samych elementów.” Wypowiedź tę można 

potraktować jako swoiste credo twórcy, balansującego między muzyką akademicką, 

alternatywną a niską, między sacrum a profanum, łączącego w swoich dziełach elementy 

nieprzystające, by odnaleźć w tej relacji nowy sens. 
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2. Sonaty da camera – zarys. 

 

W 1994 roku, w warszawskim Zamku Ujazdowskim, został zaprezentowany utwór pt. 

Sonata da camera. Wykonawcami byli Krzysztof Knittel i Tomasz Stańko – trębacz, 

którego kompozytor określa jako najlepszego polskiego improwizatora. W założeniu 

projekt miał być zamkniętą formą. Knittel nie przypuszczał wtedy, że po pierwszej 

Sonacie nastąpią kolejne, a po Stańce  znajdą się kolejni muzycy, chętni do artystycznej 

konwersacji. Cykl nie był więc zamierzony, ale – jak przyznał kompozytor – „samo się 

stało.”19 Owa cykliczność była chyba głównym novum (do tamtej pory wszelkie 

kompozycje nie posiadały kontynuacji), natomiast sama filozofia tego typu przygody 

artystycznej tkwiła w Knittlu od dawna.  

Andrzej Chłopecki poprzednika Sonat upatruje w utworze Lipps na trio jazzowe i 

orkiestrę (1974-78) – kompozycji Knittla (napisanej podczas studiów). Utwór wziął nazwę 

od nazwiska niemieckiego psychologa, żyjącego na przełomie XIX i XXw. – Theodora 

Lippsa. Pogląd Lippsa iż „przeżycie estetyczne ma swe źródło we wczuwaniu własnych 

przeżyć w rzeczy” Chłopecki określa jako twórcze credo kompozytora: „W Lipps 

Krzysztof Knittel, pisząc swą orkiestrową partyturę (…) « wczuwa » się w coś, co jest w 

niej zasygnalizowane jako zaproszenie do uczestnictwa, lecz czego (siłą rzeczy) nie ma na 

etapie pisania utworu – w improwizację free-jazzową, która do utworu «wkracza» 

dopiero w momencie żywego wykonania; która «wczuwa» się w momencie improwizacji 

swym indeterminizmem w zdeterminowany zapis partytury.20   

 

Zakładając więc, że dźwięki muzyczne, twórczość literacka czy malarska, 

postrzegane jako witkiewiczowska Czysta Forma, same w sobie nie niosą znaczeń i 

emocji, dojdziemy do przekonania, że doświadczenia estetyczne, wrażliwość, 

a nawet emocje słuchacza są przenoszone na dany przedmiot estetyczny, że 

„wczuwa” on swoje stany, wiedzę, uczucia czy oczekiwania w dzieło artystyczne, a 

jego wrażenia i emocje związane z odbiorem tego dzieła zależeć będą w dużym 

stopniu od jego własnej wrażliwości, wiedzy, a nawet od chwilowego nastroju. 

 

                                                
19 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
20 A. Chłopecki, op.cit. 
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Sonaty da camera to okazja do spotkania i muzycznej wymiany myśli. To zaproszenie 

do twórczego dialogu, który zawsze był dla Knittla bardzo ożywczy. Każdy utwór 

dedykowany jest konkretnemu wykonawcy (bądź wykonawcom), którego partia polega 

na swobodnej improwizacji i współgraniu z – w pewnej mierze wcześniej 

zdeterminowaną – partią kompozytora. Jeśli zaś pojawia się partytura, to z reguły 

stanowi jedynie wskazówkę, w którym miejscu w przebiegu utworu znajduje się solista. 

Cykl liczy sobie osiemnaście utworów21. Swoją wypowiedź Knittel formułuje za 

pomocą samplerów i syntezatorów dźwięku, natomiast instrumentarium zaproszonych 

solistów jest zróżnicowane – zaczynając od instrumentów dawnych (viola da gamba), 

poprzez tradycyjne (np. skrzypce, kontrabas, fortepian, organy), elektroniczne (np. 

specjalnie zaprojektowany dla Marka Chołoniewskiego syntezator), a kończąc na głosie 

ludzkim (Andrzej Chłopecki). W Sonacie nr 16 w obsadzie pojawia się nawet orkiestra, a 

sam utwór ma charakter teatralno-muzyczny.  

Soliści reprezentują różne nurty muzyczne. Dwukrotnie Knittel podejmował 

współpracę z jazzmanami (Tomasz Stańko, Włodzimierz Kiniorski), i również dwukrotnie 

jako towarzystwo wybrał sobie muzykę elektroakustyczną (Marek Chołoniewski). 

Zdarzyło się też koncertować z artystą, który co prawda jest świetnym muzykiem, ale 

nigdy wcześniej nie improwizował (Krzysztof Bąkowski). Za każdym razem 

niepowtarzalna aura partnera „rozmowy” w dużej mierze stanowiła o całokształcie 

utworu.  

Powstałe na przestrzeni dwunastu lat kompozycje tworzone były z różną 

częstotliwością. Najmniejszy odstęp (według dat premiery) wynosił dziesięć dni (Sonata 

nr 2 – Sonata nr 3). Największy zaś odstęp liczył sobie prawie dwa lata (Sonata nr 11 – 

Sonata nr 12). Najwięcej z nich, bo aż trzy w roku, powstało w latach 2000 i 2005. Nie 

wszystkie zostały wykonane chronologicznie – Sonata nr 15 miała swoją premierę przed 

Sonatą nr 14. Podobnie Sonata nr 17 została wykonana przed Sonatą nr 16. Dwa utwory 

(Sonata nr 5 i Sonata nr 13) nie zostały jeszcze do tej pory wykonane publicznie, a niektóre 

doczekały się kilku prezentacji (np. Sonata nr 1  była wykonywana dziesięć razy). Czas 

trwania kompozycji z reguły wynosi kilkanaście minut. Najdłuższa – Sonata nr 16 – trwa 

ok. 25 min. 

                                                
21 Krzysztof Knittel nie planuje napisania w przyszłości kolejnych Sonat, ale jak sam twierdzi: „życie jest 
bogatsze od wszystkiego, co można przewidzieć lub stworzyć.” 
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W twórczości Krzysztofa Knittla Sonaty da camera stanowią naturalnie wyhodowaną 

gałąź. Zrodziły się z tego wszystkiego, czym kompozytor nasiąkł dotychczas, z potrzeby 

bliskości z dźwiękiem, a może przede wszystkim – bliskości z innymi ludźmi. Są również 

odskocznią od znacznie bardziej czasowo angażujących przedsięwzięć. Reprezentują typ 

twórczości o charakterze live, który kompozytor uprawiał od dawna. Posługując się 

„dźwiękami z marginesu”, artysta znajduje się w swoim bardzo dobrze znanym świecie, 

który dobrze zna i akceptuje. Nieznane przychodzi dopiero podczas występu, gdy w świat 

Krzysztofa Knittla wkracza „tu i teraz”, konstytuując dzieło . 
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3. Znaczenie tytułu 

 

Nierzadko widniejący na plakatach, a więc „narażony” na uwagę przypadkowych 

ludzi, tytuł może stanowić pierwszą informację, która dociera do odbiorców. Cykl Sonat 

da camera wziął swoją nazwę od jego pierwszego utworu. Niewątpliwie duże znaczenie 

miały okoliczności powstania dzieła. 

 

Pierwsza z „sonat” powstała na zamówienie Wojciecha Krukowskiego, dyrektora 

„Centrum Sztuki Współczesnej” w Zamku Ujazdowskim z okazji 350–lecia położenia 

kamienia węgielnego pod budowę zamku. No i jak nie sięgnąć o te 350 lat wcześniej? 

Uprawianym chętnie gatunkiem w tamtym okresie (koniec pierwszej połowy XVII-go 

wieku) były sonaty da chiesa i da camera. W związku z zamówieniem interesowała mnie 

wyłącznie sonata świecka, a nie kościelna i dlatego tak właśnie nazwałem pierwszą z 

całej serii. Być może trochę żartobliwie, bo tradycyjnie, bo odwołując się do tradycji 

sprzed kilkuset lat. 22 

 

Wydaje się zatem, że tytuł Sonata da camera nadawał się idealnie do – co prawda 

odbudowanego, ale wciąż kryjącego w sobie urok wieków dawnych – Zamku 

Ujazdowskiego.  

Termin „sonata” pochodzi od włoskiego słowa sonare – brzmieć.  W pracy Józefa 

Chomińskiego i Krystyny Wilkowskiej-Chomińskiej można przeczytać, że „jest to jedno z 

najbardziej rozpowszechnionych  określeń oznaczających prawie wyłącznie utwory czysto 

instrumentalne.”23 Co prawda zdarzały się też utwory wokalno-instrumentalne, jak 

choćby Sonata sopra Sancta Maria Claudia Monteverdiego czy Sonata sopra la sette utlime 

parole Haydna.24 Chomińscy wskazują na ślady etymologiczne nazwy w literaturze 

prowansalskiej, a termin ten w stosunku do utworu przeznaczonego na konkretny 

instrument został po raz pierwszy zastosowany w roku 1561 (Sonata per liuto w 

Intabolatura di Liuto G. Gorzanisa). Często nazwę tę używano wymiennie  z canzoną, 

sinfonią i fugą, a nawet jako określenie zbiorcze różnych utworów instrumentalnych. 

                                                
22 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
23 Józef Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska, Wielkie Formy Instrumentalne, PWN, 1987r., s. 155  
24 U Krzysztofa Knittla głos ludzki również się pojawia, lecz jest traktowany bądź to instrumentalnie, w 
formie mówionej improwizacji (Sonata nr 8), bądź teatralnie (Sonata nr 16). 
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Nawet gdy zaczęły powstawać określone rodzaje sonat, ów termin egzystował 

równolegle w swoim pierwotnym znaczeniu. Z tego powodu „sonata” jest nazwą bardzo 

szeroką, i właśnie dzięki swojemu uniwersalizmowi, stosowana jest do teraz. Dziewięć lat 

przed powstaniem pierwszej Sonaty da camera Krzysztofa Knittla Chomińscy napisali: 

„Tylko w początkowym okresie stosowania nazwy „sonata” wypływała sprawa rodzaju 

utworu […] Dziś problematyka rodzajów znowu staje się aktualna wobec możliwości 

stosowania urządzeń elektroakustycznych i elektronicznych […] Są to perspektywy 

rozwoju sonaty”.25  

Barok jest epoką basso continuo, które rysuje pewną analogię z cyklem Knittla, 

analogię co prawda dość odległą, ale wartą odnotowania. Bas cyfrowany (mimo swojego 

improwizacyjnego charakteru) tworzy swego rodzaju podstawę konstrukcyjną i nadaje 

rytm utworom. Podobnie improwizacja solisty osadzona jest na kanwie partii 

elektroakustycznej. Idąc tropem analogii z minionymi epokami, można doszukać się ich 

więcej. Z racji obsady u Knittla pojawiają się sonaty solowe (większość) i triowe (np. 

Sonata nr 4, dedykowana Laszlowi Melisowi i Albertowi Markosowi), a nawet sonata à la 

concerto grosso26 – Sonata nr 16, gdzie Audience trio można by nazwać concertinem, a 

pozostałą część orkiestry – ripieni. Tradycyjnie zapisano w partyturach niektórych 

utworów  nazwy części, jak choćby w przypadku Sonaty nr 14: I – Allegro, II – Adagio, III – 

Scherzo, IV – Vivace, V – Lento. W Sonacie nr 16. pojawia się Prolog, odpowiednik 

preludium w dawnych sonatach da camera. Barok jest również epoką polifonii. U Knittla 

przybiera ona specyficzną postać, jako wielogłosowość kontekstów oraz idiomów. 

Chomińscy zwracają uwagę też na to, że dla rozwoju sonaty ważniejsza była faktura 

instrumentalna, nie zaś forma. W wywiadzie przeprowadzonym przez Michała 

Szturomskiego Krzysztof Knittel mówi, by nie dopatrywać się w jego utworach zbyt 

dużych analogii formalnych. W tym samym wywiadzie Knittel wspomina o zarzutach, 

które postawiono jego The Heartpiece – Double Opera, napisanej razem z Johnem 

Kingiem. Według niektórych utwór nie przypominał opery. Knittel reaguje na to słowami: 

„kto zadecydował, że opera musi się składać np. z trzech aktów?”27  

                                                
25 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, op. cit., s. 156 
26 Chomińscy, ze względu na obsadę, wymieniają sonaty, które stały się prototypem concerto grosso. 
27 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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Barokowe sonaty da camera nazwane zostały tak ze względu na swoją funkcję, jako 

utwory pisane „do komnaty”. Zawierały części taneczne o lżejszym charakterze. W 

przeciwieństwie do sonat da chiesa, były reprezentacją życia doczesnego. W pojęcie 

„kameralności” wpisana jest też swego rodzaju intymność, która wyznaczała teren do – 

już w znaczeniu ściśle muzycznym – szeroko rozumianej kameralistyki. Utwory 

przewidziano na niewielką ilość wykonawców (nawet w Sonacie 16. mamy do czynienia z 

orkiestrą o małych rozmiarach). Jest to więc obcowanie z innymi ludźmi, często w 

zaufanym gronie, wśród osób, które się znają, które chcą ze sobą przebywać. Gdy 

jesteśmy z kimś nam bliskim, otwieramy się znacznie szerzej, stajemy się spontaniczni. 

Wiemy, że niektóre nasze „wybryki i porywy serca” zostaną zrozumiane, a na zadane 

pytanie usłyszymy odpowiedź. 

Powyższe rozważania dotyczą formy (względnie – gatunku) sonaty, a raczej skojarzeń 

z nią związanych. Tymczasem Knittel odwołuje się do owego pierwotnego pojęcia – 

sonare, a więc brzmieć. 

 

Pracę nad każdą sonatą zaczynałem od doboru barw i dźwięków, od stworzenia 

pewnego zbioru danych. To była moja podstawa. Koncepcja pojawiała się w trakcie 

pracy z tymi dźwiękami.28 

 

„Zbiór danych”, czyli zbiór brzmień. Termin sonata można więc potraktować jako 

wskazówkę dotyczącą sposobu powstawania utworów. Knittel komponując Sonaty, 

zawsze wychodzi od konkretu dźwiękowego. Brzmienie związane jest z instrumentem. 

Zapytany jednak przez Michała Szturomskiego, czy wyobraża sobie wykonanie utworów 

na innym instrumencie, kompozytor odpowiada:  

 

… oczywiście tak. 

Najpierw wyrzućmy z tego DX7, wyrzućmy wszystkie jego brzmienia. Będzie to 

wszystko wtedy zupełnie inaczej brzmiało oczywiście, ale moje myśli pozostaną. Mogę 

tutaj też dołożyć i powiesić to wszystko, czego używałem jeszcze w latach stanu 

wojennego, czyli instrumenty perkusyjne, m.in. zawieszone na sznurze różne pudełka, 

blaszki, gongi, butelki. Na nich też grałem i to też mogłaby być sonata, która by 

                                                
28 Ibidem. 
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oczywiście inaczej brzmiała, inaczej się układała. Mam nadzieję, że np. Tomek Stańko 

nie odmówiłby udziału w takim wykonaniu, mimo tego że zagrałbym np. na pudłach i 

butelkach zamiast DX7. Bo chyba ważne jest przede wszystkim to, co się gra i jakie są 

myśli muzyczne, a nie instrumenty. Zresztą graliśmy tę pierwszą sonatę kilkakrotnie na 

przestrzeni szeregu lat (w Warszawie, Wilnie, Frankfurcie, Sao Paolo) i za każdym razem 

na innych instrumentach, a mam wrażenie, że brzmiała ona podobnie…29 

 

Rozłożone w tej wypowiedzi akcenty pozornie stoją w sprzeczności z jej konkluzją, 

która została umieszczona na przeciwległej stronie szali. Mimo wszystko powstaje 

wrażenie, że równowaga została zachowana. Zdaje się, że chodzi tutaj o brzmienie 

wyższego rzędu: musica instrumenatalis, wraz z nowymi wykonaniami, zmienia swój 

kształt, pozostaje natomiast ta sama musica humana. Nawet w innym miejscu, w innym 

czasie i przy odmiennej pogodzie, dla Knittla Stańko zawsze będzie brzmieć jak Stańko. 

Termin „sonare – brzmieć” można więc interpretować jako (co prawda nieco odmienny w 

znaczeniu ale pokrewny termin) „wydźwięk”. 

W przeciągu dwunastu lat Krzysztof Knittel skomponował osiemnaście utworów pod 

wspólnym szyldem. Wszystkie odmienne, bo naznaczone „piętnem” różnych muzyków, 

różnych osobowości. Natomiast, jak w przypadku każdego cyklu, połączone są wspólną 

ideą.  

 

Nie myślałem o cyklu, kiedy powstawała pierwsza „sonata”. Ale zaraz po jej 

wykonaniu i sukcesie, jaki odniosła, pojawił się natychmiast pomysł, żeby zrobić cos 

nowego. Wtedy poprosiłem mojego przyjaciela, akustyka z teatru Akademia Ruchu Jana 

Pieniążka (twórcę wielu instalacji dźwiękowych), żeby zbudował mały i bardzo prosty 

syntezator, na którym Marek Chołoniewski miał na festiwalu w Herne wykonać drugą z 

tych „Sonat da camera.” 

(…) 

Miałem niewiele czasu na to, aby zapisywać utwory i żeby więcej niż godzinę 

dziennie poświęcić na pracę twórczą. Ale miałem również zawsze potrzebę grania, 

potrzebę muzykowania i spotykania się z przyjaciółmi muzykami. Bardzo to lubię - tą 

wymianę myśli i bycie ze sobą na estradzie. Jest to, sądzę, niezwykle ważne – ten cykl 

                                                
29 Ibidem (wytłuszczenia – Piotr Roemer). 
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wziął się z potrzeby muzykowania, z potrzeby bycia na żywo z dźwiękiem, bycia z innymi 

ludźmi.30 

 

Liczyła się myśl przewodnia – owa „potrzeba muzykowania”, która znalazła ujście 

podczas wykonania pierwszej sonaty. Potrzeba jednak pozostała. Następna okazja do 

tego typu spotkania mogła więc – chociażby z sentymentu – zostać nazwana na cześć 

występu w Zamku Ujazdowskim. Gdyby więc pierwszy utwór (a następnie pozostałe) 

został opatrzony całkiem innym tytułem, nazwa cyklu również zachowałaby spójność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Ibidem. 
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4. „Dźwięki z marginesu” 

 

Powoli, po kilku latach zacząłem odnajdywać swój własny głos w improwizacji. Nazwałem 

to „dźwiękami z marginesu”. Zostawiłem cały „środek” dźwiękowego uniwersum i 

szukałem na jego obrzeżach, w obszarze szumów, trzasków. Uznałem to za mój świat 

dźwiękowy, nie zabierając tym samym chleba muzykom, którzy grają na tradycyjnych 

instrumentach.31 

 

Materiał dźwiękowy, użyty w Sonatach da camera bierze się z praktyki wykonawczej 

Krzysztofa Knittla, a więc jest związany z instrumentarium, którym się posługiwał. W 

wywiadzie z Michałem Szturomskim Knittel wymienia: syntezator Yamaha DX7 II FD ze 

stacją dyskietek, rozbudowany o sekwencer dźwiękowy Grey Matter oraz sekwencer 

Yamaha RX5. Z początku instrumenty te wystarczyły do koncertowania, lecz gdy zaczęły 

się występy zagraniczne (np. koncert w Nowym Jorku), sprzęt okazał się zbyt 

nieporęczny. Nowymi urządzeniami, wykorzystywanymi podczas koncertów były Yamaha 

CBX, a także sampler firmy Akai, który również współpracował z Yamahą  FX 500 – 

procesorem gitarowym. Urządzenia te – razem z dwunastokanałowym mikserem firmy 

Mackie – doskonale spełniały swoją rolę w warunkach koncertowych, m.in. adaptując 

muzykę do konkretnych przestrzeni wykonawczych. Jednak większość brzmień dalej 

tworzonych było na wcześniej wymienionym instrumentarium i przenoszonych później na 

nośnikach typu CD, MD czy kasetach magnetofonowych Dźwięki zwykle nagrywane były 

w formie krótkich sekwencji, które później były składane w jedną większą całość. Przy 

czym Knittel podkreśla rolę każdorazowego wykonania:  

 

Prawdę mówiąc, to granie z komputera, które ma polegać na tym, żeby wcisnąć 

PLAY mało mnie interesuje. A jeśli gram na klawiaturze czy na przyciskach samplera, to 

jednak jest to granie, choć może niecodziennymi barwami szumowymi, to jest to granie 

na żywo. Ważna jest też dla mnie interakcja z innymi muzykami.32 

   

                                                
31 K. Knittel, Moja przygoda z performance, op.cit. 
32 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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Owe niecodzienne barwy kompozytor nazywa swoją „podręczą orkiestrą”33, a 

poszczególne źródła dźwięku, z których korzysta, porównuje do tradycyjnych grup 

instrumentów w orkiestrze.  

Krzysztof Knittel twierdzi, że na jego estetykę „szumów i trzasków” miały wpływ 

doświadczenia zdobyte m.in. podczas współpracy z Grupą Kompozytorską KEW (lata 

1974-76), z koncertów Studia Niezależnego Muzyki Elektroakustycznej czy z koncertów 

Pociągu Towarowego. Znacznie wcześniej jednak – o czym również wspomina – dźwięki 

szumowe były wykorzystywane przez takich kompozytorów jak John Cage, Karlheinz 

Stockhausen czy Pierre Schaeffer. W połowie lat siedemdziesiątych Knittel dwukrotnie 

wyjechał na Międzynarodowe Kursy Nowej Muzyki w Darmstadt, gdzie miał okazję 

zetknąć się z innymi twórcami z całego świata. 

 

Wtedy bardzo powszechne wśród młodych kompozytorów było odrzucenie całej 

klasycznej, tradycyjnej palety barw instrumentów akustycznych. Wszyscy zajmowali się 

„resztkami” dźwięków, zajmowali się „odrzutami”…34 

(…) 

Myślę, że to była taka, a nie inna postawa estetyczna w tamtym okresie: odrzucania 

tego, co jest pośrodku i zajmowania się tym, co na marginesie - zresztą powszechna 

chyba w owym czasie zarówno w muzyce, jak i w sztukach plastycznych.  

 

Odrzucenie to pewnego rodzaju bunt, krytyczne spojrzenie wstecz, zaś powszechność 

tego zjawiska może przywodzić na myśl termin – „moda”. Jednak u Knittla pierwotna 

fascynacja nowymi zjawiskami brzmieniowymi przerodziła się w coś znacznie trwalszego. 

Podczas stanu wojennego myśli kompozytora wkroczyły na inne ścieżki, ale później, pod 

koniec lat osiemdziesiątych „dźwięki z marginesu” znów pojawiają się w orbicie jego 

zainteresowań. Knittel pośród „szumów, trzasków, dźwięków przesterowanych, pasm o 

nieokreślonej wysokości, klasterów, przypadkowych grup bez określonego rytmu 

powiązanych w dźwiękowe grona  czy chmury”35 odnajduje swój świat dźwięków, 

                                                
33 Krzysztof Knittel, Męka Pańska według świętego Mateusza (opis i autoanaliza pracy doktorskiej), praca 
doktorska, Akademia Muzyczna w Łodzi, 2006, s.42 
34 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
35 Krzysztof Knittel, Wokół Free Improvisation, wykład z dnia 19.10.2007, Akademia Muzyczna w Krakowie. 
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poprzez które mógł formułować wypowiedź artystyczną. Margines przestał być 

marginesem, a odrzucenie – buntem. 

Uboższa paleta barw wiązała się z różnymi ograniczeniami, które jednak leżą w 

naturze wszelkiej sztuki. Twórca ukazuje więc wszechświat w kropelce wody. Oglądany 

„z lotu ptaka” jednorodny krajobraz szumów i trzasków zyskuje głębię przy bliższym 

przysłuchaniu się. Są to szumy innego rodzaju niż te wytwarzane przy pomocy 

instrumentów akustycznych, natomiast o ich różnorodności mogą świadczyć określenia 

stosowane w partyturach (np. w Sonatach nr 1 i 11) takie jak : spirala, piorun, maraqas, 

rozpad, wiatr i ptaki, wysokie terkoty, spokojne pasma elektroniczne, glissanda i chaos, 

przesterowanie, szumy i zlepy, huśtawka, metaliczne pasma, niskie pętle. Te określenia – jak 

również wszelkie zapiski graficzne – są jedynie umownymi znakami pomiędzy Knittlem a 

solistami. Niemniej działają odpowiednio na wyobraźnię. W dodatku niektóre z nich 

powtórzone są w kilku partyturach, skojarzenia więc są konsekwentne.  

W Sonatach da camera ascetyczne brzmienia często tworzą jednak zagęszczoną, 

zróżnicowaną wewnętrznie fakturę o ciężkiej konsystencji. Można więc powiedzieć, że 

asceza dotyczy kroju liter, a nie słów, czy zdań. 

 

W latach 90. powróciły do mnie zarówno pomysły z lat 70. czy początku 80., jak i 

całe struktury muzyczne, myślenie kategoriami płaszczyzn dźwiękowych, masami 

dźwięków, frazą złożoną z szumów […]Była w tym potrzeba silnego zagęszczania 

kompozycji, spostrzegłem ją w niektórych z „Sonat da camera” (…).36 

  

Sposób formowania materiału podlegał zmianom. W Sonacie nr 1 poszczególne fazy są 

dość klarownie wydzielone, także śledzenie ich z partyturą w ręku nie nastręcza trudność. 

W niektórych późniejszych utworach struktury stały się bardziej skomplikowane i 

zagęszczone, o dłuższym oddechu. 

„Dźwięki z marginesu” są jednym ze środków, z których Knittel komponuje swoją 

„muzykę resztek”. Oprócz wspomnianych wyżej muzycznych czynników, kształtujących 

taką postawę, dochodzą jeszcze inspiracje zjawiskami zrodzonymi poza muzyką. 

Pisarzem bliskim dla kompozytora był Samuel Beckett. To właśnie od tytułu jednego z 

jego zbiorów opowiadań wzięły swą nazwę Resztki (1978). Bliska była również dla Knittla 

                                                
36 Wywiad z Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiała Marietta Morawska-Büngeler, op.cit. 
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postawa turpistyczna. W roku 1980 powstał balet Głos kobiecy, którego scenariusz oparto 

na wierszach Rafała Wojaczka. Osiem lat później została stworzona muzyka do wierszy 

Mirona Białoszewskiego i wykonana przez zespół Go-Go Beuys (jako piosenki). Teksty 

Białoszewskiego zawierają również The Heartpiece – Double Opera (1999) i Pamiętnik z 

Powstania Warszawskiego (2004). 

„Wolę brzydotę”37 – pisze Stanisław Grochowiak w wierszu Czyści, który jest zarazem 

manifestem postawy turpistycznej. Knittel, zapytany w jednym z wywiadów o piękno, 

odpowiada: 

 

Nie myślę o pięknie, myślę o prawdzie. To jest naturalne, że gra się po to żeby 

powstało coś pięknego. Nie trzeba o tym mówić i myśleć. To jest w założeniu. To leży u 

podstaw każdego komponowania, grania. Natomiast nie zawsze jest prawdziwie, można 

robić coś za pięknie, za gładko, można przesłodzić, można zrobić piękny kicz. Jeśli się 

chce błyszczeć, to w błysku można zagubić prawdę. Gdy czuję, że duch, że myśl jest 

piękna i prawdziwa, to niezgrabność słów mi nie przeszkodzi.38 

 

Można by rzec, iż prawda jest zawsze piękna, tym pięknem prawdziwym, 

pozbawionym błyskotek. Zaś – rozumiana z punktu widzenia estetyki – brzydota 

(kanoniczna) może być piękna etycznie. Kompozytor zapytany, jak wyrażać prawdę w 

muzyce instrumentalnej, opowiada o prawdziwości użytego języka39, a jako przykład 

podaje muzykę Antona Weberna, która porusza Knittla „umiejętnością wyrażania piękna 

w prostocie połączeń, czasami pojedynczych tylko interwałów, którymi […] dotyka do 

głębi duszy. 40To właśnie relacje między jakościami zdają się mieć dla Knittla większe 

znaczenie aniżeli sam zbiór danych. 

 

                                                
37 Stanisław Grochowiak, Czyści, [w:] http://members.chello.pl/j.uhma/grochowiak.html 
 
38 Krzysztof Knittel - wywiad, rozmawiali Michał Mendyk i Jan Topolski, op.cit. 
39 Knittel – wywiad („O nowej operze, globalizacji, lustrach i filcowej rzeźbie”), rozmawiała Elżbieta 
Szczepańska – Lange, op.cit 
40 Ibidem. 
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[Forma] Powinna mieć piękno w sobie samej zawarte, to znaczy, że o tym, czy coś 

jest harmonijne, kształtne, czy nie, będzie świadczyć ułożenie elementów. Najczęściej 

niezależnie od tego, z czego te elementy będą zbudowane. 41 

 

W wywiadzie z Michałem Szturomskim Knittel przyznaje, że najważniejsze dla niego są 

myśli muzyczne, nie zaś instrumenty (a więc i barwy).42 I choć „żywy”, nieuformowany 

dźwięk jest gliną, która zwykle daje początek artystycznej kreacji, dla kompozytora liczy 

się przede wszystkim powstała już później rzeźba.  

Brzydota, „Ona ukleja najbogatsze formy”.43 Estetyka szumów i trzasków otworzyła 

przed kompozytorami nieznane dotąd możliwości. Zwróciła uwagę na tworzywo dotąd 

nie utożsamiane z muzyką, choć na przestrzeni lat, w których Knittel komponował Sonaty 

– w dobie szybko postępującej komputeryzacji – język analogowych brzmień stawał się 

już mocno przebrzmiały. W komentarzu do Sonaty nr 7 Knittla Maciej Pinkwart, nie bez 

cienia ironii, stwierdza, że utrzymana jest ona w nastroju „pokrytej 30-letnim kurzem 

awangardy, która gwałtem odmładza się szminką ekstrawagancji […] stareńkiej 

awangardy, która po latach bardziej bawi niż szokuje, ale zawsze daje artystom 

możliwość wykazania swojej wirtuozerii, interesująco połączonej niekiedy z gimnastyką.” 

Sam kompozytor zauważa, że tworzone na sprzęcie low-tech barwy nie należą „do kręgu 

tzw. elektronicznej kultury wysokiej”.44 Pojawia się tutaj podwójne znaczenie określenia – 

„dźwięki z marginesu”. Z jednej strony jest to materiał jeszcze nie interesujący twórców 

epoki sprzed manifestu futurystycznego, z drugiej strony, materiał, który już został 

odrzucony przez wielu kompozytorów doby cyfrowej. 

W szorstkim i chropowatym języku muzycznym Jarosław Merecki widzi „piękno 

wyższego rzędu, piękno, które ostatecznie jest źródłem głębszych i trwalszych przeżyć 

niż to, którego dostrzeżenie i przeżycie nie wymaga żadnego lub prawie żadnego 

duchowego wysiłku.”45 Merecki przywołuje też słowa Bohdana Pocieja, który zwraca 

uwagę na „surową szorstkość i wytrawione brzmienie” średniowiecznego modusu 

religijnego. Lecz owo „nieugładzenie” jest przecież również domeną profanum. Szorstki 

                                                
41 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiała Marietta Morawska-Büngeler, op.cit. 
42 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
43 Stanisław Grochowiak, Czyści, op.cit. 
44 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
45 Jarosław Merecki,  Jazz i duchowość, kwartalnik „Ethos”, 2006/1 
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jest świat z jego trzaskami wojen i szumami głodujących ludzi; z jego chaosem i rozpadem 

wartości humanistycznych, które już dawno stały się przesterowane. Za to pięknie 

„chropowate” są glissanda znaczących niebo błyskawic podczas burzy, spirale kwiatów na 

łące i pasma samochodów jadących po szerokich autostradach.  

„Dźwięki z marginesu” są bliżej nas, bliżej „krwiobiegu” rzeczywistości, ale również 

stanowią układ krwionośny postawy twórczej Krzysztofa Knittla, który „w zziębłość 

posągów wkłada zapach mysi”46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Stanisław Grochowiak, Czyści, op.cit. 
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5. Metoda „recyklingu muzycznego” 

 

Recykling – „…taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub 

materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub 

materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu…”47 

 

Recyklingowi poddawane są przede wszystkim produkty, które można nazwać 

„śmieciami”. Zamiast więc wędrować na śmietnik, zyskują one kolejne życie, kolejną 

szansę do spożytkowania. Nie wszystkie jednak odpady mogą posłużyć do 

przeprowadzenia takiego procesu. Warunkiem sine qua non  jest nadający się do 

recyklingu materiał, z którego są zbudowane. Można więc powiedzieć, że jedynie 

aktualna forma produktu jest bezużytecznym śmieciem, który traci swoją datę ważności, 

materia zaś pozostaje czymś ponadczasowym (albo przynajmniej kilkukrotnego użytku) i 

wielce pożądanym w celu odzysku. 

 W swoim wystąpieniu z dnia 26 listopada 2004 roku na seminarium poświęconym 

współczesnym technikom kompozytorskim i wykonawczym48 Krzysztof Knittel wspomina 

o metodzie stosowanej we własnych kompozycjach, którą nazywa muzycznym 

„recyklingiem”49. Zauważa przy tym nieco żartobliwy wydźwięk sformułowania, ale 

jednocześnie zaznacza, że jest ono jak najbardziej adekwatnie użyte. Stwierdza, że 

metodę tę zaczął rozwijać od połowy lat 90-tych (choć w wywiadzie z Michałem 

Szturomskim przyznaje, że pracę nad różnymi barwami i strukturami dźwiękowymi – 

wykorzystanymi m.in. do Sonat da camera – zaczynał już od końca lat 80-tych).50 

 

Jednym z najważniejszych powodów jest tożsamość: stosunek do - albo też związek 

z moim własnym językiem muzycznym. Kiedy pracuję nad pewnymi dźwiękami, nad 

barwami, rytmami, motywami, nad frazami, masami lub chmurami dźwiękowymi i kiedy 

znajduję coś, jakąś strukturę muzyczną, która brzmi dobrze, naturalną jest reakcja, aby 

                                                
47 Dz.U.z 2001 r. Nr 62, poz. 628 (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Nr 62, poz 628). 

48 Seminarium towarzyszyło międzynarodowemu festiwalowi nowej muzyki w Akademii Muzycznej im. 
Leoša Janačka w Brnie 
49 K. Knittel, Męka Pańska według świętego Mateusza (opis i autoanaliza pracy doktorskiej), op.cit.,s. 49.  
50 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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użyć tę strukturę w następnej kompozycji jako jeden z wielu elementów połączony z 

innymi – już nowymi.51 

 

Wielokrotnie kompozytor zastanawiał się nad etycznością zabiegów powielania 

materiału. Sam przyznawał, że jedną z przyczyn, dla których praktykował tę metodę, był 

brak czasu. Powody jednak znacznie wykraczały poza ten pragmatyzm. Dużo ważniejsze 

wydawało się poczucie tożsamości ze swoimi dźwiękami i przekonanie o ich potencjale, 

który nie wyczerpywał się w ramach jednej kompozycji.  

 

Dopiero w trakcie pisania Pasji w 2004 roku zrozumiałem, że nie jest to żaden powód 

do wstydu. Mam pełne prawo powtarzać własne nuty, jeśli uznam, że taka procedura 

jest elementem prowadzącym do oczekiwanych przeze mnie, istotnych od strony 

muzycznej i satysfakcjonujących dla mnie rezultatów twórczych. Bo w gruncie rzeczy nie 

ma to nic wspólnego z powielaniem; za każdym razem powstaje nowy utwór, 

nawiązujący wyłącznie w niektórych fragmentach do języka przeszłości, który jest 

jednak moim własnym i rozpoznawalnym przez innych środkiem wypowiedzi…52 

   

Metoda recyklingu w twórczości Knittla wydaje się czymś bardzo naturalnym, biorąc 

pod uwagę materiał, którym bardzo często się posługuje – owe dźwięki-śmieci, 

„margines muzyczny”. Trzeba jednak dobrze zrozumieć użytą analogię. „Dźwięki z 

marginesu”, które Knittel poddaje recyklingowi, stanowią już w pewnym sensie 

uformowaną strukturę. Jest to kształt, który dla kompozytora po prostu „brzmi dobrze”. 

Struktury te – wbrew stwierdzeniu – same w sobie śmieciami nie są. Wręcz przeciwnie. Są 

na tyle „dobre”, że nadają się do powtórnego użytku.  Przedatowany natomiast staje się 

kontekst, określona i jednorazowa sytuacja artystyczna – wyrzucona, a później 

przetworzona plastikowa butelka nigdy już nie będzie tą samą butelką. Jana Barinkova – 

studentka Akademii Muzycznej im. Leoša Janačka w Brnie, o której kompozytor 

wspomina w swojej pracy doktorskiej53 – opisując technikę recyklingu w utworach Knittla: 

El maale rahamim... , Pasji wg. św. Mateusza i Koncercie klawesynowym używa terminu 

„metamorfozy”, który dobrze oddaje proces adaptowania danego materiału do nowego 

                                                
51 Ibidem, s. 49 
52 Ibidem, s. 52 
53 Ibidem, s. 51 
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środowiska artystycznego. Knittla nie interesuje samopowielanie się. Chodzi tu raczej – 

jak to określił – o podpis autorski, który widnieje w jego kompozycjach, element, który 

sprawia, że osoba twórcy widoczna jest w dziele na pierwszy rzut oka. 

U Krzysztofa Knittla praca nad różnymi brzmieniami postępowała w sposób ciągły. Jak 

sam twierdzi: „Ja po prostu ciągle pracowałem nad różnymi barwami, strukturami 

dźwiękowymi i ciągle coś w nich zmieniałem. Jeśli nawet już coś konkretnego powstało, 

to dalej tę barwę czy strukturę przetwarzałem, kiedy wracałem do niej po roku czy po 

dwóch latach.” 54 Dzięki tej metodzie powstałe struktury stawały się czymś bardzo 

bliskim kompozytorowi, „swojskim”. Można powiedzieć, że bez przerwy formując 

elektroakustyczne brzmienia, Knittel wyrabiał właściwą sobie intonację i dykcję 

artystycznej wypowiedzi. Wraz z upływem czasu, głos kompozytora ulegał jednak 

zmianom. Niektóre barwy stawały się nieużyteczne, wtedy musiało powstać coś nowego, 

coś nad czym można było znów pracować. Taka postawa zakładała dynamiczną naturę 

materiału, który ewoluował niczym żywy organizm. Wyhodowana tkanka mięśniowa 

składająca się na biceps mogła przecież w innym swoim wcieleniu tworzyć serce 

organizmu.  

Recyklingowi poddawany był również materiał nieelektroniczny. Sztandarową 

kompozycją, którą Krzysztof Knittel kilkukrotnie poddał temu procesowi jest utwór 29 

pięciolinii z roku 1981. Procedurę powstania pierwszych szkiców Knittel tak opisuje: 

 

Kilkanaście kropel atramentu rozlałem na czystym papierze muzycznym, a następnie 

obracałem ten papier osiągając w ten sposób linie, glissanda, klastery, chmury 

dźwiękowe, etc. Tę czynność powtórzyłem cztery razy i w ten sposób powstały cztery 

różne „obrazy na pięcioliniach” odpowiadające czterem częściom utworu. Ponieważ 

brzegowe pięciolinie na każdej z tych kartek posiadających po 32 pięciolinie były prawie 

puste, zdecydowałem się na wykorzystanie tylko 29 pięciolinii na każdej z kartek, które 

posłużyły jako partie instrumentalne dla 29 muzyków.55   

 

Następnie zaczął się proces „tłumaczenia” rozlanego atramentu na język muzyczny. 

Wpierw powstał muzyczny zapis w formie graficznej, a następnie przepisanie tak 

                                                
54 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 

55 K. Knittel, Męka Pańska według świętego Mateusza (opis i autoanaliza pracy doktorskiej), op. cit., s. 34 
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powstałej partytury na tradycyjnie zapisaną. Sama translacja – z natury rzeczy – miała 

charakter swobodny i wymagała już ściśle kompozytorskich zabiegów, takich jak 

powierzenie danych partii konkretnym instrumentom czy dobór wysokości, skal, wartości 

rytmicznych.  

Obsada może być zmienna. Jest ustalana przez dyrygenta lub – gdy mamy do 

czynienia z małym zespołem – przez samych muzyków. Pełna obsada wynosi 29 

instrumentów podzielonych na 6 grup. Najmniejsza dopuszczalna obsada to cztery 

instrumenty. Utwór składa się z czterech części, które mogą być grane po kolei lub w 

dowolnej kolejności, w dodatku części mogą być powtarzane dowolną ilość razy. 

Swoboda zostaje wprowadzona też w innych aspektach kompozycji, która wymaga od 

dyrygenta twórczego podejścia. W jego zakresie leży chociażby dowolne wprowadzanie – 

i nakładanie na siebie – kolejnych grup. W omówieniu do kompozycji Knittel podaje 

przykładowe modele ich wprowadzania, takie jak56: 

• Narastanie – zwiększanie ilości grup (instrumentów). 

• Falowanie – ciągle ta sama lub jednostajnie, cyklicznie zmieniająca się ilość grup 

• Opadanie – zmniejszanie ilości grup. 

• Swobodnie – intuicyjny wybór ilości grup w kolejnych powtórzeniach. 

Z innych czynników swobodnie interpretowanych można wymienić np.: artykulację, 

dynamikę, tempo, transpozycje oktawowe partii fortepianu i czelesty, wibrację i 

pedalizację wibrafonu, granie bądź całą grupą, bądź wybranymi instrumentami. 

29 pięciolinii jest utworem trudnym i wymagającym dużej kreatywności od dyrygenta. 

Mnogość możliwości wykonawczych sprawia, że kompozycja stała się dla Knittla 

ulubionym materiałem do recyklingu, materiałem który może zostać potraktowany – 

podobnie jak w przypadku brzmień elektroakustycznych – na kształt prefabrykatu. Sam 

kompozytor widzi w 29 pięcioliniach duży potencjał, który jeszcze czeka na odkrycie i 

zrealizowanie.  

W El maale rahamim… (2001) wykorzystane zostały57 – w swojej pierwotnej postaci – 

wszystkie partie 29 pięciolinii z wyjątkiem fortepianu i czelesty58. Materiał jest pojawia się 

                                                
56 29 pięciolinii – objaśnienia dla wykonawców.  
57 Dotyczy to pierwszej części utworu, czyli 64 taktów. 
58 Fortepianu i czelesty nie można było sprowadzić na prawykonanie do kościoła. 
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równolegle z dźwiękami elektronicznymi i ze śpiewem. Partie instrumentalne nie zostały 

połączone w rodziny instrumentów ani rozdzielone pauzami na odcinki.59 

W drugiej części Koncertu na klawesyn i orkiestrę (2004) „można odnaleźć prawie 

wszystko z materiału zawartego w partyturze 29 pięciolinii, ale jest on pogrupowany w 

szereg warstw grup instrumentalnych (podział pionowy) i rozdzielony w czasie poprzez 

wprowadzenie różnej długości pauz pomiędzy kolejnymi « falami » dźwiękowymi (podział 

horyzontalny).”60 

Z innych utworów wykorzystanych przy tworzeniu dwóch powyższych kompozycji 

można wymienić: Lipps na trio jazzowe i orkiestrę (El maale rahamim… , Koncert 

klawesynowy), Niskie dźwięki (El maale rahamim…), Pamiętnik z Powstania Warszawskiego 

(Koncert klawesynowy), Kwartet smyczkowy84-85 (El maale rahamim…). 

Kompozycja 29 pięciolinii została wykorzystana również w Męce Pańskiej według 

Świętego Mateusza na głosy solowe, 6-głosowy chór mieszany, orkiestrę smyczkową, 

perkusję i taśmę elektroniczną (2004). Materiał ten pojawia się m.in. jako towarzyszenie 

tekstom ewangelicznym. Knittel zwraca uwagę na różną funkcję trzykrotnie 

wykorzystanego utworu 29 pięciolinii. W Koncercie klawesynowym są to „fale dźwiękowe 

różnych grup (różnych rodzin) instrumentów, połączonych z elektronicznymi, [które] 

wspólnie tworzą akompaniament orkiestrowy dla solisty.” W El maale rahamim… są to 

„masy (gęstwiny) dźwięków instrumentalnych połączonych z innymi tym razem 

dźwiękami elektronicznymi, akompaniujących wspólnie kameralnemu, wielogłosowemu 

chórowi wykonującemu tradycyjne żydowskie pieśni w jidysz”. Natomiast w Męce Pańskiej 

kompozytor używa materiał 29 pięciolinii „jako wybrane grupy instrumentów 

(smyczkowych i perkusyjnych) w postaci jednorodnych brzmieniowo struktur 

towarzyszących, razem z dźwiękami elektronicznymi, chórowi kameralnemu”.61 Sens 

użycia kompozycji 29 pięciolinii leży więc w potencjale jej materiału, który może być 

wykorzystany w różnych kontekstach, w różnych funkcjach i w różnych formach, co 

sprawia, że termin „metoda recyklingu” wydaje się w tym wypadku bardzo trafnie 

dobrany. 

                                                
59  K. Knittel, Męka Pańska według świętego Mateusza (opis i autoanaliza pracy doktorskiej), op. cit., s. 37 
60 Ibidem, s. 36 
61 Ibidem, s. 36. 
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Materiał 29 pięciolinii pojawia się również w Sonacie da camera nr 16 (2006). Widzowie 

mają sposobność dowiedzieć się o tym, gdy jedna z występujących postaci w pewnym 

momencie stwierdza: „...a tak na marginesie – czy wiecie, że to są nuty z utworu 29 

pięciolinii, które Knittel od paru lat wykorzystuje jako materiał muzyczny we wszystkich 

kompozycjach?”62  

Partie 29 pięciolinii zostają użyte w części Orchestra już w pierwszym szybkim 

segmencie. Dopasowane są do instrumentarium zespołu De ereprijs. Wykorzystano więc 

następujące instrumenty: 

 

L.p. Sonata nr 16 29 pięciolinii 

1. Fl. 1 Fl. (grupa II) 

2. Fl.2 Fl. (g. IV) 

3. Cl. Cl. (g. I) 

4. 
Sxf.(S)1/ 

Sxf. (A)1  
Ob. (g. III) 

5. 
Sxf.(S) 2/ 

Sxf. (A) 2  
Ob. (g. V) 

6. Cr. Cr. (g. II) 

7. Tr. Tr. (g. I) 

8. Trbn.  Trbn. (g. V) 

9. B. Trbn.  Fg. (g. VI) 

10. Tb. Fg. (g. II) 

11. E. Gt.  Vl. (g. II) 

12. Pf.  Pf. (g. II) 

13. E. Bass  Cb. (g. III) 

14. Mrb. Vibr. (g. IV) 

 

Są to początkowe takty 29 pięciolinii. Jeśli to tylko było możliwe, instrumenty 

otrzymywały partie odpowiadające tym samym instrumentom. Niektóre jednak (jak gitary 

elektryczne czy saksofony) nie posiadały swoich ekwiwalentów. W przypadku marimby – 

                                                
62 Opis Sonaty 16 (patrz Część druga). 
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mimo istniejącego odpowiednika – Knittel powierzył instrumentowi partię należącą do 

wibrafonu. Partie nie są przepisane mechanicznie. Już pierwszy takt klarnetu różni się od 

jego odpowiednika w 29 pięciolinii. Różnice potrafią być jeszcze drobniejsze.  

Partie nie są prowadzone konsekwentnie. W pewnych momentach następują zmiany. 

Czy to przez całkowite zaniechanie danej partii, czy to przez wstawienie kilku taktów 

pochodzących z innej, a nawet zamianę instrumentów. Wszystko jednak przebiega 

niezauważalnie dla słuchacza, ponieważ rola materiału sprowadza się do wytworzenia 

gęstej, ruchliwej faktury, która w dodatku wkomponowana jest w recytujące głosy 

aktorów i elektroniczne dźwięki. Jest to przejaw upodobania Krzysztofa Knittla do 

zestawiania ze sobą różnych jakości i kontekstów. 

29 pięciolinii nie jest jedynym materiałem, który kompozytor poddał metodzie 

recyklingu i wykorzystał w Sonacie nr 16. Już w Prologu pojawia się fragment piosenki 

skomponowanej dla Magdy Umer w roku 1969 (bossa-nova Jeśli myślisz), wykorzystując 

zacinanie się płyty CD jako środek formotwórczy.  

Innym przykładem recyklingu jest użycie tekstów słownych. One również zostają 

potraktowane jako materiał, który może być wykorzystany po raz wtóry. Wiele z nich 

Knittel przechowuje od lat. Wiele z nich nasyconych jest swoją własną, niepowtarzalną 

historią, która w jakiś sposób jest bliska kompozytorowi. Niektóre teksty  Sonaty nr 16 

zostały wykorzystane wcześniej w utworze Cyrk przyjechał z roku 2003.63 Tam jednak 

posiadają większe znaczenie charakterologiczne. Z kolei wypowiedziana w pewnym 

momencie kwestia jednego z aktorów („A”) jest zaczerpnięta z Wykładu o 

niezrozumiałości Krzysztofa Knittla, przygotowanego choć niewygłoszonego podczas 

koncertu autorskiego kompozytora, zorganizowanego przez Warszawskie Towarzystwo 

Muzyczne.  

Partia elektroniczna w Sonacie nr 17, towarzysząca dźwiękom organowym składa się z 

kompozycji Surface en rotation, utworu zaimprowizowanego przez Knittla w roku 1997, 

którego nagranie znalazło się na francuskiej płycie Erratum #1 wydanej przez Erratum 

musical - revue sonore. Utwór został wykorzystany w całości i rozciąga się na całą Sonatę, 

a więc determinuje czas jej trwania. Warto zaznaczyć, że Sonata nr 17 oparta jest na 

                                                
63 Z kolei w utworze Cyrk przyjechał wszystkie partie instrumentalne (flet, wiolonczela, fortepian I, fortepian 
II) są cytatami kompozycji 29 pięciolinii, zaś partia sopranu pochodzi z pierwszej i drugiej części Trzech pieśni 
bez słów skomponowanych w 1987 roku dla Olgi Szwajgier.   
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Contrapunctus X z Kunst der fuge Jana Sebastiana Bacha. Materiał ten jednak posiada inną 

funkcję. Staje się osnową, która – wraz z całym swoim bagażem konotacji – przenika 

całość kompozycji. Jest to cytat-indeks, rozpoznawalny już od pierwszej chwili, i 

stanowiący swoiste „puszczenie oka” do słuchacza. Surface en rotation, mimo iż 

przywołany w całości, nie posiada tak wielkiej siły sugestii. Jest raczej „podpisem” 

kompozytora, duchem, który unosi się nad, bądź obok, grającej Ireny Wisełki. I jeśli sam 

utwór może być nierozpoznany, to „dźwięki z marginesu”, z których jest stworzony, 

natychmiast przywołują wizerunek nieobecnego podczas wykonania Krzysztofa Knittla. 

Cytaty mogą mieć znaczenie symboliczne, jak w El maale rahamim…, gdzie pojawia się 

Kwartet smyczkowy poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce w pierwszą rocznicę jego 

śmierci. Jak stwierdza kompozytor: „Tragedie te w moim pojęciu splatają się: tragiczna 

śmierć mądrego, odważnego i prawego człowieka zamordowanego przez Służbę 

Bezpieczeństwa i śmierć sąsiadów — Żydów zamordowanych przez Polaków.”64 

Najbardziej jednak adekwatne do terminologii zaczerpniętej z dziedziny niemuzycznej, 

jaką jest ochrona środowiska, pozostają wciąż „dźwięki z marginesu”. Tutaj bowiem nie 

chodzi o żadną grę skojarzeń ani o symbolikę. Pojawia się jedynie czysty materiał, 

istniejący poza uformowanymi kompozycjami, żyjący i rozwijający się poza nimi. Jeśli więc 

trzymając butelkę wody mineralnej, mówimy, że zbudowana jest z plastiku – nie 

zastanawiając się nad jego wcześniejszym wykorzystaniem – tak słuchając wielu 

kompozycji Knittla, zauważamy, że są one zbudowane z materiału, który można określić 

po prostu jako „Krzysztof Knittel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiała Marietta Morawska-Büngeler, op.cit. 
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6. „Aż po grobową deskę” – istota dedykacji 

 

Artysta i jego dzieło połączeni są ze sobą nierozerwalną nicią. Z artysty wyrasta dzieło, 

a w dziele istnieje artysta. Czasami jednak w świat ten wkracza osoba trzecia – ktoś, komu 

artysta ofiarowuje swoje dzieło.  

W średniowieczu wiele utworów dedykowanych65 było temu najwyższemu – ad 

maiorem Dei gloriam. Ofiarowanie dzieła Bogu często przejawiało się w chęci twórcy do 

zachowania anonimowości. Dedykacje mogły jednak przyjmować formę bardziej 

przyziemną, np. jako sposób odwdzięczenia się swojemu mecenasowi za wsparcie 

finansowe. Dedykacja oczywiście mogła wypływać prosto z serca, zwykle jednak 

podyktowana była panującą wówczas konwencją.  

Powodów dedykacji może być znacznie więcej. Ich liczbę zdaje się ograniczać jedynie 

wyobraźnia twórców. Adresatami dedykacji stają się często osoby bliskie: rodzina, 

ukochana, przyjaciele. Zdarzało się też nieraz, że kompozytorzy dedykowali swoje utwory 

konkretnym zespołom muzycznym bądź solistom. Do takiej grupy należą Sonaty da 

camera Krzysztofa Knittla. Tutaj jednak dedykacja staje się wartością nadrzędną, która 

determinuje cały utwór. Osoba zaproszona do muzycznej „rozmowy” jest równocześnie 

współtwórcą dzieła, obecnym już w procesie komponowania, nie zaś „jedynie” 

interpretatorem.  

Współpraca Knittla  z solistami wyglądała na ogół tak, że muzycy dostawali wcześniej 

nagraną partię elektroniczną. Nie była to jednak ukończona i „dopięta na ostatni guzik” 

partia Knittla, a jedynie coś, co można nazwać zaimprowizowaną „na sucho” wersją 

demo66. Nagranie pozbawione było kluczowego elementu – „korespondencji” na żywo z 

solistą. Dawało jednak pojęcie o szkielecie utworu. Dla Knittla ważne było stworzenie 

zaproszonym muzykom jak największego komfortu. 

 

…w zespole muzycznym, takim jak na przykład Pociąg towarowy, istnieje pewien 

rodzaj umowy zbliżonej do kontraktu małżeńskiego: musimy czuć się ze sobą nie tylko 

wolni, ale również bezpieczni, i ja może jestem takim człowiekiem, któremu bliższa jest 

                                                
65 Z łac. dedicare – poświęcić bogom, oświadczyć uroczyście. 
66 Wersją demonstracyjną. 
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potrzeba bezpieczeństwa w graniu. Lepiej się wówczas czuję, niż przy ciągłym 

poszukiwaniu i odkrywaniu coraz to nowych terenów i przeżywaniu przygód…67 

 

Sam kompozytor widzi w tej potrzebie bezpieczeństwa ślad pierwiastka żeńskiego. 

Natomiast wręczenie zaproszonym solistom wcześniej przygotowanej płyty porównał do 

jazdy próbnej kierowców rajdowych, którzy przed zawodami powinni zapoznać się z 

trasą. Znana była makroforma, a więc ilość części, typ użytych w danym momencie barw 

oraz procesorów, fragmenty niektórych większych konstelacji dźwiękowych. Jednak 

mikromyśli miały dopiero zafunkcjonować w relacji z solistą, podczas koncertu. Knittel 

mógł zarówno grać niezależnie od solisty, jak również reagować na każdą, choćby 

najdrobniejszą muzyczną „zaczepkę” z jego strony. 

Większość Sonat da camera nie posiada partytur w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. 

Zapis służy jedynie temu, by solista mniej więcej wiedział, w którym miejscu utworu się 

znajduje. Wartość takiej partytury Knittel określa jako „symboliczną”68 Ustalone zatem 

były jedynie „warunki gry”. Idea ta przywodzi na myśl aleatoryzm w duchu cage’owskim.  

Mieczysław Tomaszewski, wydzielając cztery fazy ontologiczne dzieła muzycznego69 

zwraca również uwagę na to, iż twórca może komponować „z punktu widzenia” każdej z 

nich, a jako przykład podał utwory Bacha: 

• Kunst der Fuge – „konstrukcja teoretyczna” (tekst muzyczny). 

• Koncerty Brandenburskie – utwory „po prostu «do grania »” (tekst dźwiękowy). 

• Suity klawesynowe – „muzyka o odpowiednim charakterze, przyjemna przy 

słuchaniu” (tekst słuchowy). 

• Pasja Mateuszowa – „tekst par excellence symboliczny.” 

Przy tworzeniu Sonat da camera Knittlowi najbliższy był drugi tekst – dźwiękowy. Nie 

są to utwory wykoncypowane, nie posiadają też wymiaru symbolicznego. I mimo że efekt 

słuchowy jest dla kompozytora zawsze bardzo ważny, to staje się jednak tylko 

wypadkową tego artystycznego dialogu, a najważniejsze wciąż pozostają „myśli 

muzyczne”, więc nawet bardziej wydźwięk niż dźwięk. 

 

                                                
67 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiała Marietta Morawska-Büngeler, op.cit. 
68 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
69 Fazy: koncepcji twórczej (tekst muzyczny), realizacji artystycznej (tekst dźwiękowy), percepcji 
estetycznej (tekst słuchowy) i recepcji kulturowej (tekst symboliczny).  
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Ważna jest „rozmowa” przez dźwięki muzyczne, tu nie ma przekazywania sobie 

informacji, jakichś szczegółów, opisów, nawet nie ma wyrażania emocji, wbrew temu, co 

czasami ludzie myślą. To jest układanie pewnej formy, czystej formy jak u Witkiewicza, 

która niczemu nie służy, ona sama w sobie jest pewną wartością.”70 

  

Forma tworzy się już w trakcie koncertu, dlatego Sonaty są utworami „po prostu do 

grania”. Tomaszewski, odnosząc się do tekstu dźwiękowego, definiuje przynależny mu 

termin – instrument. „Kompozytor od instrumentów wychodzi i  « dla nich » pisze. „71 W 

tym wypadku instrumentem już nie jest nawet trąbka Stańki, lecz on sam. 

Sonaty da camera, w fazie kompozycyjnej poprzedzającej wykonanie, trwają w stanie 

niewykończenia, swoistej hibernacji. Istnieje przygotowany materiał elektroakustyczny, z 

grubsza zarysowana forma, istnieje również idea spotkania. Można powiedzieć, że w 

pewnym sensie każdy utwór „czeka” na swoje wykonanie. Tutaj jednak punkt ciężkości 

postawiony jest dokładnie w miejscu i czasie tegoż wykonania. Sonaty posiadają energię 

potencjalną, która zmienia się w kinetyczną podczas występu. Faza kompozycyjna nie 

zostaje jednak dopełniona, ponieważ po pierwszym mogą przyjść następne koncerty, 

kolejne „myśli muzyczne”. 

„Szukanie nowego mikrokosmosu w każdej nowej sytuacji.”72 – tak kompozytor 

charakteryzuje swoją postawę twórczą, w myśl której bardzo dobrze wpisują się Sonaty 

da camera. Każdy artysta stanowi przecież odrębny mikrokosmos. Mikrokosmos 

doświadczeń muzycznych, umiejętności, emocji; słowem – wszystkiego, co składa się na 

jego osobowość, na jego bycie człowiekiem. Świat Tomasza Stańki Knittel poznał już 

wcześniej, przy okazji nagrywania suity Granice niczego w 1990r73. Po tym zdarzeniu 

pojawiła się ochota ponownego spotkania z jazzmenem. Okazję stworzył Wojciech 

Krukowski, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, proponując 

Knittlowi organizację koncertu. Tomasz Stańko na scenie muzyki improwizowanej jest 

postacią legendarną. Jego udział w pierwszej Sonacie (1994r.) był znaczący, ponieważ 

Knittel zaprosił artystę, którego uważał za najlepszego polskiego improwizatora. Dla 

                                                
70 Krzysztof Knittel – wywiad („Improwizacja to codzienne życie”), rozmawiał Tomasz Knittel. 
71 Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Rekonesans, Akademia Muzyczna, 
Kraków, 2000r., s.22 
72 Krzysztof Knittel - wywiad, rozmawiali Michał Mendyk i Jan Topolski, op.cit. 
73 W nagraniu uczestniczyli również Jan Pilch, Piotr Bikont, Jarosław Wójcik, Tomasz Jaworski i Tadeusz 
Sudnik..  
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Stańki towarzyszenie dźwiękom elektronicznym nie było czymś nowym. Już w latach 80-

tych stał na czele kwartetu Freelectronic, w którego skład wchodzili Witold Szczurek 

(kontrabas), Tadeusz Sudnik (instrumenty elektroniczne) i Janusz Skowron (syntezatory). 

Kunszt wykonawczy był czynnikiem niezwykle ważnym przy doborze muzycznych 

parterów. Kompozytorowi zależało przecież, by artystyczna rozmowa była na poziomie. I 

tak m.in. do współpracy zostali zaproszeni: Władysław Kłosiewicz, klawesynista, laureat 

międzynarodowych konkursów, autor wielu nagrań płytowych, specjalista od muzyki 

dawnej; Ed Bogaard, fenomenalny holenderski saksofonista; Marek Mietelski i Kazimierz 

Pyzik, instrumentaliści, których wykonawstwo od dawna Knittel niezwykle cenił.  

Za każdym razem inicjatywa spotkania wychodziła od Krzysztofa Knittla. Druga Sonata 

(1995) powstała zmyślą o międzynarodowym festiwalu „Kunstwald” w Herne, na 

zaproszenie Christopha Schlagera. A do współwykonania Sonaty Knittel zaprosił swojego 

bliskiego przyjaciela, Marka Chołoniewskiego. Obaj artyści nieraz już wspólnie grali. 

 

Jeśli zaś chodzi o współpracę z Markiem Chołoniewskim, to jest ona zupełnie 

szczególna, ponieważ gramy kompozycje każdego z nas, „używając siebie nawzajem” 

jako muzyków-wykonawców, wspomagając się intuicją, wyobraźnią i wiedzą 

partnera.(…) Każdy z nas pracuje w innym mieście — on w Krakowie, ja w Warszawie. 

(…)Nie gramy utworów wspólnych, tylko własne kompozycje, a w każdej z nich ten 

drugi bierze udział na zasadzie współpracownika, ale nie współtwórcy. Każdy z nas 

panuje nad formą kompozycji, pozostawiając jakieś miejsce, pewien margines 

dowolności na to, co partner mógłby dodać do jego utworu. Znając się od lat i wiedząc 

bardzo wiele o naszych upodobaniach dźwiękowych, o możliwościach technicznych i tak 

dalej, możemy mniej więcej przewidzieć, co będzie dla drugiego z nas najwłaściwsze jako 

pole do samorealizacji.74 

 

Tym razem Marek Chołoniewski  dostał specjalnie na tę okazję zaprojektowany 

instrument. Był to syntezator stworzony przez Jana Pieniążka, akustyka z teatru 

Akademia Ruchu i przyjaciela Knittla. Syntezator ten zdolny był do wytwarzania bardzo 

prostych brzmień – sinusowych, piłowych, prostokątnych – i równie prostych efektów 

takich jak pogłos czy możliwość sterowania jednym generatorem za pomocą drugiego. 

                                                
74 Knittel – wywiad, rozmawiała Marietta Morawska-Büngeler, op.cit. 
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Niemniej właśnie takie było zamierzenie Knittla, który uznał te brzmienia za ciekawe, a 

sam instrument do teraz wspomina z sentymentem. 

Sonata nr 13 (2005) dedykowana została Krzysztofowi Bąkowskiemu. Kompozycja 

posiada jednak dodatkową, ukrytą dedykację. Już nie tylko sam kompozytor, ale również 

Bąkowski, współtwórca Sonaty, poświęcili ją pamięci zmarłego Jana Pawła II. Z powodu 

śmierci papieża zaplanowany koncert w Katowicach został odwołany, a utwór nie 

doczekał się już publicznego wykonania. Choć partia elektroakustyczna zachowała się do 

dziś, sam kompozytor nie zamierza już do tego wrócić. „Tamto przeżycie było jedyne” – 

stwierdził po latach. Cała esencja Sonaty zawierała się w tych niepowtarzalnych chwilach, 

gdy artyści wspólnie przeżywali śmierć papieża. Dwie próby, które się wtedy odbyły, 

można uznać za pełnoprawne wykonanie i ukonstytuowanie dzieła. Jedynymi zaś 

światkami tego aktu byli Krzysztof Knittel i Krzysztof Bąkowski – kompozytorzy, 

wykonawcy i słuchacze w jednym. Znamienna – choć niezamierzona – wydaje się być w 

tym wypadku symbolika liczby trzynaście. W niektórych spisach utworów Knittla ta 

Sonata jako jedyna została wykreślona, co kompozytor – żartobliwie – porównał do 

praktyk hotelarskich, gdzie rezygnuje się z numerowania trzynastką pokoi, a nawet całych 

pięter. 

Tamte chwile minęły, ale Knittel postanowił zaaranżować kolejne spotkanie z 

Bąkowskim. Mimo, że przed pierwszym spotkaniem z Knittlem skrzypek nie miał do 

czynienia z improwizacją, obaj artyści bardzo szybko znaleźli wspólny język. Kompozytor 

z uśmiechem na ustach wspomina pierwszą interakcję z Bąkowskim, gdy chcąc rozluźnić 

nieco atmosferę, niespodziewanie wcisnął guzik, uruchamiając sekwencję 

elektroakustycznych dźwięków. Replika skrzypka była natychmiastowa. Muzycy wpadli 

we wspólną „wibrację”. 

 

Bo jeśli się chce ze sobą dobrze improwizować, to trzeba się trochę poznać, trzeba 

pobyć ze sobą i poczuć pewne — jak bym to, może niezbyt fortunnie, określił — 

bioprądy. W muzyce dobrze współpracują ze sobą osoby, które mają na to ochotę, które 

czują jakieś wzajemne przyciąganie. Tak jest też chyba też w innych dziedzinach sztuki 

czy nauki. Po prostu trzeba czuć potrzebę wzajemnego kontaktowania się, wzajemnego 
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pobudzania swojej wyobraźni, inwencji, przy ciągłym podwyższaniu poziomu twórczego 

i technicznego takiej współpracy.75  

  

Krzysztofowi Bąkowskiemu, by poczuć „bioprądy’, wystarczyło pierwsze muzyczne 

„zdanie” wypowiedziane przez Knittla. Nie zawsze jednak dialog układał się tak dobrze. 

Irena Wisełka – bardzo ceniona przez kompozytora jako organistka – nie czuła się dobrze 

w improwizacji. Sonata nr 17 (2005) miała powstać jako premierowy utwór na nowe 

organy midi, zakupione dla Akademii Muzycznej w Łodzi. Gdy kompozytor dowiedział się, 

że prof. Wisełka nie improwizowała wcześniej, postanowił przede wszystkim zadbać o 

komfort solistki. Zmienił koncepcję utworu, opierając go na dziesiątym Contrapunktusie 

Bacha, lecz tytuł – Sonata da camera – pozostał. Jedyną improwizacją w utworze była 

kompozycja Surface en rotation, a więc dźwiękowy monolog Knittla. Dialog przejawiał się 

raczej w relacji Knittel-Bach. Sam kompozytor nie uczestniczył w wykonaniu. 

Niewiele też improwizowanego dialogowania było w Sonacie nr 16 (2005), gdzie w 

przypadku orkiestry De ereprijs element improwizacji znajdował się jedynie w Prologu. 

Specyficznym przypadkiem była również Sonata nr 12, w której wykonaniu Knittel nie 

mógł uczestniczyć. Podesłał zatem przyjaciołom swoją partię na CD. Jak później 

stwierdził: „i w taki sposób w Ałmaty doszło do prawykonania utworu na koncercie grupy 

CH&K&K, ale bez jednego K...”. 

Łącząc role kompozytora i wykonawcy, Krzysztof Knittel jednoczy się nierozerwalnie 

ze swoimi utworami. Jego obecność w nich jest absolutnie niezbędna. Podobnie 

niezbędna jest postać adresata dedykacji, bez którego Sonaty pozostają wciąż jedynie 

półproduktem. Tak więc wraz z aktem dedykowania, utwory te „przyrastają” również do 

solisty, żyją w nim. Można powiedzieć, że część odpowiedzialności za utwory spada 

właśnie na solistę.  

Już w procesie powstawania szkieletu partii Knittla świadomość konkretnej osoby, z 

którą kompozytor miał zagrać, w jakiś sposób wpływała na kształt kompozycji.  

 

Czas w utworze przebiega w sposób naturalny, choć to słowo brzmi może nie 

najlepiej, ale wynika to z czynności manualnych i ze słuchania: jeśli bowiem dźwięk 

                                                
75 Ibidem. 
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potrzebuje jakiegoś wybrzmienia, to wybrzmiewa i nie należy spieszyć się z następnym 

dźwiękiem.76 

 

Tworząc akompaniament elektroakustyczny, Krzysztof Knittel miał też świadomość 

„wybrzmienia” poszczególnych artystów, co warunkowało formę utworów. Niemniej 

jednak nie jest to sztywne przypisanie do jednego określonego człowieka. Przykładem 

może być Sonata nr 5 (1997), dedykowana wpierw Ivanowi Monighettiemu, a w związku 

brakiem zainteresowania z jego strony, dedykowana Andrzejowi Wróblowi. Co ciekawe, 

stanowi ona jedyny przykład zmiany adresata, i jedyny przykład (oprócz Sonaty nr 13, 

której towarzyszyły jednak całkiem inne okoliczności) Sonaty, która w ogóle nie 

doczekała się publicznego wykonania. Być może jest w tym coś więcej, aniżeli tylko zbieg 

okoliczności. 

Krzysztof Knittel, zapytany o możliwość wykonania Sonat przez innych solistów, 

przyznaje, że dopuszcza taką możliwość. Nie widzi powodów do tworzenia sztucznych 

barier. Skoro znalazłby się bardzo dobry improwizator (umiejętność improwizacji jest 

warunkiem koniecznym), efekty pewnie byłyby ciekawe. Wykonanie takie mogłoby mieć 

dwojaki charakter. W pierwszym przypadku byłby to dialog na żywo z kompozytorem, 

podobnie, jak to miało miejsce w większości Sonat. W drugim – solista grałby z 

towarzyszeniem jedynie nagranego akompaniamentu, owej wspomnianej wcześniej 

wersji demo. W tym przypadku wykonanie pozbawione będzie współgrania na żywo, co 

jednak już się zdarzało, jak przy okazji Sonaty nr 12. Taka forma za to, w przeciwieństwie 

do poprzedniego wariantu, ma szansę przetrwać znacznie dłużej niż trwa jedno ludzkie 

życie. W powyższych rozważaniach dedykację należy rozumieć szerzej. Sam kompozytor, 

określając ogólną ideę cyklu stwierdza po prostu: „są to utwory dedykowane 

znakomitym improwizatorom” [wytłuszczenie – P.R.]. 

Jednak istnieją również inne, obiektywne powody, dla których niektóre Sonaty już nie 

zabrzmią. W przypadku Sonaty nr 3 (1995) i Sonaty nr 4 (1997) akompaniament 

elektroniczny zaginął. Instrument zbudowany przez Jana Pieniążka – kluczowy dla Sonaty 

nr 2 – jest zniszczony i mało prawdopodobne, że uda się go odtworzyć. Najlepiej 

zachowała się Sonata nr 17, ponieważ istnieje w formie zapisu partyturowego, jednak sam 

kompozytor przyznaje, że jej przynależność do cyklu jest tylko symboliczna. Za to 

                                                
76  Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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Krzysztof Knittel ma nadzieję, że doczeka się powtórnego wykonania Sonaty nr 16. Zespół 

De ereprijs nie czuł się zbyt swobodnie w takim repertuarze. Szczególnie deprymująco 

działała na holenderskich muzyków konieczność wypowiadania pewnych kwestii w 

języku polskim, choć sam Knittel przyznał, że wynikła z tego powodu nienaturalność 

miała w sobie sporo uroku. Za to daleko od wizji kompozytorskiej brzmiał Prolog, którego 

aura była zbyt „rozrywkowa” i nie uzasadniała późniejszego sprzeciwu bohaterów 

spektaklu, zmuszonych do grania „współczesnych szumów, pierdów”77. 

Wykonania przez innych artystów są więc możliwe, Sonaty otwierają się na taką 

ewentualność. Jednak decyzja ta leży jeszcze przed ukonstytuowaniem się dzieła, a 

powstała nowa jakość jest zbyt różna, by nie wpłynąć na jego tożsamość. Różnica między 

utworami aleatorycznymi w duchu cage’owskim a Sonatami Knittla rysuje się przede 

wszystkim w sferze ontologicznej. Mimo nieraz skrajnie różnych wykonań, dzieła Cage’a – 

jako koncepty artystyczne – pozostają tworami kompletnymi. Sonaty Knittla przed 

połączeniem z danym wykonawcą tkwią w stanie ontologicznego półproduktu, którego 

nie można jeszcze nazwać dziełem. I gdy u Cage’a na pierwszym miejscu jest idea-

koncept, u Knittla najważniejszy jest moment wykonania, a w szczególności 

prawykonania, podczas którego Sonata w fazie prefabrykacyjnej łączy się z solistą. Zatem 

wykonaną przez innego artystę Sonatę nr 1 śmiało można nazwać Sonatą nr 1b, a w 

przypadku kolejnych solistów – odpowiednio: 1c, 1d, 1e itd. 

Sonata da camera Krzysztofa Knittla staje się samodzielnym bytem w chwili połączenia 

z konkretnym człowiekiem. Taki skończony utwór posiada w sobie element, który 

stanowi relacja między dwoma artystami. Bez tej cząstki utwór umiera, podobnie jak w 

przypadku zrośniętych bliźniąt syjamskich, których łączy wspólny organ. Utwór taki żyje 

w swoich kolejnych inkarnacjach, czyli koncertach. W formie statycznej istnieje również w 

dokumentacji dźwiękowej. Wydaje się jednak, że Sonaty nie pretendują do miana 

utworów ponadczasowych. Mimo że istnieje taka możliwość, najważniejsze wciąż 

pozostaje „tu i teraz”, podobnie jak rozmowa z przyjacielem, na którą chęć mamy nie za 

sto lat, ale w momencie, gdy chcemy podzielić się naszymi przemyśleniami, skomentować 

obecną rzeczywistość. Dzieła te można zatem wpisać w tradycję artefaktów ulotnych. 

Sonaty – niczym rzeźby z lodu – stworzone zostały z potrzeby chwili, i by tę chwilę 

uchwycić. I niczym rzeźby z lodu, zbudowane są z tworzywa, które nie przetrwa próby 
                                                

77 Opis Sonaty 16 (patrz Część druga). 
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czasu: z „brzydkich”, analogowych „dźwięków z marginesu” i z doczesnej materii 

ludzkiego ducha. 

Sonaty da camera, łącząc się z muzycznym adresatem, ewoluują wraz z jego nowymi 

doświadczeniami, przejmują jego troski i radości, starzeją się wraz z nim i wraz z nim 

trwają aż po grobową deskę. 
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7. Free music 

 

Powstanie free jazzu datuje się na okres przełomu lat 50. i 60. XXw. Były to czasy, w 

których – jak stwierdza Jacek Niedziela, wybitny kontrabasista jazzowy – „słowo « 

free/freedom » (wolność) odmieniane  na wszelkie sposoby […] oznaczało, zwłaszcza w 

latach 60., działania, dla których warto było żyć, a w niektórych przypadkach nawet 

umierać.”78  Autor zwraca uwagę na bliskie występowanie ze sobą czynników 

muzycznych i społecznych. Swoboda obyczajowa i kulturalna miała swoje odbicie również 

w jazzie, który od zawsze był „lustrem swoich czasów”.79 Korzenie free jazzu tkwią w 

tradycji afro-amerykańskiej, a za prekursora tego nurtu uznaje się Milesa Davisa (choć – 

jak twierdzi Paweł Baranowski80 – Davis, mimo tego, że jego muzyka zbliżała się w 

założeniach do free jazzu, deklarował w stosunku do niego głęboką niechęć). 

Wcześniejszych muzyków takich jak: Bob Greatinger, Jimmy Giuffre czy Gunther Schuller, 

choć tworzyli w duchu „free” jeszcze przed Daviesem, Niedziela pomija, argumentując: 

„Wszyscy oni byli białymi muzykami. Free jazz był zupełnie innym typem muzyki, 

powiązanym z innymi czasami, emocjami i uwarunkowaniami.”81  

Za twórców free jazzu Jacek Niedziela uznaje: Ortnette’a Colemana, Cecila Taylora, 

Johna Coltrane’a, Alberta Aylera i Erica Dolphy’ego, a o samym nurcie, autor pisze, że 

przełamuje on obecne dotychczas główne elementy jazzu takie jak: swing feel (element 

rytmiczny), melodia dopasowana do akordowych struktur, 12- i 32- taktowa forma (z 

określonym, stałym, przebiegiem harmonicznym), jako baza do improwizacji. I jeśli 

wcześniej improwizacja solisty podporządkowana była konstrukcji formalnej utworu, to 

we free jazzie taką „kotwicą” mogły być: „centrum tonalne, skale, motywy, elementy 

brzmieniowe (sonorystyczne), kontrasty i przekaz emocjonalny”82. „O ile dotychczas 

jazzman był jak kolarz pokonujący stale te same ulice chorusowych dzielnic […], o tyle 

freeman jest lotniarzem, szybującym nad otwartymi przestrzeniami, tak długo, jak wieje 

                                                
78 Jacek Niedziela, Historia jazzu. 100 wykładów, dobrewydawnictwo.pl, Katowice, 2009, s.  
332 
79 Ibidem, s. 332 
80 Paweł Baranowski, Historia zakręconego jazzu – free (2), [w]: www.diapazon.pl. 
81 J. Niedziela, op.cit., s. 337 
82 Ibidem, s. 337 
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wiatr inwencji, zmagającym się z energią natury i lądującym w dowolnie wybranym 

miejscu”.83 

We free jazzie tempo staje się labilne, nie podlega już ścisłym rygorom 

dotychczasowego kanonu jazzowego. Rola perkusisty często ogranicza się do funkcji 

kolorystycznych. Melodyka traci swą regularność, a harmonika (mocno zredukowana) – 

funkcyjność. Bardzo ważna staje jakość samego dźwięku, z którego powstają „myśli 

muzyczne”. Ich artykulacja (teraz już wyraźnie fragmentująca „zdania”) waha się „od 

niemal ludzkiej wokalizacji grze na dętych instrumentach, jazz cry, po efekty: szumy, piski 

obecne w agregatach, oscylatorach i instrumentach elektronicznych.”84 Na plan pierwszy 

wysuwa się przede wszystkim intensywna emocjonalność, a także abstrakcja muzyczna. 

Improwizacja nie odnosi się już do znanych tematów melodycznych. Widzi się w tym 

inspiracje malarstwem. I tak jak w malarstwie odchodzono od wiernego oddawania 

rzeczywistości, tak we free jazzie „rezygnuje się z czytelnej melodyki, formy, harmonii na 

rzecz tkanki, struktur i nowej sonorystyki.”85  

Free improvised music jest mocno związana z free jazzem. Wielu muzyków, z czasem 

odeszło od idiomu jazzowego na rzecz zupełnej wolności. Korzenie free improvisation 

tkwią również w tradycji muzyki klasycznej (Cage, Stockhausen). Główną zasadą muzyki 

swobodnie improwizowanej jest brak idiomu, a raczej – jak wskazuje Andrzej Izdebski – 

jej multi-idiomatyczność.86 Christian Munthe pisze, że „free improviser nie akceptuje 

jedynie niewolniczego przywiązania do jakiegoś zbioru reguł. Jeśli ma ochotę, to ich 

przestrzega, jeśli nie – droga wolna. Inaczej mówiąc, zasady traktowane są nie jako 

drogowskaz, za którym należy podążać, lecz raczej jako narzędzie, które w pewnych 

sytuacjach może być przydatne, w innych zaś nie, i wówczas bez żalu się je odrzuca.”87 

Free improvisation nie można więc nazwać stylem, lecz jedynie – jak to ujął Derek Bailey: 

„sposobem tworzenia muzyki.”88 Stąd właśnie lepiej mówić o jej multi-idiomatyczności, a 

nie idiomie free imrpvised music. Natomiast ideę całkowicie swobodnej improwizacji 

                                                
83 Ibidem, s 338 
84 Ibidem, s. 338 
85 Ibidem, s 339. 
86 Andrzej Izdebski – wywiad, rozmawiał Przemysław Psikuta, [w]: www.glissando.pl . 
87 Christian Christian Munthe, Czym jest free improwistaion?, [w]: www.glissando.pl, przekł.: Michał Libera i 
Anna Pęcherzewska.  
88 cyt. za. Christianem Munthem 
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należy wziąć w nawias, gdyż wizja tabula rasy, czyli zupełnego oderwania się od 

przyzwyczajeń muzycznych, stanowi – co prawda piękną, ale jednak – utopię. 

Duch improwizacji leży u podłoża cyklu Sonat da camera Krzysztofa Knittla. 

Improwizacja traktowana jest tam przede wszystkim jako żywy dialog z zaproszonymi do 

współpracy muzykami . 

  

Z improwizacją i muzyką intuitywną tak naprawdę „rozpędziłem się” dość późno, 

chociaż od lat słuchałem dobrego jazzu, zwłaszcza Coltrane’a. Zaczęło się to chyba w 

trakcie stanu wojennego, kiedy przepisywałem na maszynie biuletyny Solidarności. Po 

tym pisaniu często byłem bardzo zmęczony, nie mogłem komponować, nie czułem 

wtedy nawet sensu w pisaniu muzyki. Siadałem i grałem na bębnach. Różne frazy... 

Całymi godzinami. W końcu wyrósł z tego pewien utwór – w Człowieku-orkiestrze 

obwieszałem się różnymi przedmiotami, na których grałem. I wtedy zacząłem odważniej 

improwizować, nie przejmując się początkowo, czy mi to wychodzi, czy nie. Zacząłem 

odnajdywać swój własny głos w improwizacji.89 

 

Z czasem improwizacja tak mocno wniknęła w „krwiobieg” artystycznej postawy 

Knittla, że on sam mógł nazwać ją po prostu „życiem codziennym”90 W prostocie tego 

określenia kryje się istota całego zjawiska. Improwizacja jest dla kompozytora czymś 

naturalnym, jak golenie się czy mycie naczyń. To „radość ze spotkania. Grania i słuchania 

jednocześnie”91 Jednak wspomniana przez Krzysztofa Knittla „jednoczesność” nie mogła 

wystąpić od początku. Radość – owszem; ta, płynąca z odkrywania nowych przestrzeni 

ekspresji, radość z możliwości wniknięcia w głąb siebie, szarpnięcia za dotąd nieużywane 

struny swojej wrażliwości artystycznej. Natomiast możliwość spotkania, grania i słuchania 

jednocześnie, okupiona została ciężką pracą. 

 

Każda fraza w muzyce, która potem będzie brzmiała jak najswobodniej 

zaimprowizowana, pochodzi z katalogu milionów możliwości, które są w twojej głowie i 

w twoich palcach, ale te miliony muszą istnieć. Improwizacja nie bierze się z niczego, 

bierze się z tego, co zobaczyłeś, usłyszałeś, czego się nauczyłeś, co wypracowałeś, co 

                                                
89 Krzysztof Knittel - wywiad, rozmawiali Michał Mendyk i Jan Topolski, op.cit. 
90 Krzysztof Knittel – wywiad („Improwizacja to codzienne życie”), rozmawiał Tomasz Knittel.  
91 Ibidem. 
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wielokrotnie zagrałeś. Im więcej razy zagrasz, tym lepiej zagrasz to w czasie 

improwizowania. W trakcie koncertu nie musisz zastanawiać się, co masz robić w trakcie 

grania.92 

 

Wychodząc na scenę, Knittel zabiera ze sobą cały swój bagaż doświadczeń, szeroki 

repertuar „możliwości”, które są niczym cegły, z których można skonstruować 

różnorakie obiekty. Na estradzie – owym metaforycznym placu budowy – pojawia się 

jednak drugi architekt (i budowniczy zarazem), wyposażony w swoje własne narzędzia. 

Projekt całego przedsięwzięcia jest wcześniej jedynie zarysowany. Artyści wznoszą 

kolejne ściany, ale tak naprawdę nikt nie jest pewny, jak będzie wyglądać całość. 

Kształtowana pionowo do góry kolumna może przecież skręcić gdzieś na ukos pod 

wpływem sugestii partnera. Dlatego też najważniejsza staje się interakcja. A same cegła 

pozostaje wciąż jedynie cegłą, niczym więcej. 

Dla Jana Topolskiego „ostatecznym celem free improvisation jest zastąpienie dzieła 

działaniem”93 W podobnym tonie wypowiada się Michał Górczyński – jeden z 

wykonawców Sonaty nr 18 – który postrzega improwizację nie jako formę, lecz jako 

proces: „Free improvisation jest muzyką żywą i tak samo żywe jest tu budowanie formy. 

To jest właśnie cudowne w improwizacji, ten związek z energią i tym, jaka ona jest. 

Zupełnie inaczej w muzyce poważnej: tu nie mogę powiedzieć muzykom z zespołu: 

słuchajcie chłopaki, zagrajcie ostatnią część sami. Miałem grać dwadzieścia minut, ale dziś 

źle się czuję i już nie mam ochoty. Pograjcie sobie jeszcze z dziesięć minut...” 94 

Można powiedzieć, że najważniejsza jest podróż, a nie cel podróży. Muzycy mają 

świadomość tego, co zostało zagrane przed chwilą, wiedzą też, że ich występ kiedyś 

dobiegnie końca. Najmocniej trwają jednak w teraźniejszości. Oliver Sacks – sławny 

neurolog – opisał w jednej ze swoich książek przypadek człowieka z amnezją, którego 

pamięć sięgała jedynie pięciu sekund wstecz. Żona pacjenta (Deborah) tak opisała jego 

stan: „Gdy mrugnął, rozwierające się powieki odsłaniały nową scenę. Każde takie 

                                                
92 Ibidem. 
93 Jan Topolski, Co za licho? Krótkie wprowadzenie do muzyki alternatywnej, [w]: „Ruch Muzyczny”, nr 
1/2008, również w: http://www.ruchmuzyczny.pl. 
94 Michał Górczyński – wywiad, rozmawiał Jan Topolski, w: www.glissando.pl. 
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mrugnięcie, każde odwrócenie spojrzenia i powrót przedstawiało mu zupełnie nowy 

widok.”95   

U improwizujących muzyków stan „amnezji” – w przeciwieństwie do pacjenta Sacksa 

– jest czymś pięknym. Liczy się już nawet nie dzień i godzina koncertu, ale wypowiedziane 

pięć sekund wcześniej „zdanie” swojego partnera, i jak w każdej przyjacielskiej rozmowie, 

wkrada się dygresja, myśli zmieniają swój tor i  pojawia się dygresja dygresji. Czas 

wypełnia się muzyką i w pewnym sensie zostaje zawieszony. Wspominając przypadek 

swojego pacjenta, Oliver Sacks pisze: „W pewnym sensie jest nigdzie, wyrzucony poza 

przestrzeń i czas. […] A przecież wystarczy chociaż raz zobaczyć go przy klawiaturze czy 

z Deborah, aby poczuć, że niekiedy znów jest sobą, pełnym życia Clive’em. Nie chodzi mu 

o wspomnienie rzeczy dawnych, o « kiedyś»,, nie może go nawet zyskać. Chodzi o 

wypełnienie chwili obecnej «teraz», co możliwe jest wtedy, gdy bez reszty pogrąża się w 

ruchu działania. Tak wypełnione « teraz » chroni go przed otchłanią.”96 

Oczywiście świadomość „przedtem” i „potem” – pierwiastek apoliński wśród 

dionizyjskiego szaleństwa – jest również obecna w improwizacji, inaczej to wszystko 

byłoby jedynie „składaniem, które się złożyć nie może”.97 W dobrej improwizacji 

wszystkie „tu i teraz” tworzą wspólnie narrację utworu, którą jednak nie da się 

sprowadzić do prostego schematu. Teraźniejszość zaś posiada strukturę piętrową. 

Oprócz pięć sekund wcześniej wypowiedzianego „zdania” istnieje chwila, w której trwa 

koncert (owe wspomniane wcześniej dzień i godzina występu). Z kolei data koncertu 

również umiejscowiona jest w odpowiednim kontekście – od tego wąskiego, jak np. dany 

festiwal muzyczny, po kontekst, który można określić jako „czasy, w których żyjemy”. 

Wreszcie, pozostaje prywatne „tu i teraz” artysty, razem z tego artysty wewnętrznymi 

kontekstami. 

Specyficznym przykładem improwizacji w Sonatach da camera jest Sonata nr 8 (2000), 

z udziałem Andrzeja Chłopeckiego. Utwór został skomponowany na 50-lecie urodzin 

Chłopeckiego i wykonany w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Jednym z założeń była 

analiza Sonaty w trakcie jej wykonania. Knittel nazwał to improwizacją muzykologiczną 

„live”. Analogia z improwizacją instrumentalną jest bardzo trafna. Chłopecki „bawi się” 

                                                
95 Oliver Sacks, Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2009, przekł. Jerzy 
Łoziński, s. 218. 
96 Ibidem, s. 242. 
97 Tadeusz Różewicz, To się złożyć nie może, [w:] http://ep09.pld-linux.org/~djurban/wiersz2.txt 
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słowami, ich fonetyką i znaczeniem – jak stwierdził Jan Topolski przy innej okazji – „igra z 

językiem i kryjącą się w nim dialektyką”98.  

  

Na czym polega mówienie? Na tym, że musisz mieć zestaw słów, którymi będziesz się 

posługiwał, żeby wyrazić swoją myśl. Na tym też polega granie – musisz mieć zestaw 

dźwięków, poznanych przez Ciebie, czasami przejętych od innych, nauczonych. Ty też się 

uczyłeś języka w szkole, od mamy, pisząc pierwsze artykuły. To jest to samo. To są już 

twoje słowa. Coraz głębiej będziesz rozumiał sens danego słowa.99 

 

Można więc sparafrazować bohatera molierowskiego, Pana Jourdain, i stwierdzić: 

„Nie wiedziałem, że mówię improwizacją.” W trakcie wykonania Chłopecki cytował m.in. 

teksty Erika Satiego, Karlheinza Stockhausena i Krzysztofa Knittla100, a także fragment 

rozdziału książki Józefa Chomińskiego i Krystyny Wilkowskiej-Chomińskiej, poświęcony 

gatunkowi sonat da camera. Natomiast komentowanie na bieżąco, w którym miejscu 

utworu znajdują się wykonawcy, przywodziło na myśl Odczyt o niczym Johna Cage’a.  

Improwizacja Chłopeckiego prowadzona była na dwóch przenikających się wzajemnie 

płaszczyznach – jako monolog i jako dialog. W pierwszym przypadku chodziło głównie o 

wspomnianą wyżej zabawę słowami – wysoce oryginalne snucie motywiczne. Dialog 

polegał zaś na interakcji z partią Knittla. W dźwięki elektroniczne wpleciony został m.in. 

wcześniej nagrany przy okazji którejś audycji radiowej głos Chłopeckiego. 

 

Są to wcześniej przygotowane, pojedyncze słowa mówione przez Andrzeja – 

dźwięki, które jak niespodzianka, jak lusterko wstawiane są do utworu. Andrzej 

słyszy swój własny głos i słowa wypowiedziane przez niego w jakiejś muzycznej 

audycji, słowa, które może przecież skomentować…101  

  

                                                
98 Jan Topolski, Ani byt, ani niebyt, [w]: www.glissando.pl   
99 Krzysztof Knittel – wywiad („Improwizacja to codzienne życie”), rozmawiał Tomasz Knittel.  
100 W tym fragment autokomentarza do kwartetu Krzysztofa Knittla Dorikos. 
101 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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W pewnym momencie pojawia się też motyw melodyczny a-c-h (oparty na literach 

wziętych z imienia i nazwiska muzykologa), który Chłopecki od razu kojarzy ze słynnym 

motywem b-a-c-h.  

Analiza Sonaty podczas jej wykonania uwypukla dynamiczny charakter utworu. I jeśli 

wcześniej przygotowana partytura służyła za drogowskaz przy ujęciu makroformy, tak 

wszystkie inne detale musiały zostać uchwycone w trakcie ich „lotu”. Co więcej, nawet 

analiza „na żywo” Chłopeckiego mogła zostać za chwilę również zanalizowana przez 

muzykologa, na tych samych prawach, jako integralna część tworzącej się właśnie 

kompozycji. 

Improwizacja w Sonatach da camera sięga jednak znacznie wcześniej niż chwili 

wykonywania utworów. Już samo przygotowanie brzmień elektroakustycznych 

odbywało się również na zasadach improwizowanych. Taki styl pracy miał swoje źródła w 

praktyce wykonawczej (podobnie jak z niektórymi utworami Bacha). Knittel zawsze 

wychodził od dźwięku, nie od jego koncepcji. Ważny był dla niego fizyczny kontakt z 

brzmieniem. Musiał mieć dźwięk pod palcami, ująć w dłoń i poczuć, „tak jak rzeźbiarz z 

bryłą, malarz z farbą, muzyk jazzowy z instrumentem, wielokrotnie przymierzając takie 

czy inne frazy, łącząc je ze sobą.”102 Stąd też brała się forma utworów. 

Zachodzi pytanie, na ile improwizacja jest tożsama z kompozycją? Derek Bailey103 

(według relacji Brzostka) zastosował rozróżnienie na muzykę swobodnie improwizowaną 

i muzykę, która zawiera improwizację. Ta pierwsza tworzona jest w akcie spontanicznej 

kreacji. W drugiej zaś improwizacja dopuszczona jest  tylko na pewnych ściśle określonych 

warunkach. Natomiast Michał Libera przytacza opowieść Frederica Rzewskiego: „W 1968 

roku na jednej z rzymskich ulic wpadłem na Steve’a Lacy’ego. Od razu wyjąłem dyktafon i 

poprosiłem, żeby w ciągu 15 sekund powiedział mi, na czym polega różnica między 

kompozycją a improwizacją. Odpowiedział: Różnica między kompozycją a improwizacją jest 

taka, że w przypadku kompozycji masz tyle czasu, ile chcesz, żeby w 15 sekund odpowiedzieć 

na to pytanie. W improwizacji natomiast masz 15 sekund. Ta odpowiedź trwała dokładnie 

15 sekund i do dziś pozostaje najlepszą znaną mi odpowiedzią na pytanie, które 

zadałem”104  

                                                
102 Ibidem. 
103 Dariusz Brzostek, Improwizacja, anarchia, utopia, [w]: www.glissando.pl 
104 Michał Libera, Czym JEST free improvisation?, [w]: www.glissando.pl  
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Wzajemne relacje improwizacji i kompozycji są różnorako ujmowane. Niektórzy, jak 

Louis Sclavis – francuski klarnecista – nie widzą żadnej różnicy między tymi zjawiskami: 

„Kiedy się improwizuje, komponuje się. Kiedy się pisze, komponuje się. Są dwie różne 

metody, ale zasadniczo nie ma różnicy. Dobra muzyka musi być skomponowana. Kiedy 

gra się jako improwizator, samemu lub z innymi, stwarza się kompozycję. A ta musi być 

jasna i musi coś opowiadać.”105 Polemiki na ten temat czasami przybierały bardzo 

gwałtowną formę. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden poziom improwizacji – improwizację słuchacza. 

Maciej Nowak, pisząc o jazzie, zauważa: „odbiór muzyki przez miłośnika jazzu nie ma 

charakteru repetycyjnego. Ma w sobie coś z... improwizacji. Słuchanie jazzu angażuje w 

ową wielokrotnie opisywaną przez muzykologów grę oczekiwań i spełnień o wiele 

bardziej niż klasyka:106 Z kolei Dominik Burakowski pisze: „słuchanie i wykonywanie tej 

jakże wysublimowanej muzyki często wymaga odniesień świata filozofii, precyzyjniej – 

filozofii tworzenia. Nie zawsze jednakże jest to proces świadomy, dlatego też jest ona 

niejako "ukryta". Nie zmienia to faktu, że nadaje kształt temu, co w jazzie rudymentarne: 

kreatywności i wyobraźni. Tym samym, last but not least stanowi pewnego rodzaju model 

służący do wszelkich prób określenia i wyjaśnienia tego, co artysta chce powiedzieć.”107 

Knittel dużą wagę przykłada do roli intuicji w tworzeniu muzyki. Jakkolwiek ciekawią 

go różne wykoncypowane systemy muzyczne, to bardziej opowiada się za 

spontanicznością. Nawet w formalistycznych utworach Werberna urzeka go przede 

wszystkim intuicyjne łączenie poszczególnych dźwięków. Każdy schemat jest jedynie 

środkiem do uzyskania odpowiedniego celu; środkiem, który pojawia się w umyśle 

intuicyjnie, i od którego w każdej chwili można odejść. Dariusz Brzostek opowiadając o 

improwizacji, wspomina o ryzyku błądzenia.108 Zatem podróż – trwanie w „tu i teraz” – 

przybiera raczej charakter wędrówki, swoistego „wałęsania się”. Cel jest niejasny, 

natomiast o jego powodzeniu decyduje właśnie intuicja, która kieruje muzykiem, i która 

wyprzedza doświadczenie. Sam Knittel przyznaje, że w niektórych jego poczynaniach 

twórczych nie wszystko jest dla niego jasne i klarowne. Tak jest w przypadku utworu 29 

                                                
105 Peter Niklas Wilson, Rekonfiguracje, [w]: www.glissando.pl, red. Anna Pęcherzewska, przekł. Katarzyna 
Kwiecień. 
106 Maciej Nowak, Piękno to rzecz rzadka, [w]: www.diapazon.pl 
107 Dominik Burakowski, Ukryta filozofia jazzu: kim jest muzyk? [w]: www.diapazon.pl 
108 Dariusz Brzostek, op.cit. 
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pięciolinii, którego potencjał wyczuwa – jak mówi – podświadomie, ale nie jest w stanie 

ogarnąć go w całości. Niewiedza jednak nie może być ostatecznym kryterium 

decydującym o jakości danego zjawiska. Takim kryterium za to jest czynnik, który 

kompozytor ujął po prostu jako smak artystyczny. Knittel ceni też wyobraźnię i odwagę 

twórczą. Mimo wszystko sam uważa się za kompozytora dość zachowawczego, w 

porównaniu do wielu twórców, których poznał na swojej drodze. Jeśli czuje, że coraz to 

nowsze pomysły zaczynają „rozsadzać” całą formę i koncepcję utworu, jest gotów z nich 

zrezygnować.  

 

Zanim więc z niejasnej idei powstanie konsekwentna w swej konstrukcji kompozycja, 

zanim ułamek myśli stanie się systemem, potrzebna jest chwila, krótkie olśnienie, w 

którym myśl tę widzimy w całości i ogarniamy jej przyszłość. Ten moment jest zalążkiem 

powstania całego układu. Nauka może próbować objaśnić również i tę chwilę, ale mnie 

to już nie obchodzi. Wierzę w tajemnicę, która zawsze sprawiała niespodzianki kolejnym 

badaczom, ona jest dla mnie prawdziwym życiem. I najbardziej pragnę takich chwil 

właśnie, są one dla mnie stokroć ważniejsze, niż wszystkie systemy, które z nich 

wynikają.109 

 

Sonaty da camera są nieustanną fontanną mikro-olśnień, zawartych w każdej myśli 

muzycznej. Największą zaś przyjemnością dla artystów i odbiorców muzyki jest tajemnica, 

kryjąca się za tymi olśnieniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 Cyt za: Krzysztof Knittel – wywiad,  rozmawiała Dorota Szwarcman, op.cit. 
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8. Knittel ludens 

 

„Kultura ludzka powstaje i rozwija się w zabawie i jako zabawa.”110 – mówi Johan 

Huizinga. Natomiast sam czynnik zabawy jest ponadkulturowy.  Przejawia się chociażby w 

igraszkach zwierząt. Ta spontaniczna czynność posiada w sobie wszystkie podstawowe 

cechy zabawy, które można zaobserwować również u ludzi. Huizinga mówi również, że 

zabawa wykracza poza czysto fizjologiczny aspekt. Jest niezależna od podstawowego 

pędu do utrzymania się przy życiu. Istnieje w niej pierwiastek niematerialny, coś, co 

wymyka się  racjonalizacjom, a co wyczuwa się raczej intuicyjnie. Wreszcie, przede 

wszystkim – zabawa ma sens. 

Zabawa nie jest – wbrew powszechnemu mniemaniu – przeciwstawna do powagi.  

Stanowi kategorię oddzielną (bawić można się również ze śmiertelną powagą), oddzielną 

również od takich opozycji jak: „mądrość – głupota”, „prawda – nieprawda” czy „dobro – 

zło”, natomiast zabawa łączy się w pewnym sensie z pięknem. 

„Muzyka , niezależnie od tego, czy pragnie rozweselić i ucieszyć słuchaczy, czy wyrazić 

wzniosłe piękno, czy też przeznaczeniem jej jest sakralna służba liturgiczna, zawsze 

pozostaje grą lub zabawą”111 – zabawą, w tym szerokim znaczeniu. Na jej terenie można 

wyróżnić formy już stricte ludyczne, jak np. średniowieczne caccie. Mark Aranowski, 

przedstawiając swoją koncepcję symfonii, jako reprezentacji kondycji człowieka, zwraca 

uwagę na czynnik (często w postaci trzeciej części symfonii), który spełnia funkcję 

kategorii ludycznej. Czynnik ten jest również obecny w Sonatach da camera Krzysztofa 

Knittla. 

Johan Huizinga wyróżnia cztery podstawowe cechy zabawy. Po pierwsze jest ona 

„swobodnym działaniem”112. Wymuszona, przestaje być zabawą. Można zauważyć, że 

bez naturalnej potrzeby muzykowania, cykl Sonat, w którym właśnie swoboda działania 

determinuje kształt i charakter utworów, by nie powstał. Jeśli nawet kompozycje 

zamawiane przez rozmaite festiwale otrzymałyby miano Sonat da camera, ich kształt 

zmieniłby tożsamość utworów.  

                                                
110 Koncepcja Knittel ludens oparta jest na podstawie pracy Johana Huizingi pt. Homo ludens. Zabawa jako 
źródło kultury, Czytelnik, Warszawa, 1967, przekł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza. 
111 J. Huizinga, op. cit.231 
112 Ibidem, s. 20 
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„Zabawa nie jest «zwykłym» czy też  «właściwym» życiem”113. Przystępując do niej, 

zgadzamy się na przyjęcie pewnych „reguł gry”. Wkraczamy w świat określonej 

konwencji, z całym jej dobrodziejstwem inwentarza. Zabawa odrywa nas od szarej 

codzienności, od zwykłego rytmu życia, dyktując swój własny puls. 

Trzecią cechą wymienioną przez Huizingę jest „odrębność jej i organiczność”. Świat, w 

który wkraczają artyści podczas występu, ma ściśle określone granice, zarówno w czasie, 

jak i przestrzeni. W tym drugim zakresie jest to sala, w której odbywa się koncert, miejsce, 

gotowe wchłonąć muzykę stworzoną przez wykonawców. Zajmując swoje miejsca na 

widowni, słuchacze są świadomi tego magicznego przejścia z „zewnątrz” do 

„wewnątrz”. Podobne rozgraniczenie istnieje w wymiarze czasu. Pierwszą oznaką 

rozpoczynającą zabawę jest wejście na teren miejsca, w którym będzie odbywać się 

koncert. Jest to jednak dopiero „przedsionek”, ponieważ właściwa zabawa ma swój 

początek wraz z pierwszymi tonami rozpoczynającego się utworu, natomiast kończy się 

wraz z oklaskami publiczności. Z tą cechą (ograniczeniem czasowym) bezpośrednio łączy 

się kolejna – „powtarzalność”. Zabawa, „z chwilą, gdy raz się rozegrała, pozostaje we 

wspomnieniu jako twór duchowy lub duchowy skarb, jest przekazywana i w każdej chwili 

może zostać powtórzona.”114  Sonata nr 1 została powtórzona aż dziesięć razy, natomiast 

idea, leżąca u jej podstaw została „przekazana” kolejnym utworom, dzięki czemu 

powstał cykl Sonat.  

Dzięki nakreślonym granicom świata zabawy, istnieje na jego terenie pewnego rodzaju 

„ład i porządek”. Zabawa „pełna jest obu najszlachetniejszych właściwości, jakie człowiek 

potrafi w przedmiotach dostrzec i wyrazić: pełna jest rytmu i harmonii.” W przypadku 

materii dźwiękowej Sonat da camera nie jest to porządek architektonicznie symetryczny i 

proporcjonalny. Rytmiczna i pełna harmonii jest za to idea spotkania, wraz z jej 

wszystkimi „regułami gry”. Klarowny jest podział ról i cel, do którego dążą artyści. 

Ostatnią cechą zabawy, wymienioną przez Huizingę, jest „element napięcia”. Stanowi 

on niewiadomą, dzięki której występuje dążenie do odprężenia. Napięcie powstaje już w 

chwili nadania dedykacji i podjęcia pracy nad sformowaniem pierwszych barw do 

konkretnej Sonaty. Napięcie rośnie, gdy wersja „demo” akompaniamentu 

elektroakustycznego jest ukończona, a Sonata nabiera energii potencjalnej. Element ten 

                                                
113 Ibidem, s. 21 
114 Ibidem, s. 23 
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zawarty jest również w niespokojnej ciszy, kiedy słuchacze czekają na pierwsze dźwięki 

utworu. Ta sama siła przemienia energię potencjalną w kinetyczną , gdy kolejne „myśli 

muzyczne” zaczynają rezonować podczas wykonania. Za każdym razem jest to 

niepewność, jak utwór zafunkcjonuje w spotkaniu z „żywym” człowiekiem. Jest to 

nieustanne pytanie, czy wszystko na pewno się uda? Huizinga zaś mówi „Gdy istnieje 

napięcie, coś powinno się «udać».”115 

Nieodłącznym od każdej zabawy są jej reguły gry. Johan Huizinga przytacza słowa 

Paula Valéry’ego: „Wobec reguł zabawy i gry niemożliwy jest jakikolwiek sceptycyzm.”116 

Wszelkie podważenie takich zasad niszczy delikatną powłokę otaczającą świat zabawy, 

przez którą zaczyna przeświecać „normalny świat”. Decydując się na udział w 

przedsięwzięciu, adresaci dedykacji Sonat Knittla musieli uznać ich reguły gry. Naczelną 

regułą była idea spotkania, gotowość na artystyczną konwersację. Rozmowa podlegała 

jednak regułom formy, ustalonej wcześniej przez Knittla. Przygotowanie do wykonania 

większości Sonat zazwyczaj również wiązało się z pewnymi zasadami, jak np. 

wcześniejszym zapoznaniem się z partyturą i akompaniamentem elektroakustycznym, a 

także próbami przed koncertem. Wreszcie, nieodłącznym elementem był sam udział w 

koncercie. Osobę, która łamie reguły zabawy, Huizinga nazywa „popsuj-zabawą”. 

Posługując się tą analogią, za „popsuj-zabawę” można w pewnym sensie uznać Ivana 

Monighettiego, który – wpierw wyrażając chęć udziału w Sonacie 5. – ostatecznie nie 

wykazał zainteresowania powstałym utworem. W efekcie czego dedykacja została 

zmieniona.  

„Wycofując się z zabawy [„popsuj-zabawa”] odsłania relatywizm i płochość świata 

zabawy, w którym zamknął się na pewien czas wraz z innymi. Odbiera zabawie lub grze 

iluzję, inlusio, dosłownie: wgranie się – doniosłe słowo!”117 Można powiedzieć, że świat 

zabawy w stosunku do „normalnego świata” ustawiony jest w relacji „my-oni”. „My”, 

którzy znajdujemy się w Sali Laboratorium CSW w Zamku Ujazdowskim i „oni”, 

pochłonięci swoimi odrębnymi zajęciami. „My” przyjmujemy reguły gry. Zgadzamy się 

poddać zaklęciu iluzji, stworzonemu przez właśnie ten, a nie inny rodzaj sztuki. 

Wkraczamy w jej świat z otwartością, ale i z pewną dozą naiwności.  

                                                
115 Ibidem, s.25 
116 Ibidem, s.25 
117 Ibidem, s.26 
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Ewa Szczecińska Sonatę da camera nr 14 określiła jako: „ludyczność połączoną z 

wyrafinowanym smakiem […]. Muzyka jako wspólna, bardzo subtelna zabawa, 

całkowicie niepoważna i wielka zarazem. Efekt: prawdziwy kalejdoskop stanów, 

współczesna dramatyczna komedia, pod względem wyrazu – wręcz starogrecka.”118 W 

innym miejscu Szczecińska pisze: „Dwoje muzyków i dziecięca radość muzykowania. 

Muzyka błyskotliwa, subtelnie dowcipna, odrobinę ironiczna. Bliska poglądom głoszonym 

kilkadziesiąt lat temu przez węgierskiego pisarza Sándora  Máraiego («głoś prawdę, ale 

też nie zaszkodzi, jeśli czyniąc to, czasem się uśmiechniesz»).”119 

Johan Huizinga, pisząc o czynniku zabawy w mowie ludzkiej stwierdza: 

„Mowotwórczy duch, igrając, przeskakuje nieustannie od materii do myśli. Za każdym 

wyrażeniem, oznaczającym coś abstrakcyjnego, kryje się jakaś metafora, w każdej zaś 

metaforze tkwi gra słów.”120 Słowa te zdają się idealnie pasować do wykonania Sonaty nr 

8 przez Andrzeja Chłopeckiego, wraz z jego igraszką słowami, znaczeniami i kontekstami, 

pełną aluzji i niedopowiedzeń.  

 

Sztuka polegająca na zabawie z dźwiękiem, a wyrastająca z potrzeby spotkania, 

przeżywania wspólnej radości, ma głęboki sens.121 

 

Zabawa z dźwiękiem to nieustanne poszukiwanie nowych jakości, często metodą prób 

i błędów; niczym ciekawość dziecka bawiącego się w piaskownicy, dla którego liczy się 

tylko chwila obecna i zabawki, które ma do dyspozycji. Zderzanie przeciwieństw, 

spotkania z innymi artystami, wszystko zdaje się być zadawaniem wciąż tego samego 

pytania: „Co by było, gdyby…?”. 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 Ewa Szczecińska, Zaczyna być normalnie, [w]: „Ruch Muzyczny” nr 9 (2.5.2010), również w: 
http://muzyka.onet.pl/10180,1333248,wywiady.html 
119 Ewa Szczecińska, Górą pięćdziesięciolatkowie!, [w]:  Tygodnik Powszechny nr 26 (26.6.2005). 
120 J. Huizinga, op.cit. s.16 
121 Krzysztof Knittel - wywiad, rozmawiali Michał Mendyk i Jan Topolski, op.it. 



 55 

9. Musica vulgaris 

 

Sonaty da camera w pewnym aspekcie znajdują się w innym świecie, świecie zabawy, 

oderwanym od tego wszystkiego, co zwyczajne. Z drugiej jednak strony, utwory te 

osadzone są bardzo mocno w „normalnym” życiu. 

 

Improwizacja to codzienne życie. Jak każda inna czynność: zmywam naczynia, 

gotuję, ubieram się, golę, chodzę, tak samo gram. To jest część mojego życia.  

 

Rozmowa jest codziennym życiem. Sonaty to muzyka da camera, nie – da chiesa, a więc 

pisana „do komnaty”, miejsca doczesnego (w przeciwieństwie do miejsca „wiecznego” w 

przypadku sonat da chiesa). Maria Gołaszewska tak charakteryzuje estetykę potoczności: 

„prostota, skromność, łatwość przystosowania, brak napięć i ryzyka, spalającego 

ambicjonalnych.”122 W Sonatach Knittla nie chodzi o rywalizację, a element napięcia, 

(wspomniana w poprzednim rozdziale „niewiadoma”), nie tworzony jest przez działanie 

typu destrukcyjnego. Nie spala artystów, ponieważ zaakceptowali oni jego rolę, otwarli 

się na nieznane. Otwarli się też na przypadek. 

 

Kocham przypadek. Uważam, że z przypadku mogą zrodzić się rzeczy piękne. 

Akceptuję przypadek. Po wysłuchaniu tysięcy czy dziesiątków tysięcy utworów, w 

których zastosowano przypadek, w tym również własnych, mam tę świadomość, że 

przypadek niczego nie psuje w muzyce. Warunkiem jest jednak to, że trzeba go chcieć i z 

założenia akceptować. 123  

 

Przypadek jest integralną częścią rzeczywistości człowieka. W większym lub 

mniejszym stopniu przenika każdy aspekt jego życia. Krzysztof Knittel postanowił choć w 

pewnym stopniu ujarzmić przypadek. Nie przez jego wykluczenie (ponieważ jest to 

niemożliwe), lecz właśnie przez akceptację. W ideę improwizacji, jako wykonania na 

żywo, ex promptu, wpisany jest przypadek, który bardzo często łączy się z pomyłką. 

                                                
122 Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,2001, 
s. 155 
123 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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„Improwizowanie wiąże się wszak nieodmiennie z ryzykiem błądzenia. Artysta, opierając 

się w znacznym stopniu tyleż na doświadczeniu czy biegłości technicznej, co i na 

metodzie prób i błędów, wytycza nowe szlaki, które mogą się przecież okazać ścieżkami 

wiodącymi donikąd.” – zauważa Dariusz Brzostek w swoich rozważaniach o 

improwizacji124. W Sonacie da camera nr 8, dedykowanej Andrzejowi Chodeckiemu, 

adresat dedykacji mówi: „A kiedy wykonawca zrobi coś, wytworzy coś, co go zdziwi, bo 

nie było to jego intencją, no to mamy wtedy pomyłkę.” Zaraz jednak dodał: „Właśnie się 

dziwię, więc to chyba jest pomyłka, ale nie mogę powiedzieć, że jest to jednak pomyłka, 

bo przecież pomyłka, zdziwienie były moją intencją, w związku z tym nie mogą być nimi.” 

Jest to przejaw ducha eksperymentatora. Zaakceptowana pomyłka nie dziwi. Jest 

„wpisana w koszty”. Może okazać się korytarzem bez wyjścia. Może jednak stworzyć 

nową, nieznaną dotąd jakość, która nie mogła powstać metodą empiryczną.  

Takie podejście do sztuki bliskie jest współczesnemu nurtowi muzyki alternatywnej, 

którą Jan Topolski tak charakteryzuje: „Improwizacja, szum, zniekształcenie - oto trzy 

główne osie, wokół których rozpościera się obszar muzyki alternatywnej. Tworzona jest 

ona przede wszystkim w czasie rzeczywistym (nagrania to zazwyczaj dokumentacja; 

wyjątkiem jest część muzyki elektroakustycznej). Atmosfera «tu i teraz», nastrój 

publiczności, jakość porozumienia między muzykami – te elementy wpływają na formę – 

najczęściej momentową (w tym kolażową), procesualną albo repetytywną (w tym 

addytywną lub kumulatywną). Dlatego również muzyka alternatywna otwarta jest na 

ludzi, przypadek, błąd, sama zaś pozostaje bardzo zmysłowa, konkretna; najlepiej 

przeżywać ją na koncertach i występach. Twórcy często eksplorują elementy pomijane 

przez kolegów z akademii: najrozmaitsze deformacje, nieczystości, hałasy, stanowią 

często pretekst do krytyki albo parodiowania muzyki klasycznej lub popularnej. 

Uwielbiają brzmienia marginalne, nielegalne, wyklęte. Sami uczą się grać i nagrywać, 

robiąc to godzinami lub po godzinach, dochodząc do wirtuozerii lub uszkadzając 

instrumenty. Wyznają etos eksperymentu i stosują metodę prób i błędów – działanie jest 

stokroć ważniejsze od dzieła.”125 Topolski (razem z Michałem Mendykiem) w wywiadzie z 

Krzysztofem Knittlem nazywa m.in. twórców muzyki alternatywnej – „nieobciążonych 

                                                
124 Dariusz Brzostek, op.cit.  
125 Jan Topolski, Co za licho? Krótkie wprowadzenie do muzyki alternatywnej, [w]: „Ruch Muzyczny”, nr 
1/2008, również w: http://www.ruchmuzyczny.pl 
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balastem akademickiego wykształcenia” – muzykami „naiwnymi”126 (określenie autorzy 

biorą w cudzysłów). Knittel przyznaje, że bardzo lubi współpracę z właśnie takimi 

osobami. „Ważny jest ich talent, ważne są aspiracje duchowe”127. Niejednokrotnie 

śmiałość eksperymentatorska twórców „naiwnych”  stawała się dla kompozytora bardzo 

ożywcza.  

Sonaty da camera bliskie są nurtowi alternatywnemu. Wychodzą poza salę 

filharmoniczną z jej – jak to określił (nieco ostro) Jan Topolski – „hermetyczną 

publicznością, dla której słuchane utwory niemal w żaden sposób nie łączą się ze 

zwykłym życiem, chyba że słuchacze są jednocześnie zawodowo związani z muzyką”.128 

W utworach tych można usłyszeć echa tzw. muzyki z „niskiego obiegu”. Pojawiają się 

rytmy charakterystyczne dla rocka czy muzyki latynoamerykańskiej, fragmenty piosenki 

bossa-nova. Sonaty otwarte są na eksperyment, przypadek i niedoskonałość. 

Niedoskonałe, brzydkie są „dźwięki z marginesu”, zaś jednym z czynników 

determinujących koncepcję utworów, była właśnie proza życia – brak czasu na 

stworzenie kompozycji utrwalonych na partyturze. Podobnie było z metodą 

„muzycznego recyklingu”. Jednym (choć nie jedynym i nie najważniejszym) powodem był 

również brak czasu, a nawet momentami – co jest rzeczą jak najbardziej ludzką – brak 

pomysłów. „Recykling” okazywał się w takich chwilach jedyną deską ratunku, natomiast 

przetworzony materiał, który znalazł się w nowym kontekście artystycznym, zyskiwał 

świeżość, nowe życie. Praktyka ta zresztą nie była niczym nowym w historii muzyki. 

Improwizację można potraktować także jako komentarz do otaczającej 

rzeczywistości. Tej w szerszym, globalnym znaczeniu, jak również w znaczeniu 

jednostkowym.  

 

Gdy czuję, że duch, że myśl jest piękna i prawdziwa, to niezgrabność słów mi nie 

przeszkodzi.129 

 

                                                
126 Krzysztof Knittel - wywiad, rozmawiali Michał Mendyk i Jan Topolski, op.cit. 
127 Ibidem. 
128 Jan Topolski, Co za licho? Krótkie wprowadzenie do muzyki alternatywnej, op.cit. 
129 Krzysztof Knittel – wywiad („Improwizacja to codzienne życie”), rozmawiał Tomasz Knittel 
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Niedoskonałość to również autentyczność – myśl przepuszczona przez pryzmat 

emocji chwili. Ta sama idea, wypowiedziana na zimno, z perspektywy czasu, mimo, a 

może właśnie dlatego, że ugładzona, „wypolerowana”, straciłaby całą swoją prawdę. 

Straciłaby swoje piękno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

II. Część druga 
 

Sonata da camera nr 1 
 
Powstała w 1994r. na zamówienie Wojciecha Krukowskiego, dyrektora Centrum Sztuki 

Współczesnej w Zamku Ujazdowskim z okazji 350–lecia położenia kamienia węgielnego 
pod budowę zamku.  

 
Obsada: trąbka, syntezator. 
 
Czas trwania nagrania z 17.02.1998: 13’30” 
 
 
Dedykacja: dla Tomasza Stańki. 
 
Prawykonanie: 16 IX 1994 r.,  Warszawa, Zamek Ujazdowski. Tomasz Stańko – trąbka, 

Krzysztof Knittel – syntezator.  
 
Inne wyk.: „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Maraton multimedialny „Między 

Dźwiękiem i Obrazem” (20.04.1995); Festiwal Elektronicznych Form Muzycznych EL-

IZERIE’96 w Świeradowie Zdroju (20.07.1996); Festival „Musica Ficta” w Wilnie (28.11.1997); 
XXI FPMW „Musica Polonica Nova”, Kino ‘Śląsk” (17.02.1998); wystawa „Szare w kolorze” 
w Zachęcie (3.09.2000); Festival de Cultura Polonesa em Sao Paulo, SESC (8.04.2002), 
MFMW „Warszawska Jesień (26.09.2009). 

 
 
Każdy improwizator trochę inaczej widzi rozwój danej improwizacji i na styku tych 

światów rodzi się coś zupełnie nowego. Przy improwizacji kilku muzyków, zmiennych jest tak 
wiele, że niesłychanie trudno jest przewidzieć bieg wydarzeń. Ja nie wyobrażam sobie, by 
wrażliwy muzyk nie był wyczulony na to, co ma do powiedzenia partner. 

Ta wrażliwość była jedną z rzeczy, które mnie najbardziej zafascynowały podczas gry z 
Tomkiem Stańką. On w sposób niezwykle czujny reaguje na wszystko, co się dzieje w 
przestrzeni dźwiękowej wokół niego. Ma ogromną wyobraźnię dźwiękową, w dodatku jest 
cały czas niezwykle skoncentrowany, a ponieważ ma też znakomity słuch, więc nie przepuścił 
dosłownie żadnego dźwięku mojego syntezatora czy samplera bez własnego i najczęściej 
bardzo interesującego komentarza.130 (Krzysztof Knittel) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
130 Krzysztof Knittel – wywiad („Na marginesie muzyki”), rozmawiał Marek Romański, [w:] 
http://www.jazzforum.com.pl. 
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1. Zapis utworu, przeznaczony dla Tomasza Stańki (wersja stara)131: 
 

 
 

                                                
131 Preferowana przez Tomasza Stańkę. 
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2. Zapis utworu, przeznaczony dla Tomasza Stańki (wersja nowa): 
 

 
 



 64 

 
 

 
 

 



 65 

3. Krzysztof Knittel i Tomasz Stańko (koncert z  8.04.2002). 
 

 

 
 

Sonata da camera nr 2 
 
Rok powstania: 1995. 
Obsada: syntezatory. 
 
Czas trwania: ca 11’ 
 
Dedykacja: dla Marka Chołoniewskiego. 
 
Prawykonanie: 17.06.1995,  Niemcy, Herne, Festival „Kunstwald”, Marek Chołoniewski – 

syntezator, Krzysztof Knittel – syntezator. 
 
Nie myślałem o cyklu, kiedy powstawała pierwsza sonata. Ale zaraz po jej wykonaniu i 

sukcesie, jaki odniosła, pojawił się natychmiast pomysł, żeby zrobić cos nowego. Wtedy 
poprosiłem mojego przyjaciela, akustyka z teatru Akademia Ruchu Jana Pieniążka (twórcę 
wielu instalacji dźwiękowych), żeby zbudował mały i bardzo prosty syntezator, na którym 
Marek Chołoniewski miał na festiwalu w Herne wykonać drugą z tych Sonat da camera. 

Marek Chołoniewski jest niezwykłym człowiekiem, pełnym najróżniejszych pomysłów, 
korzysta w swojej twórczości, także tej improwizowanej, z całej tradycji historycznej, łącznie 
z cytatami z Bacha. Paradoksalnie, do wykonania tej sonaty dostał syntezator, przy pomocy 
którego można osiągać tylko bardzo proste brzmienia. No i taka była druga z sonat...132 
(Krzysztof Knittel). 

 

                                                
132 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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Sonata da camera nr 3 
 
Rok powstania: 1995. 
Obsada: klawesyn, syntezator. 
 
Czas trwania: ca 14’ 
 
Dedykacja: dla Włodzimierza Kłosiewicza.  
 
Prawykonanie: 27.06.1995, Akademia Muzyczna w Warszawie , Uroczysty koncert z 

okazji jubileuszu 40-lecia Wydziału Reżyserii Muzycznej, Włodzimierz Kłosiewicz – 
klawesyn, Krzysztof Knittel – syntezator. 

 
Władysława Kłosiewicza zaprosiłem do współpracy, gdy sam otrzymałem zaproszenie do wzięcia 

udziału w koncercie z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia Wydziału Reżyserii Muzycznej (studia 
reżyserii muzycznej ukończyłem w 1971 roku). 

(Krzysztof Knittel) 
 
 

 
 
 
 
Sonata da camera nr 4 
 
Rok powstania: 1997. 
Obsada: skrzypce, wiolonczela, syntezator. 
 
Czas trwania: 11’15” 
 
Dedykacja: dla Laszlo Melisa i Alberta Markos. 
 
Prawykonanie: 26.01.1997, Budapeszt, koncert autorski K.Knittla w ramach festiwalu 

EKSPRES POLONIA w Muzeum Sztuki Współczesnej Mucsarnok, Laszlo Melis – skrzypce, 
Albert Markos – wiolonczela, Krzysztof Knittel – syntezator. 

 
Z Albertem Markosem spotkałem się w Kopenhadze podczas prób European Improvisation 

Orchestra, w której obaj graliśmy na jesieni 1996 roku, gdy to miasto nosiło miano kulturalnej stolicy 
Europy. Rok później w Budapeszcie odbywał się festiwal „Ekspres Polonia” i to właśnie z inicjatywy 
Alberta zostałem tam zaproszony na recital autorski w znanym muzeum Mucsarnok. Laszlo Melisa 
poznałem przez Alberta, świetny skrzypek. 
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Sonata da camera nr 5 
 
Rok powstania: 1997. 
Obsada: wiolonczela, syntezator 
 
Czas trwania nagrania akompaniamentu: ca 17’ 
 
Ded65-ykacja: Utwór został zamówiony przez Ivana Monighettiego, i jemu też został 

dedykowany. Dedykacja jednak została zmieniona na rzecz Andrzeja Wróbla. 
 
Prawykonanie: dotąd niewykonana.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Sonata da camera nr 6 
 
Rok powstania: 1998. 
Obsada: viola da gamba, fortepian preparowany, syntezator. 
 
Czas trwania nagrania: 13’30” 
 
Dedykacja: dla Marka Mietelskiego i Kazimierza Pyzika. 
 
Prawykonanie: 13.05.1998, Warszawa, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Agnieszki 

Osieckiej, XII Warszawskie Spotkania Muzyczne, Kazimierz Pyzik – viola da gamba, Marek 
Mietelski – fortepian preparowany, Krzysztof Knittel – syntezator. 

 
Obydwu muzyków znam od lat, cenię ich kunszt muzyczny i wyobraźnię, dlatego w rozmowie z 

dyrektorem artystycznym festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne Władysławem Słowińskim 
zaproponowałem wykonanie kolejnej sonaty właśnie z nimi – była to pierwsza sonata da 
camera zrealizowana z instrumentalistami związanymi z legendarnym krakowskim zespołem MW2, 
specjalizującym się od lat w wykonawstwie nowej muzyki. (Krzysztof Knittel) 
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1. Zapis utworu, przeznaczony dla Marka Mietelskiego i Kazimierza Pyzika. 
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Sonata da camera nr 7 
 
Rok powstania: 1999. 
Obsada: saksofon tenorowy, syntezator, sampler. 
  
Czas trwania: ca 18’ 
 
Dedykacja: dla Eda Bogaarda 
 
Prawykonanie: 23.07.1999, Zakopane, Festiwal im. Karola Szymanowskiego w 

Zakopanem, BWA – „Od Chopina do Góreckiego”, Ed Bogaard – saksofon tenorowy, 
Krzysztof Knittel – syntezator i sampler. 

 
 
„A potem nastąpiło clou wieczoru: światowe prawykonanie utworu Krzysztofa Knittla 

Sonata da camera nr 7 na saksofon, sampler i syntezator. Prezes Związku Kompozytorów 
Polskich i dyrektor Warszawskiej Jesieni odziany w wytworny czarny anglez osobiście 
stanął za mikserem, nad setką kabli, pokręteł i dyskietek, złoty saksofon ujął jeden z 
największych wirtuozów tego instrumentu - Ed Bogaart, a świat wstrzymał oddech. 
Bogaart najpierw grał na ustniku bez saksofonu, potem na saksofonie bez ustnika, 
wreszcie na skompletowanym instrumencie, ale i to było mało, bo w pewnym momencie 
wyjął z kieszeni gwizdek sędziowski i odgwizdał, jak Michał Listkiewicz na rzut wolny. 
Krzysztof Knittel wydobywał z syntezatorów już to dźwięki warsztatu samochodowego, 
już to "Orient Expressu", wreszcie jakby pełnej owadów łąki, ale nie był to jednak Koncert 
na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Wirtuozeria obu panów obudziła gromkie brawa 
młodzieży. Gdy byłem w jej wieku, klaskałem na tak samo w czasie "Warszawskich 
Jesieni" w początkach lat 60-tych. 

Nastrój pokrytej 30-letnim kurzem awangardy, która gwałtem odmładza się szminką 
ekstrawagancji towarzyszył nam także w czasie sobotniego wieczornego koncertu…”133 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
133 Maciej Pinkwart, Komentarze, publikowane w II Programie Polskiego Radia 
(http://www.mati.com.pl/pinkwart/recenzje/muzyka/dni99-kom.htm). 
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Sonata da camera nr 8 
 
Rok powstania: 2000. 
Obsada: głos, syntezator, sampler. 
  
Czas trwania: 11’10” 
 
Dedykacja: dla Andrzeja Chłopeckiego. 
 
Prawykonanie: 21.01.2000, Warszawa, Zamek Ujazdowski – Sala Laboratorium CSW, 

jubileuszowy koncert z okazji 50-lecia urodzin Andrzeja Chłopeckiego, Andrzej Chłopecki 
– głos, Krzysztof Knittel – syntezator i sampler. 

 
Z Chłopeckim wyszło zabawnie - kupił mój pomysł improwizacji muzykologicznej „live” oraz 

analizy utworu w trakcie jego wykonania… W swojej improwizacji cytował m.in. fragmenty tekstów 
Satiego, Stockhausena, moich i własnych. (Krzysztof Knittel) 

 
„W kolejnych sonatach, np. w ósmej, tej z Andrzejem Chłopeckim, pojawiły się całe 

masy dźwiękowe, całe przestrzenie od kilku do kilkunastu struktur jednocześnie. Doszedł 
do tego jeszcze głos muzykologa analizującego i komentującego wykonywany przez nas 
wspólnie utwór […]. Jego głos w sonacie nie jest przekształcany. Natomiast istnieje w 
tym utworze jeszcze jeden głos Andrzeja, wcześniej nagrany na samplerze, a wzięty z 
jakiejś audycji, którą zrobił Andrzej Chłopecki dla radia. Są to wcześniej przygotowane, 
pojedyncze słowa mówione przez Andrzeja - dźwięki, które jak niespodzianka, jak 
lusterko wstawiane są do utworu. Andrzej słyszy swój własny głos i słowa 
wypowiedziane przez niego w jakiejś muzycznej audycji, słowa, które może przecież 
skomentować…  

Rzeczywiście pojawia się w tej sonacie motyw A C H. Są to inicjały Andrzeja 
Chłopeckiego, którymi podpisuje się często w artykułach. Oczywiście punktem wyjścia 
jest tutaj figura składająca się z 4 nut, czyli B A C H… Rzeczywiście te nuty są zanotowane 
w mojej tzw. partyturze. Andrzej zresztą reagował na nie natychmiast, kiedy je tylko 
usłyszał: wymienił te nuty i skomentował (przypominam, że utwór ten był dla niego 
skomponowany, zaś jednym z założeń była autoanaliza sonaty).”134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
134 Krzysztof Knittel – wywiad, rozmawiał Michał Szturomski. 
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1. Zapis utworu, przeznaczony dla Andrzeja Chłopeckiego: 
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Sonata da camera nr 9 

 
Rok powstania: 2000. 
Obsada: flet, klarnet, saksofon, perkusja, syntezator, sampler. 
  
Czas trwania: 17’00” 
 
Dedykacja: dla Włodzimierza Kiniorskiego. 
 
Prawykonanie: 24.04.2000, Uzbekistan, Taszkient, Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Współczesnej „Ilkhom – XX”, Włodzimierz Kiniorski – flet, klarnet, saksofon, perkusja, 
Krzysztof Knittel – syntezator, sampler. 

 
Inne wyk.: ALTERNATYWA 2000, Centrum Sztuki DOM, Moskwa (27.04.2000); XIV 

Warszawskie Spotkania Muzyczne, CSW Zamek Ujazdowski – Koncert CH&K&K 
(12.05.2000) // XIV WSM-2000 (17’00”) 
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1. Zapis utworu, przeznaczony dla Włodzimierza Kiniorskiego: 
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Sonata da camera nr 10 
 
Rok powstania: 2000. 
Obsada: thereminvox, komputer, syntezator, sampler. 
 
Czas trwania: 19’55” 
 
Dedykacja: dla Andreja Smirnova. 
 
Prawykonanie: 1.12.2000, Moskwa, Centrum Sztuki DOM, Andrej Smirnov – thereminvox 

i  komputer, Krzysztof Knittel – syntezator i sampler. 
 
Andrej to wspaniały artysta i pedagog, kierownik studia komputerowego Konserwatorium im. 

Piotra Czajkowskiego w Moskwie, od lat też prowadzi Instytut Teremina na tej uczelni. Pomysł na 
utwór może dość naiwny, bo w jednej z części tej sonaty pojawiają się odtwarzane z samplera, 
wcześniej nagrane przeze mnie słowa rosyjskie i polskie mające ten sam źródłosłów... (Krzysztof 
Knittel)     
 

Sonata da camera nr 11 
 
Rok powstania: 2002. 
Obsada: kontrabas, syntezator, sampler. 
 
Czas trwania: 14’36” 
 
Dedykacja: dla Aleksandra Gabrysia 
 
Prawykonanie: (13.05.2002), Warszawski Ośrodek Kultury, XVI Warszawskie Spotkania 

Muzyczne, Aleksander Gabryś – kontrabas, Krzysztof Knittel – syntezator i sampler. 
 
Inne wyk.:  XII Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej, Teatr Korez, Katowice 

(12.11.2003) 
 
1. Aleksander Gabryś i Krzysztof Knittel. 
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2. Zapis utworu, przeznaczony dla Aleksandra Gabrysia: 
 

 
 
 



 76 

 

 
 
 



 77 

 
 

 
Sonata da camera nr 12 

 
Rok powstania: 2004. 
Obsada: Włodzimierz Kiniorski i Marek Chołoniewski z akompaniamentem dźwięków 

odtwarzanych z CD (nagranych przez Krzysztofa Knittla). 
 
Czas trwania nagrania akompaniamentu: 17’35” 
 
Dedykacja: dla Marka Chołoniewskiego i Włodzimierza Kiniorskiego. 
 
Prawykonanie: 21.04.2004, Kazachstan, Almata  
 
Nie mogłem wyjechać na nasz wspólny koncert w Kazachstanie, a planowałem wykonać 

tam nową sonatę wspólnie z moimi przyjaciółmi. Dlatego przygotowałem dla nich nagranie 
mojej partii na CD i w taki sposób w Ałmaty doszło do prawykonania utworu na koncercie 
grupy CH&K&K, ale bez jednego K... (Krzysztof Knittel) 

 
 
 

Sonata da camera nr 13 
 
Rok powstania: 2005. 
Obsada: skrzypce, syntezator, sampler. 
 
Czas trwania akompaniamentu: ca 12’   
 
Dedykacja: dla Krzysztofa Bąkowskiego. 
 
Prawykonanie: Nie została wykonana, ponieważ koncert w Katowicach zaplanowany na 9 

kwietnia 2005 został odwołany z powodu śmierci Jana Pawła II. 
 
Pamiętam nastrój tych dni, papież umierał, a nasz utwór był wspólnym przeżywaniem tych 

dramatycznych chwil. Zagraliśmy go podczas dwóch prób, do koncertu nie doszło. 
 (Krzysztof Knittel) 
 
 

Sonata da camera nr 14 
 
Rok powstania: 2005. 
Obsada: skrzypce, syntezator, sampler. 
 
Czas trwania nagrania: 10’24” 
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Dedykacja: dla Krzysztofa Bąkowskiego. 
 
Prawykonanie: (11.06.2005),  Katowice, Polska Muzyka Najnowsza – Festiwal 

Prawykonań , Krzysztof Bąkowski – skrzypce, Krzysztof Knittel – syntezator i sampler. 
 
[Sonata da camera nr 14] jest dobrym przykładem współpracy opartej na intuicji – 

Krzysztof Bąkowski, znakomity muzyk, wykonawca wielu współczesnych koncertów 
skrzypcowych nigdy wcześniej nie uprawiał swobodnej improwizacji i nasz wspólny występ 
na festiwalu polskich premier w Katowicach był jego debiutem w improwizacji.135 
 

„Na szczególną uwagę zasługują utwory trzech panów w średnim wieku. Krzysztofa 
Knittla (ur. 1947), Piotra Mossa (ur. 1949)  i Tadeusza Wieleckiego (ur. 1954). Ludyczność 
połączona z wyrafinowanym smakiem (Sonata da camera nr14 Knittla), poszukiwanie 
najgłębszego sensu  (Prieres. II Koncert wiolonczelowy Mossa) i  rozgrzana do 
czerwoności, nowoczesna ekspresyjność (Szmer półtonów Wieleckiego). Muzyka 
humanistyczna z człowiekiem w centrum. 

(…) 
Muzyka interaktywna, czyli refleks i gra. 
To z kolei motto do Sonaty Krzysztofa Knittla, która – jak mniemam – stanowiłaby 

zupełnie inną jakość, gdyby nie osobowość wykonującego partię skrzypiec Krzysztofa 
Bąkowskiego oraz  uruchamiającego chmury elektroakustycznych chochlików w 
syntezatorze i samplerze kompozytora. Współoddziaływanie obydwu artystów, muzyka 
dziejąca się „live”, spontanicznie, a zarazem całkowicie pod kontrolą. Muzyka jako 
wspólna, bardzo subtelna zabawa, całkowicie niepoważna i wielka zarazem. Efekt: 
prawdziwy kalejdoskop stanów, współczesna dramatyczna komedia, pod względem 
wyrazu – wręcz starogrecka. Wielkie wrażenie (oby i Sonata wpadła w ręce muzykologów 
i menadżerów od płyt).”136 

 
„Pomysłowość,  oryginalność i artystyczna moc uderzające były zwłaszcza w muzyce 

Krzysztofa Knittel, w jego Sonacie da camera nr 14 na skrzypce (Krzysztof Bąkowski) oraz 
syntezator i sampler (kompozytor). Knittel, gdy komponuje utwór poświęcony pamięci 
ofiar Jedwabnego (El Maale rahamim…), nie boi się patosu, gdy dla Elżbiety Chojnackiej 
pisze Koncert klawesynowy, instrumentom orkiestry nie pozwala kryć się za solistą, 
prowokuje każdego muzyka do wirtuozostwa. Zawsze zaskakuje. 

Tym razem pokazał muzykę, która jest grą. Akcją i interakcją. Współ-graniem, 
natychmiastowym reagowaniem. W elektronice: dźwięki-śmieci, pstryki i chochliki; w 
skrzypcach: sonorystyczne dopowiadanie, dialogowanie. Dwoje muzyków i dziecięca 
radość muzykowania. Muzyka błyskotliwa, subtelnie dowcipna, odrobinę ironiczna. Bliska 
poglądom głoszonym kilkadziesiąt lat temu przez węgierskiego pisarza Sándora  
Máraiego («głoś prawdę, ale też nie zaszkodzi, jeśli czyniąc to, czasem się uśmiechniesz»). 
Być może na tym właśnie polega tajemnica twórczego ognia, który z wiekiem nie 
gaśnie…” 137 

                                                
135 Krzysztof Knittel, Wokół Free Improvisation, wykład z dnia 19.10.2007, Akademia Muzyczna w Krakowie. 
136 Ewa Szczecińska, Zaczyna być normalnie, [w]: „Ruch Muzyczny” nr 9 (2.5.2010), również w: 
http://muzyka.onet.pl/10180,1333248,wywiady.html 
137 Ewa Szczecińska, Górą pięćdziesięciolatkowie!, [w]:  Tygodnik Powszechny nr 26 (26.6.2005). 
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1. Zapis utworu, przeznaczony dla Krzysztofa Bąkowskiego: 
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Sonata da camera nr 15 
 
Rok powstania: 2005. 
Obsada: fortepian, syntezator, sampler. 
 
Czas trwania: ca 14’ 
 
Dedykacja: dla Jerzego Kornowicza. 
 
Prawykonanie: 10.05.2005,  Warszawa, Biblioteka Narodowa, XIX Warszawskie 

Spotkania Muzyczne, Jerzy Kornowicz – fortepian, Krzysztof Knittel – syntezator i 
sampler. 
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1. Zapis utworu, przeznaczony dla Jerzego Kornowicza (tutti): 
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Sonata da camera nr 16 (dla „de ereprijs”) 
 
Rok powstania: 2005. 
 
Obsada:  
- Zespół „de ereprijs”:  
flet/piccolo/altowy 
flet/piccolo/ altowy 
klarnet/klarnet basowy 
saksofony - sopranowy/barytonowy 
saksofony - sopranowy/altowy 
trąbka c 
waltornia 
2 puzony 
tuba basowa 
gitara elektryczna 
gitara basowa 
fortepian 
perkusja 
- Aktorzy: A,B,C. 
- Warstwa elektroniczna (CD player, stereo amplifier, dwa głośniki) 
 
Czas trwania: ca 25’ 
 
Dedykacja: dla Wima Boermana i orkestry „de Ereprijs”, 
 
Prawykonanie: 18.02.006, Wrocław, Teatr „Scena na Świebodzkim”, Festiwal Musica Polonica 

Nova,  
Wykonawcy: Orkiestra „de Ereprijs” pod batutą Wima Boermana, aktorzy – Mirosława 

Olbińska, Przemysław Dąbrowski, Paweł Pabisiak, reżyseria – Piotr Bikont, realizacja 
elektroakustyczna – Krzysztof Knittel. 

 
„Nowych dróg szuka trójka kompozytorów, których najnowsze dzieła zaprezentowano 18 

lutego na Scenie na Świebodzkim. Jako orkiestrowy, acz nietypowy podkład posłużyła 
holenderska Orkest De Ereprijs, zespół o dużych zasługach dla młodej muzyki polskiej. 

(…) 
Krzysztofa Knittla Sonata da camera nr 16 - utwór autotematyczny, przypominający trochę jego 

Objazd z lat osiemdziesiątych, a trochę również dawne pomysły teatralne Bogusława Schaeffera. 
Członkowie zespołu (podstawieni aktorzy) buntują się przeciwko graniu nudnej awangardowej 
muzyki, wstają i wychodzą za kulisy, gdzie ich filmowane na bieżąco rozmowy możemy widzieć na 
ekranie (kilkoro muzyków tymczasem wciąż gra na scenie). I cóż to jest? Też trudno powiedzieć. 
Forma wysoce swoista.”138   
 

Liczący sobie piętnastu muzyków-instrumentalistów, holenderski zespół „de erepris” 
specjalizuje się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Na jego czele stoi Wim Boerman – 

                                                
138 Dorota Szwarcman, Recenzja z Festiwalu Musica Polonica Nova, 2006, [w]: Ruch Muzyczny, nr 4/2006, 
również w: http://www.ruchmuzyczny.pl 
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założyciel i dyrektor artystyczny. Zespół wielokrotnie koncertował na terenie Holandii, jak 
również poza granicami kraju, często w swoich projektach łącząc inne rodzaje sztuki, takie jak 
taniec, film czy teatr. W roku 2003 Wim Boerman otrzymał nagrodę Związku Kompozytorów 
Polskich za promocję polskiej muzyki współczesnej. Zainteresowanie polskimi twórcami 
zaowocowało dwa lata później współpracą z Krzysztofem Knittlem. Zamówienie dotyczyło 
utworu muzyczno-teatralnego, który miał zostać prawykonany na festiwalu Musica Polonica 
Nova we Wrocławiu (2006). 

Knittla nie interesowała jednak tradycyjna forma, lecz „coś tam takiego z pogranicza 
happeningu, performance, burleski teatralnej i utworu muzycznego. I jeszcze w dodatku na swój 
temat…”139 W liście z 15.08.2005 Knittel informuje Boermana o ukończeniu pierwszego szkicu 
utworu.  Po raz pierwszy pada tytuł Sonata da camera. Dyrygent dowiaduje się o istnieniu cyklu 
kompozycji pod tą wspólną nazwą. Sonaty były komponowane dla przyjaciół kompozytora, tym 
razem jednak pojawia się jeszcze dodatkowy czynnik. Knittlowi zależy, by ukryć muzyczno-
teatralną koncepcję utworu. Prosi nawet, by dyrygent wstrzymał się z informowaniem 
organizatorów festiwalu Musica Polonica Nova o postępach, zanim nie okaże się, co jest 
niezbędne do ujawnienia, a co można zataić. Wszelkie działania aktorskie mają z początku być 
zaskoczeniem dla publiczności. Z tego też powodu sugeruje, by niektóre partie powierzyć 
profesjonalnym aktorom, którzy potrafiliby nadać całej sytuacji naturalny charakter, pozbawiony 
sztucznej teatralności. Trzech muzyków „ereprijs” kompozytor umieścił między niczego 
niespodziewającą się publicznością. Ostatecznie jednak w programie festiwalu został 
umieszczony tytuł Sonata nr 16" na trzech aktorów i zespół instrumentalny.  

 Pomysł już w swoim założeniu był dość kontrowersyjny. W liście do swojego przyjaciela – 
reżysera i pisarza – Macieja Wojtyszki kompozytor zwierza się ze swojej niepewności: 
„Zastanawiam się teraz, czy nie przesadziłem z odwagą.” Projekt niewątpliwie wymagał od 
kompozytora dużej odwagi, ale również stawiał spore wyzwanie wykonawcom, którzy nie byli od 
początku przekonani do idei teatralno-muzycznej. Jednoczesne wykonywanie muzyki i gra 
aktorska (obce muzykom środowisko) mogły odbić się negatywnie na jakości dzieła. Swoje 
wątpliwości miał również Wim Boerman – pomysłodawca przedsięwzięcia. Zasugerował, by 
tekst utworu był po holendersku, nie – angielsku. Skłaniał się też do sugestii Knittla, by 
zaangażować zawodowych aktorów. Zaproponował również, by przygotować wcześniej 
nagraną ścieżkę audio-wideo zawierającą część materiału  i włączyć ją do przedstawienia na 
żywo, dzięki czemu muzycy będą mogli bardziej skupić się na swoim zadaniu. Całe 
przedsięwzięcie wydawało się trudne. W charakterze zespołu leży przekraczanie barier, ale 
trzeba też było wziąć pod uwagę, że dodatkowe wyzwania pozamuzyczne wymagały znacznie 
więcej czasu do przygotowania. Boerman nie tracił jednak nadziei. 

25.10.2005  Knittel przysyła pierwszy szkic utworu, w którym jeszcze nie ma partii czysto 
muzycznych. Angielskie tłumaczenie tekstów zrobił przyjaciel kompozytora – Piotr Bikont. W 
liście autor pisze również, że część partii muzycznej pochodzi z jego wcześniejszego utworu – 29 
pieciolinii. Kolejne materiały Boerman otrzymuje w przesyłce z 21.01.2006. Są to między innymi 
trzy wersje (do wyboru) czterokanałowej warstwy elektronicznej Prologu, ze wskazaniem na 
wersję trzecią, która bazuje na pieśni bossa-nova, skomponowanej przez Knittla w 1969r.140 
Dynamika elektronicznej warstwy będzie formowana w trakcie wykonania. W liście zostaje też 
opisany dokładniej kształt całego dzieła, które kompozytor początkowo dzieli na cztery części.141 
Przy opisie Audiencje Trio Knittel zaznacza, że zamiast waltorni można zastosować trąbkę. 

 
 

                                                
139 Z listu do Macieja Wojtyszki 
140 Ostatecznie została wykorzystana wersja trzecia. 
141 W rzeczywistości część, którą kompozytor określa jako finałową została podzielona na Orchestra i Trio 
Plus. 
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Plan formalny 
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Przebieg utworu. 
 
„Ten muzyczno-teatralny utwór powinien być wykonywany w zawrotnym, szalonym 

tempie (przypominającym np. awanturę w parlamencie) […].”142 
 
1. Prologue: 
Estrada. Na estradzie tradycyjnie ustawiona orkiestra, za pulpitem dyrygenckim Wim 

Boerman. Utwór rozpoczyna solowe brzmienie puzonu razem z partią elektroniczną, 
która zarazem ściśle odmierza czas prologu. Minutę później rozbrzmiewa pierwsze 
wejście grupy dętej (flet, klarnet i dwa saksofony), a następnie swoją improwizację w 
stylu latynoamerykańskim zaczyna Salsa Trio (gitara, gitara basowa i perkusja). Jako 
ostatnia wchodzi grupa blachy (waltornia, puzon, tuba). Każda z warstw prowadzi 
swoisty dialog. Puzon solo „dyskutuje” na zasadzie free improvisation z partią 
elektroniczną. Partie blachy i drewna składają się z krótkich, zachodzących na siebie 
fragmentów. Ten dialog, jako jedyny, kontrolowany jest przez dyrygenta, który pełni 
dosyć specyficzną funkcję: „nie jest to […] klasyczne dyrygowanie, tylko pokazywanie 
gestami dynamiki, artykulacji, wskazywanie tego, kto w danym momencie gra i tego, kto 
ma przerwać, a nawet pokazywanie rodzaju dźwięków – można by rzec, że jest to 
dyrygowana improwizacja.”143 Salsa Trio prowadzi swój własny, wewnętrzny dialog. Tutti 
poprzetykane jest fragmentami solowymi (pojawia się też duet – gitara i gitara basowa) 
poszczególnych instrumentów. 

Wszystkie warstwy mają zatem bardzo charakterystyczne brzmienia, które w 
połączeniu ze sobą dają efekt kolażu. Fuzja dźwięków elektronicznych, rytmów 
salsowych, zespołu instrumentów dętych i solowego puzonu jawi się zgoła egzotycznie. 
Na tyle egotycznie, że jeden z „muzyków” („A”) nie wytrzymuje, zrywa się z miejsca i… 

 
2. Happening/Performance. 
… krzyczy histerycznie: „No nie, nie mogę, kurczę dosyć tego!” 
Reakcja jest natychmiastowa. Orkiestra milknie. Na widowni powstaje zamieszanie. 

Jeden ze słuchaczy („X”) woła „Proszę grać!”, drugi („Y”) wyraża swoje podniecenie 
zaistniałą sytuacją. Dyrygent próbuje załagodzić sprawę, ale nie może dojść do głosu. 
Rozgardiasz nasila się. W zapalczywą dyskusję wdają się kolejni członkowie orkiestry 
(„B”, „C”, „D”), jak również widzowie („Y”, „Z”). Temperatura rozmów jest wysoka, 
ponieważ występujące postaci prezentują odmienne postawy. „A” to histeryk, 
nastawiony negatywnie do muzyki współczesnej. „B” stara się we wszystkim znaleźć 
pozytywy. „C” wydaje się najmniej zainteresowany artystyczną stroną utworu. Jego 
podejście do muzyki jest czysto pragmatyczne. „Pokręcone melodie” dzieł 
współczesnych przejawiają tę wadę, iż po jedno- lub dwukrotnym wykonaniu „trzeba 
uczyć się czegoś nowego.” Jeśli już wyraża jakieś sądy na temat sztuki, to są one 
całkowicie bezrefleksyjne. „D” – szowinista – komunista – weredyk – wydaje się być 
najbardziej oderwany od tego, co się dzieje. Muzykę, która brzmiała przed chwilą nazywa 
sentymentalną. W pewnym momencie zaczyna nawet śpiewać Międzynarodówkę po 
angielsku. Podobnie osoby z widowni różnią się w postrzeganiu świata. „X” nie lubi 

                                                
142 Z opisu utworu 
143 Z opisu utworu. 
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„nowoczesnego wydziwiania”, dlatego zaczyna się buntować. „Y-ka” cechuje ciekawość 
nowej sztuki, za to „Z”  jest konformistą, który „dostosowuje się do każdej sytuacji, choć 
nie lubi być zaskakiwany”. 

W pewnym momencie „B”, reagując na słowa „C”, bierze instrument i zaczyna grać. 
Zaraz też dołączają do niego inni muzycy, a dyrygent zaczyna dyrygować. Ów fragment 
kompozytor określił jedynie jako: „Chwila muzyki – skomplikowana faktura”. Muzyka 
milknie szybko i dyskutanci wracają do przerwanej rozmowy. 

Temperatura rośnie. „A” gorączkuje się coraz bardziej. Oliwy do ognia dolewa 
orkiestra, która – pod wodzą dyrygenta –  wykonuje „krótkie, rytmiczne, bojowo 
brzmiące okrzyki – po japońsku.”. „A” nie wytrzymuje. Nazywa całe przedsięwzięcie 
„nonsensem”, po czym wychodzi za scenę. Reszta orkiestry, niezadowolona, również 
opuszcza estradę. Tymczasem „X” wstaje z miejsca i ze słowami – „they don’t know how 
to play ordinary music” – wbiega na scenę… 

 
3. Audience Trio. 
…na której pojawiają się również „Z” i „X”. „Z” siada przy fortepianie, „X” oraz „Y” 

wyciągają swoje instrumenty z futerałów, i artyści zaczynają grać. Muzykę charakteryzuje 
większa przejrzystość, klarowność motywów i tematów. Członków orkiestry widownia 
obserwuje dzięki ekranowi. „B” zastanawia się nad konsultacją u psychologa, na co reszta 
zespołu wybucha śmiechem. „C” zaczyna opowiadać kawał. Tymczasem dyrygent 
bezskutecznie próbuje namówić swoich muzyków do kontynuacji utworu. Dwie minuty 
później „C” stwierdza: „Słuchajcie, zrobię kawał…”, wychodzi na scenę144 i zaczyna 
opowiadać historię o kulawym pijaku na Świdnickiej145. Zaraz potem dołącza do niego 
„D”, który – z kartką w ręku – czyta po niemiecku o Sutrze Serca. Z głośników brzmią 
dźwięki partii elektronicznej. Pojawia się również „B”, racząc słuchaczy opowieścią o 
Franku Zappie. Trio kontynuuje grę. Na estradę wracają kolejni muzycy… 

 
4. Orchestra146. 
…sadowiąc się na krzesłach.  
Jak tylko trio milknie, dyrygent daje znak, i orkiestra – przy akompaniamencie 

przemawiających „A”, „B” i „C” – zaczyna grać. Skomplikowana faktura materiału 
zaczerpniętego z utworu 29 pięciolinii, dźwięki elektroniczne i głosy ludzkie tworzą gęstą 
konsystencję. Muzyka dwukrotnie rozpędza się do zawrotnego tempa, by na końcu 
zastygnąć w piano. Natychmiast jednak… 

 
 5. Trio plus.147 
…muzycy z publiczności kontynuują grę, przy wtórze recytujących aktorów. Do tria 

przyłączają się kolejni instrumentaliści. 
 
 
 
 
 

                                                
144 Tuż za orkiestrą zostały umieszczone cztery mikrofony na statywach. 
145 Ten fragment można potraktować jako wstęp do części Orchestra. 
146 Składa się z pięciu segmentów. 
147 Składa się z pięciu segmentów. 
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1. Zapis prologu. 

 
 
2. Zapis Audience Trio (fragment). 
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2. Zapis Orchestra (fragment). 
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3. Zapis Trio plus – pierwszy segment (fragment) 
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4. Zapis Trio plus – drugi segment (fragment). 
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5. Kwestie aktorów. 
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6. Monologi aktorów A,B,C i D. 
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Sonata da camera nr 17 
 
Rok powstania: 2005. 
Obsada: organy; partia organów odtwarzana z komputera i sterowana w MIDI; partia 

elektroniczna. 
 
Czas trwania akompaniamentu: 6’40” 
 
Dedykacja: dla Ireny Wisełki. 
 
Prawykonanie: 10.12.2005, Łódź, Inauguracja Organów w Akademii Muzycznej w Łodzi, 

Irena Wisełka – organy. 
 
Inne wyk.: 50. Festiwal Musica Moderna, Akademia Muzyczna w Łodzi (26.04.2007) 
 
W planie była kolejna "sonata da camera", tym razem miał być to premierowy utwór na nowe organy midi, 

zakupione dla uczelni w Łodzi, ale w trakcie pracy okazało się, że organistka, prof. Irena Wisełka-Cieślar nie 
improwizuje i tak powstał utwór oparty na kompozycji 

Jana Sebastiana Bacha "Contrapunctus X" z "Kunst de Fuge". Właściwie powinien mieć inną nazwę. 
Podobnie jak poprzednia "sonata nr 16", w której element improwizacji występuje wyłącznie w prologu. Istnieją 
dwie partie organów, z których druga jest odtwarzana z programu komputerowego - wymaga to idealnej 
synchronizacji gry z akompaniamentem.. Ponadto dźwiękom organowym towarzyszy partia elektroniczna, 
również odtwarzana z komputera. Jest nią kompozycja "Surface en rotation" - utwór zaimprowizowany przeze 
mnie w 1997, którego nagranie znalazło się na francuskiej płycie "erratum #1" wydanej przez "erratum musical - 
revue sonore". Czas trwania tego utworu dokładnie odpowiada długości partii organowej sonaty.  

(Krzysztof Knittel) 
 
[Dźwięki elektroniczne w Sonacie da camera nr 14, ale przede wszystkim w utworze Surface en rotation] 

tworzą gęste warstwy nakładających się na siebie dźwięków, lepiej byłoby powiedzieć – szumów, 
przypadkowych trzasków, sprawiających wrażenie dźwiękowego brudu, z którego zwykle oczyszcza się sesyjne 
nagrania instrumentów akustycznych. Ten utwór [Surface en rotation] był zagrany wyłącznie przeze mnie i 
wyłącznie z użyciem elektroniki, a jego forma narodziła się w trakcie szeregu prób – opartych wyłącznie na 
improwizacji; wybór konkretnych dźwięków, a często całych warstw dźwiękowych był całkowicie intuicyjny.148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
148 Krzysztof Knittel, Wokół Free Improvisation, wykład z dnia 19.10.2007, Akademia Muzyczna w Krakowie. 
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1. List do Ireny Wisełki: 
 
 
 

        W-wa, 17.11.2005 
 
Szanowna Pani Ireno, 
 
Poprosiłem Jacka Partykę o przekazanie Pani partytury, która jest już właściwą wersją, 

choć jakieś drobne poprawki bez problemu możemy jeszcze wprowadzić. Mam do Pani 
następującą prośbę – czy może Pani sprawdzić takt 21 w partii Org.1? Obawiam się, że ten 
zapis może być za wysoki i lepiej będzie dać tę frazę o oktawę niżej. Ale na razie 
zostawiam ten zapis i czekam na wiadomość od Pani. 

 
Mam też sugestię, aby we wszystkich taktach poprzedzających wejście Contrapunctus 

X dać w ostatnich taktach klasterów w partii Org. 1 (odpowiednio takty 37-38, takt 76, a 
także takty 102-103) jakąś charakterystyczną barwę, która ułatwi przygotowanie się do 
wejścia w partii Org. 2! Chyba, że to wejście nie sprawia żadnego kłopotu i wówczas 
można nie podkreślać tych zakończeń części z klasterami. 

 
Partię elektroniczną – szumową (opisaną w partyturze jako „Surface en rotation”) 

przywiozę w czwartek 26-go. 
 
Pozdrawiam serdecznie! 
 
Krzysztof Knittel  
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2. Zapis utworu, przeznaczony dla Ireny Wisełki (fragment): 
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Sonata da camera nr 18 

 
Rok powstania: 2006. 
Obsada: klarnet basowy, trąbka, waltornia, instrumenty elektroniczne. 
 
Czas trwania: swobodny 
 
Dedykacja: dla Michała Górczyńskiego i Bartosza Kowalskiego. 
 
Prawykonanie: 21.10.2006,  Warszawa, Koncert Kompozytorski z okazji Jubileuszu 60-

lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie, Michał Górczyński – 
klarnet basowy, Bartosz Kowalski – trąbka i waltornia, Krzysztof Knittel – instrumenty 
elektroniczne.  

 
Miłe spotkanie z młodymi, zdolnymi muzykami – improwizacja zakończona odtworzeniem z płyty 

CD walca, do którego improwizowali Michał i Bartosz, a ja zauważyłem wśród publiczności i 
zaprosiłem do tańca mamę Bartosza… (Krzysztof Knittel) 

 
 

29 pięciolinii 
 
Obsada: orkiestra kameralna // możliwość wykonania utworu przez 4 do 29 

instrumentów podzielonych na 6 grup, sposób wykonania podany w objaśnieniach do 
partytury: I – Cl.(B), Tr.(B), Xlf., Vln., Vc.; II – Fl., Fg., Cr.(F), Pfte, Vln.; III – Ob., Cr.(F), 
Cmpli, Vln., Cb.; IV – Fl. Picc., Tr.(B), Vbr., Vla, Vc.; V – Ob., Trbn., Cel., Vln., Vla; VI – Cl.(B), 
Fg., Mba, Vla 

 
Możliwy czast trwania: od 2’30” do 90” 
 
Prawykonanie: Marcin Krzyżanowski (vc. solo) z 3 głosami nagranymi na taśmę - 

MUZYKA CENTRUM, Teatr „Miniatura” (6.02.1984) 
 
Inne wyk.: Münchener Sommer Werkstatt für Experimentelle Music – w wykonaniu 

uczestników kursu (9.08.1986); Koncert zespołów kameralnych muzyki współczesnej, AM 
w Krakowie (3.03.1988); V FESTIVAL DE LA HAWANA, Teatro Mella (8.10.1989) 
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1. Partytura (fragment): 
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Epilog 

 

Jako cykl, Sonaty da camera Krzysztofa Knittla połączone są wspólną myślą – ideą 

spotkania. Zrodziły się z potrzeby muzykowania i potrzeby bycia z innymi ludźmi. 

Stanowią również odczytanie na nowo gatunku sonaty.  

 

[Słuchacze], nie zdają sobie oni sprawy z tego, jak dalece dzieło jest dialogiem 

kompozytora z przeszłością, z kolegami obok, z własnym profesorem...149   

 

Język dźwiękowy Knittla stworzony jest  w większości z dźwięków „szorstkich i 

chropowatych”, znajdujących się na marginesie zainteresowań wielu twórców. Brzmienia 

te  bardzo mocno związane są z postawą artystyczną kompozytora. Są częścią artykulacji 

jego myśli muzycznych, podpisem autorskim. Żyją i rozwijają się poza uformowanymi 

kompozycjami, stanowiąc materiał uniwersalny, który może podlec „recyklingowi”. 

Idea spotkania przejawia się w postaci dedykacji. Każda kompozycja jest 

zaproszeniem dla drugiego człowieka do artystycznej rozmowy. Utwór z chwilą 

pierwszego wykonania łączy się z adresatem dedykacji, dzięki czemu dopełnia się akt 

stworzenia. Idea spotkania Knittla z zaproszonymi solistami wyrasta z postawy, którą 

Martin Buber określa parą słów Ja – Ty150. Najważniejsze zaś jest to, co pomiędzy tymi 

słowami – energia relacji. Kolejne wykonania utworów – w dużej mierze swobodnie 

improwizowanych przecież – zachowują tożsamość dzieła, ponieważ adresaci dedykacji 

zawsze pozostają dla Knittla Ty. Ty istnieje poza czasem i przestrzenią, i jest jednością. 

Rozerwane Ty zmienia się w Ono. W utworach połączonych z adresatami dedykacji 

wybrzmiewa wciąż ta sama, nieprzemijająca musica humana, natomiast same dzieła 

zmieniają swój kształt zewnętrzny wraz z kolejnymi wykonaniami i wraz z tym wszystkim 

nowym, które przynosi życie. 

 

Nie wiem, czy w ogóle można o tym mówić, ale moją największą obsesją jest 

samotność. Nie tylko moja, także samotność innych ludzi. Oczywiście moja daje mi 

                                                
149  Krzysztof Knittel – wywiad,  rozmawiała Dorota Szwarcman, op.cit. 
150 Martin Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa,1992, wybrał i 
przełożył Jan Doktor 
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najwięcej doświadczeń, bo ja manipuluję własną samotnością, wykorzystuję ją 

bezlitośnie, eksperymentuję z nią, żeby wam coś o niej powiedzieć i żeby znaleźć 

oddźwięk, odpowiedź w was samych na sygnał, który ode mnie będzie.151 

 

Samotność jest dla Knittla również Ty. Jedynie dzięki niej może zrodzić się wartość 

potrzebna do szczerego, pięknego dialogu indywidualności. Inaczej będzie to wyłącznie 

bezmyślne przytakiwanie bądź tupanie nogą. Wartość ta zostaje przedstawiona drugiemu 

człowiekowi, on z kolei daje w zamian swoją własną samotność.  

Krzysztof Droba zalicza Knittla do nurtu ivesowskiego, „osobowość – jak Ives – 

niepokorną, a zarazem opartą na trwałym kodeksie zasad; eksperymentatora, który 

jednak wyznaje określoną hierarchię wartości w sztuce; indywidualistę, a jednak 

społecznika (wyzbytego artystowskiego egocentryzmu – za to pełnego troski o 

społeczne posłannictwo sztuki); twórcę bardzo serio – nawet, gdy oddaje się zabawom i 

figlom.”152 Ives wierzył, że ostateczne zapisanie, „uwięzienie” dzieła w partyturze 

stanowi jego śmierć, co przywodzi na myśl dynamiczny charakter Sonat da camera.  

Również podobnie, jak u Ivesa, najważniejsza dla Knittla jest treść, nie styl. Treść jest 

wyrażona przez substance, o której Alicja Jarzębska pisze, że jest to „postawa artysty 

pragnącego swoją sztuką zbliżać się do prawdy, ewokować najszlachetniejsze ludzkie 

dążenia”.153 Dla Knittla wyłącznie prawda jest piękna. W tekście jego utworu pt. Cyrk 

przyjechał można przeczytać:  

 

Muzyka dla mnie jest indywidualną manifestacją wolności ducha człowieka i 

jako taka powinna być odbierana również w kategoriach etycznych. W moim 

odczuciu kompozytor i muzyk nie może ograniczać swojej postawy do pojęć 

piękna.154  

 

Podobnie jak u Ivesa, dla Knittla ostatecznym weryfikatorem staje się intuicja. Woli też 

nazywać swoją muzykę opartą na improwizacji muzyką intuitywną, w czym widoczna jest 

                                                
151 Ibidem 
152 Krzysztof Droba, Laudatio in honorem Christophori Knittel, Ruch Muzyczny 2003 nr 22  
153 Alicja Jarzębska, Charles Ives, I[w]:  Encyklopedia Muzyczna, red. Elżbieta Dziembowska, Wyd. PWN, Tom 
hij, Kraków, 1993, s.374 
154 Tekst do utworu Krzysztofa Knittla pt.  Cyrk przyjechał 
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również inspiracja Karlheinzem Stockhausenem. Intuicja jest tajemnicą, którą Knittel w 

sobie pielęgnuje. Jest olśnieniem, natchnieniem, ale być może również opętaniem. Maria 

Szulc, w swoich badaniach nad podświadomością, opowiada o starożytnych magach – 

kahunach.155 Wierzyli oni w istnienie w człowieku trzech duchów. Pierwsze dwa 

zamieszkują jego ciało fizyczne. Są to: świadomość (średnie Ja) i podświadomość (niższe 

Ja). „Duch świadomości stoi na poziomie wyższym i ma zdolność mowy, natomiast 

wrażliwy duch podświadomości płacze, jest uczuciowy i posługuje się w rozmaity sposób 

energią życiową.”156 Trzeci zaś duch nie mieszka w ciele fizycznym, jednak połączony jest 

z tym ciałem nierozerwalną nicią, tzw. aka. Jest to nadświadomość (Wyższe Ja), której 

odpowiednik w filozofii chrześcijańskiej zwany jest Aniołem Stróżem. Niższe Ja i średnie Ja 

mogą się ze sobą komunikować, natomiast kontakt z nadświadomością może uzyskać 

jedynie niższe Ja. Świadomość może jednak przekazać podświadomości polecenie 

kontaktu z Wyższym Ja. Mimo to nie ma gwarancji, że polecenie zostanie wykonane. 

Podświadomość zawiera w sobie wszystkie zdarzenia, jakie człowiek doświadczył. Jest 

niczym dysk twardy, a jej danych nie da się tak łatwo wymazać. Stanowi więc potężny 

bagaż doświadczeń, o których – w większości przypadków – komponujący czy 

improwizujący artysta nie zdaje sobie sprawy. Doświadczenia te rejestrowane są jednak 

automatycznie i bezrefleksyjnie. Brakuje więc w podświadomości miejsca na olśnienie.   

Nadświadomość – być może to właśnie Wyższe Ja odpowiedzialne jest za ten rozbłysk 

natchnienia, towarzyszący każdej rodzącej się w świadomości człowieka idei. „Drzemią 

tam moce dotąd nie zbadane i nie mieszczące się w kategoriach rozumowych 

(reprezentujące inny wymiar rzeczywistości) […] Są tam zlokalizowane pewne siły, które 

nazywam siłami dobra, przyjazne człowiekowi, wprowadzające do jego życia ład i spokój. 

Nie przychodzą jednak same. Trzeba je przywołać, pragnąć ich i, przez 

samodoskonalenie, zasłużyć na ich pomoc.”157  

Ives twierdził, że sztuka odseparowana od życia jest nieprawdziwa, „z szacunkiem 

[też] traktował wszelką muzykę, nie uznawał wąsko pojętego profesjonalizmu 

kompozytorskiego.”158 Sonaty da camera wymykają się sztywnym klasyfikacjom. Krążą 

                                                
155 Maria Szulc, Potęga podświadomości. Hipnoza, psychostymulacja, Wydawnictwo „Medium”, Warszawa, s. 
27 
156 Ibidem, s. 28. 
157 Ibidem, s. 36 
158 A. Jarzębska, op.cit., 373 
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gdzieś w rejonach, które można określić siatką takich pojęć jak: muzyka poważna, muzyka 

alternatywna, swobodnie improwizowana. Sam kompozytor nie uznawał sztywnego 

podziału na sacrum i profanum. 

 

Czy odczuwam istnienie granic pomiędzy „muzyką wysoką” a „niską”? Tak, 

oczywiście – przecież są osoby, które nigdy nie pójdą do filharmonii, inne nigdy 

nie wstąpią do dyskoteki, choć takich jest zdecydowanie mniej, a jeszcze mniej 

jest takich, którzy pójdą na awangardowy koncert. Te zbiory ludzkie w 

niewielkim procencie zachodzą jednak na siebie, i w tej maleńkiej grupce znajduję 

się i ja.159 

 

Knittel twierdził też: „według mnie pewne kryteria dopiero się rodzą. W momencie, w 

którym się znajdujemy, trudno ogarnąć teraźniejszość; z pewnością nasi następcy będą 

umieli w prosty sposób pewne rzeczy rozróżniać.”160 Relacja „na gorąco” o utworach 

zakotwiczonych w teraźniejszości przypomina próbę analizy muzykologicznej Andrzeja 

Chłopeckiego podczas wykonania Sonaty nr 8 –  improwizację live. Niemożność 

uchwycenia i nazwania pewnych zjawisk skłania ku temu, by choć spróbować – jeśli nie 

same zjawiska – opowiedzieć o samej niemożności. 

Sonaty da camera to produkt czasów, które Zygmunt Bauman określa „płynną 

nowoczesnością”. „Płynne ramy nowoczesności – zauważa Bauman – nie sprzyjają 

długoterminowemu planowaniu […]. Większość wartościowych przedmiotów szybko 

traci swój blask i atrakcyjność, a jeżeli nadmiernie zwleka się z ich wykorzystaniem, mogą 

się one po jakimś czasie nadawać wyłącznie do wyrzucenia na śmieci.”161 Adekwatność 

owej tezy, w stosunku do Sonat, może być zweryfikowana jedynie przez czas. Okaże się 

wtedy, czy utwory te zostaną wyrzucone na śmietnik historii muzyki, czy wręcz 

przeciwnie – poddane „recyklingowi”, będą rezonować w kolejnych pokoleniach 

artystów i odbiorców sztuki.  

                                                
159 Krzysztof Knittel – wywiad („Na marginesie muzyki”), rozmawiał Marek Romański, [w:] 
http://www.jazzforum.com.pl. 
160 Krzysztof Knittel – wywiad („O nowej operze, globalizacji, lustrach i filcowej rzeźbie”), rozmawiała 
Elżbieta Szczepańska – Lange, op.cit. 
161 Zygmunt Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2007, przekł. 
Jacek Konieczny, s 154 
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„Ze sporą dozą niepokoju – pisze w innym miejscu Bauman – mówi się dzisiaj często o 

rozpadzie więzi społecznych i upadku skutecznych form zbiorowego działania, widząc w 

tym nieprzewidziany efekt uboczny nie znanej wcześniej lekkości i płynności, coraz 

większej ruchliwości, nieobliczalności, nieuchwytności i ulotności mocy.”162 Cykl 

Krzysztofa Knittla zdaje się przeciwstawiać tym dążeniom. Nie zakłada relacji, którą 

Bauman nazywa „siecią”. „«Sieć »nie ma historii: rodzi się w trakcie działania i utrzymuje 

się (a raczej nieustannie, wciąż od nowa odtwarzana lub wskrzeszana) wyłącznie dzięki 

aktom komunikacyjnym. […] Tym samym relacja ustanowiona i podtrzymywana przez 

powstałą w sieci więź zbliża się do ideału «czystej relacji»: łatwych do zerwania, 

jednoczynnikowych więzów bez z góry określonego czasu trwania, bez żadnych 

zobowiązań, nieobciążonych długoterminowymi powinnościami.”163  

Sonaty Knittla zespalają ludzi, łączą we wspólnym działaniu, wspólnej idei i wspólnej 

powinności. Wskazują też na cenność tego, co można określić mianem wartości chwili. A 

więc już nie tylko ponadczasowość, uniwersalność i wzniosłość, ale również magia 

ulotności i niepowtarzalność sytuacji. I jeśli idea spotkania jest uniwersalna, to wartość 

chwili, z jej wszystkimi czynnikami, składającymi się na jednorazowe „tu i teraz”, jest 

niczym bajeczny zamek z piasku. Ponieważ spotkanie, oprócz samej idei, to również 

wygodny, lekko podniszczony fotel i lampka francuskiego wina. To przyjaciel, siedzący 

obok, przy stole szachowym; wczoraj wieczorem oświadczył się swojej ukochanej, mimo 

ręki w gipsie, którą złamał, pośliznąwszy się na zamarzniętej kałuży. Ta rozmowa, ta 

chwila wewnątrz piaskowej komnaty, jest jedyna, i dlatego tak cenna. 

Cała twórczość Krzysztofa Knittla – wielokierunkowa, a także pełna wewnętrznych 

różnic i sprzeczności – może być przejawem procesu, który Kazimierz Dąbrowski nazywa 

dezintegracją pozytywną164. Wewnętrzna siła autokreacji rozbija prostą, zintegrowaną 

strukturę psychiczną, by stworzyć z ich odłamków nowe konstelacje, funkcjonujące już na 

wyższym poziomie rozwoju duchowego. Wszystko to jest więc  szukaniem nowego, 

doskonalszego ładu.    

Sonaty da camera odzwierciedlają bardzo głęboko postawę Krzysztofa Knittla, jako 

artysty, i jako człowieka. Nie obejmują jednak (bo nie mogą) wszystkich aspektów 

                                                
162 Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2006, przekł. Tomasz Kunz, s. 
24 
163 Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, op.cit., s. 134 
164 Kazimierz Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
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postawy kompozytora również takich dzieł jak El maale rahamim… czy Męka Pańska wg 

św. Mateusza – utworów o innym ciężarze gatunkowym. Niemniej jednak Sonaty 

reprezentują  wartości dla sztuki niezwykle ważne. Zdają się też potwierdzać słowa 

Martina Heideggera, iż „obecność twórcy w dziele jest jedyną [tego dzieła] prawdą.”165 W 

utworach tych splata się materia i myśl. Liczy się przede wszystkim realnie istniejące w 

konkretnej przestrzeni wykonawczej namacalne brzmienie. Jest ono jednak formowane 

w myśli muzyczne, natomiast ich sens oraz przesłanie są niemożliwe do zwerbalizowania. 

Sonaty da camera są więc muzyką dźwięku i wydźwięku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztofa Knittel – portret zrobiony przez Pawła Kwieka: 

 

                                                
165 Cyt. za.: Mieczysław Tomaszewski, Relacja: dzieło – życie. Obecność autora w dziele – wykład. Akademia 
Muzyczna, Kraków. 
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