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Autor przedstawia się: 
Urodziłem się w 1949 r. w Ambach nad jeziorem Starnberger 
w Bawarii i gram na fortepianie, a nie na kontrabasie. Moje 
wykształcenie muzyczne od 7 roku życia spoczywało w rę

kach panny Traudl Schulze, zamieszkałej w Ambach, i po
legało na wyćwiczeniu kilku utworów jak „Die Hunnen Kom
men" („Hunowie nadciągają") , „Album fiir die Jugend" („Al
bum dla młodzieży") oraz kilku sonat na cztery ręce Diabel
liego. W wieku dziewiętnastu lat skończyłem naukę rzemiosła 
pianistycznego na „Sonatinie" Kuhlau'a i drugiej partii wy

ciągu fortepianowego „Symfonii z uderzeniem w kotły" Józefa 
Haydna (część I). Ponieważ odziedziczyłem po ojcu skrócenie 
ścięgna małego palca, a po matce naómierną długość palca 
wskazującego, środkowego i serdecznego, musiałem ograni
czyć się do akordowego tylko akompaniamentu pieśni Schu
berta („Cisza nocna", „Smierć i dziewczyna", „Król w Thule" 
itd.). Zrezygnowałem więc z robienia w przyszłości kariery 
solisty i rzuciłem się, w semestrze zimowym 1968, studiować 
historię średniowieczną i nowożytną na Uniwersytecie w Mo
nach ium. 
W 1974 r. po seminaryjnej pracy u prof. Ludwika Hammer
maycra na temat „Wyspy Brytyjskie w okresie międzywojen
nym" i dyplomowej „Polityczne i społeczne zaangażowanie 
Gcorge'a Bernarda Shaw'a po roku 1918", ukończyłem studia 
z zupełnie niezłym wynikiem. Równocześnie pracowałem 

m. in. w Ekspozyturze działu umów i patentów firmy Sie
mens, w tancbudzie „Latający Holender" w Berg am See i ja
ko niezawodowy sparingpartner w pingponga. 
Obecnie zatrudniam się jako autor krótkich, niepublikowa
n~·ch kawałków prozatorskich i dłuższych, niezrealizowanych 
scenariuszy filmowych, którymi zarabiam na życie, jak rów
nież komentarzami do nich, które Redakcje tak długo szlifują, 
aż w końcu tracą ochotę na ich odrzucenie. 
Sztukę „Kontrabasista" pisałem latem 1980 r. Chodzi w niej -
obok masy innych rzeczy - o samoświadomość człowieka 
w jego maleńkim pokoiku. Wyzyskałem tu własne doświad
c:ienie, gdyż większą część mojego życia spędziłem w coraz to 
mniejszych pokojach, które opuszczałem z coraz to większym 
trudem. żywię nadzieję, że pewnego dnia znajdę pokój tak 
mały, iż obejmie mnie bez reszty i wraz ze mną przy przepro
wadzce odejdzie. 
I wtedy dopiero spróbuję napisać dwuosobową sztukę roz
grywającą się w wielu pokojach". 

Patrick Siiskind 
Tłumaczył: Otton Beiersdorf 

Autor o kontrabasie: 
„Każdy muzyk niewątpliwie przyzna, że w orkie
strze w każdej chwili może zabraknąć dyrygenta 
ałe nie kontrabasu.. . Powiem więcej - i teraz 
będzie definicja - orkiestra istnieje dopiero 
wtedy, gdy w niej występuje konirabas". 

Kontrabas 
a - śllmak 

b - mechanizm kolkowy 
r - prożek górny 
e - talia 
f - otwór rezonansowy (ef) 
g - podstawek 
h - strunociąg 

d - podstrunnica (chwytnia) 
i - wiązadło 

J - prożek dolny 
k - nóżka 
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„Kontrabas jest bardzo nieporęcznym instru
mentem. Nie można go nieść, trzeba go dźwigać, 
a jeśli upadnie, to już po nim. Do samochodu 
mieści się tylko wtedy, jeśli wyjmiecie Państwo 
prawe przednie siedzenie. I wtedy nie ma już 
miejsca dla nikogo innego ... W mieszkaniu trzeba 
go zawsze omijać. Plącze się tak. .. głupkowato, 
nie to co fortepian. Fortepian to jest mebel. Mo
żecie go Państwo zamknąć i zostawić. Kontrabas 
nie. Plącze się zawsze tak. .. Miałem kiedyś wuja 
który stale chorował i stale się uskarżał, że nikt 
o niego nie dba. Takim właśnie jest kontrabas". 

Wiola subbasowa z XVII w. (Gasparo da Saló) 

„Przyjrzyjcie się dobrze. Przecież kontrabas wy
gląda jak stara, gruba baba. Biodra o wiele za 
szerokie, talia zupełnie nieudana i do tego wą
skie, rachityczne ramiona - zwariować można! 
A bierze się to z tego, że kontrabas według hi
storii muzyki - jest obojnakiem. Na dole jak 
wielkie skrzypce, na górze jak wielka gamba". 

„Ale to jest właśnie to ... To co nazywamy s iłą 
przebicia instrumentu. 



A bierze się z wibracji grubych strun. 
~le_t, alb? ~r~bka, mówicie Państwo, brzmią prze
ciez głosmeJ, ale to nie jest prawda. One nie 
?1ają siły ~rzebicia. Nośności. Nie mają body, 
Jakby powiadział Amerykanin. Ja mam body 
względnie mój instrument ma body". ' 

Wnętrze pudła rezonansowego 
a - gniazdo szyjki 
b - listwy poprzeczne 
c - boczki 
d - listwy wieńca 
e - pieniek górny 
f - klocki narożnikowe 
g - dusza 
h - pieniek dolny 

Wierzchnia płyta rezonansowa 
a - belka 
b - podstawek 
c - dusza 
d - warstwice grubości płyty 

' .... _ 

Pionowy przekrój kontrabasu 
a - szyjka 
b - pieniek górny 
c - podstrunnica 
d - plyta wierzchnia 
e - płyta spodnia 
f - belka 
g - struna 
h - podstawek 
i - dusza 
J - strunociąg 

k - pieniek doln y 
1 - guzik 

„Nie ... Nie mogę powiedzieć, że go kocham. Pod
czas gry jest niemożliwy.„ do zagrania trzech 
półtonów potrzebna jest mi cała szerokość dło
ni ... A jeśli chcę zagrać na jednej strunie od dołu 
do góry to muszę jedenaście razy zmieniać układ 
palców. To jest sport a nie muzyka". 

Układ lewej ręki 
w I pozycji 
Układ palców 
na strunie według szkoły 
włoskiej 

Układ palców 
podczas gry w pozycji 
kciukowej 



„ Trzeba mieć wielką siłę, żeby smyczkiem wy
dobyć jakikolwiek dźwięk z tego cholernego pu
dła, żaden piękny dźwięk„. zresztą o takim nie 
ma co marzyć, bo w tym pudle nie ma pięknych 
dźwięków, to są ... " 

Schemat ruchu ręki: 
trzymającej smyczek niemiecki 
a - staw barkowy 
b - łokieć 

c - przegub 
d - palce 
e - smyczek 

Uchwyt smyczka niemieckiego 
A - widziany od wnętrza dłoni 

B - widziany od zewnątrz 

Smyczek systemu niemieckiego 
a - pręt 

b - włosie 

c - główka 

d - żabka 

e - szyjka pręta 
f - owinięcie 

g - rękojeść 

h - obsadka 
I - piętka żabki 
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Autor o kontrabasistach - wielkich: 
„Na kontrabasie nikt nigdy nie będzie grał pięk
nie, jeśli to słowo ma zachować swoją wartość. 
Nikt i nigdy. Nawet najwięksi wirtuozi. Bo tutaj 
chodzi o fizykę, nie o umiejętności.. . 
. . . A może słyszeliście Państwo takie nazwisko jak 
Johann Sperger? Albo Domenico Dragonetti? 
Albo Bottesini? Albo Kusewitzki? Albo Hof
fmeister? Albo Othmar Klose? Słyszeliście Pań
stwo chociaż jedno z tych nazwisk? ... 

Domenico Dragonetti 
Giovanni Bottesini 
Sergiusz Kusewitzki 

... A to są wielcy kontrabasiści. 

... W gruncie rzeczy niczym nie różniący się ode 
mnie ... 

... Kontrabasiści, którzy zaczęli komponować 
z rozpaczy". 



R. Duły „Kontrabasl6cl", 1948 

„O nie! Kontrabasistą nie można się urodzić. 
Kontrabasistą zostaje się z przypadku i rozczaro
wania. Nie ma wśród nas, kontrabasistów Pań
stwowej Orkiestry ani jednego, któremu by ży
cie nie dało po łbie. Przykładem typowego życio
rysu kontrabasisty może być mój własny ... " 



Kwartet obojowy: 
Mariusz Pędziałek obój 

Barbara Stuhr skrzypce 
Barbara Wojciechowska altówka 

Tomasz Wyroba wiolonczela 

Kwartet obojowy powstał w roku 1976 i wchodzi 
w skład Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka 
Centrum". 
Jest laureatem 1-szej Nagrody na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów Kameralnych Muzyki 
Współczesnej w Krakowie. Występował m. in.: 
na Międzynarodowych Festiwalach Muzyki 
\\'spółczesnej „Warszawska Jesień'', Mixed-Me
dia Festival Bruksela, Bratislawske Hudobne 
Slawnosti, nagrywał dla Radio France w Paryżu. 

materiał ilustracyjny 
z książki T. Pelczara 

„Kontrabas od A do Z" PWM 

NAJBLIŻSZA PREMIERA : 

P. P. Pasolini 

Aff abulazione 

~~~~ U-~U'ill 
Dyrekcja Teatru: 
ul. Bohaterów StaVingradu 21, 31-038 Kraków 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny: tel. 2r 19 92 

Dyrektor Organizacyjny: tel. 21 22 03 
Sekretariat: tel. 21 22 03, 21 19 92 

Scena przy pl.Szczepańskim 1 /ul. Jagiellońska 1/ 
31-011 Kraków 
tel. 22 85 66, 22 99 44 /centrala łączy\. kasą/ 
Scena Kameralna, u 1. Bohaterów Stalingradu 21 

31 038 Kraków 
tel. 21 19 95, 21 19 98 /centrala łączy\. kasą/ 
Piwnica przy Sławkowskiej 14 

tel.215976 
Organizacja Widowni: 
pl.Szczepański l, 31-oII Kraków 

tel. 22 40 40 

• 
Redakcja pTOgTamu: 
TeTesa BazaTnik 
Opracowanie gTaficzne: 
Lech PTzybylski 

Drukarnia Wydawnicza im. W . L. Anczyca Kraków, zam. 5076/85 
nakl. 10 OOO egz . L-17/279 
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A PROGRAMU z WKLADXĄ 
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D Y R E K T O R I K I E R O W N I K A R TY S TY C Z NIY S. R A O W AN 

Patrick Siiskind 

(Der Kontrabass) 

Przekład: Barbara Woźniak 

~fć) 

Jł~Z~ SllJl1~ 
z towarzyszeniem Kwartetu obojowego w składzie: 

Mariusz Pęd~iałek obój 
Barbara Stuhr skrzypce 

Barbara Wojciechowska altówka 
Tomasz Wyroba wiolonczela 

Utwory wykonywane w dzisiejszym spektaklu: 
W. A. Mozart - Kwartet F-dur KV 370. Allegro. Adagio. Rondeau. 

Allegro. 
F. Kramar-Kromer - Kwartet F-dur. Allegro. Menuetto. Rondo. 

J. Francaix - Quatuor. Allegro vivace. Andante tranquillo. Vivo 
assai. Andantino. Allegro giocoso. 

M. Pędziałek - Kwintet kontrabasowy O-dur. Allegro. Andante. 
Vivo. 

B. Schaef f er - Kwartet obojowy 
D. Cope - Towers 

Korepetycje gry na kontrabasie: Marek Kalinowski 

OPRACOWANIE I KIEROWNICTWO MUZYCZNE: PANNEAU I RYSUNKI: 

Mariusz Pędziałek Andrzej Mleczko 

Dyrektor Organizacyjny M. IAWRITNU * Kier. Literaccy L MORAWIEC, J. OPALSKI ~"' Kier. Muzyczny M. MfJIA 

Sufler 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

pracownia krawiecka męska 
Dekoracje: 

pracownia stolarska 
pracownia malarsko-buta/orska 

pracownia ślusarska 
pracownia perukarska-fryzjerska 

Gl. elektryk 
Akustyk 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Joanna Monkiewicz 

Zdzisław Szewczyk, Józef Kanta 

Wiesław Wróbel 
Jerzy Cieślicki 
Franciszek Malek 
Tadeusz Domlczek 

{wteslaw Och.al 

JERZY KOLAK 
LESZEK BARANOWSKI 

PRAPREMIERA W PIWNICY „PRZY SŁAWKOWSKIEJ. 14" W l)NIU 15 LUTEGO 1985 ROKU 





WgJątlf 01vg }11/Jileusz 

Jatrich ~ilskinb 
(Per ~011trabuss) 
przekład: Barbara Woźniak 
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Jłl:Z~ Sii J~I< 
z towarzyszeniem Hwęrttlu obojowego w składzie: 

Mariusz Ped:rtałek obój 
Ba.rbara Stuhr skrzypce 

Barbara Wojciechowska altówka 
Tomasz W gro ba wiolonczela 

Utwory wykonywane w dzisiejszym spektaklu: 
W . A. Mozart - Kwart el F-dur B \. 370. Allegro. Adagio. Rondeau. 

Allegro. 
F. Kremer-Kromer - Kwartet F-dur. Allegro. Menuetto. Rondo. 

J. Francalx - Quatuor. Allegro vivace. Andante tranquillo. Vivo 
assai. Andantino . Allegro giocoso. 

M. Pędzlałek - Kwintet kontrabasowy D-dur. Allegro. Andante. 
Vivo. 

B. Scbaelfer - Hwartet obojowy 
D. Cope - Towers 
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OPRA COWANIE I IUBROWNICTWO MUZYCZNE: l'l'INNEAll I lffSUSIU : 

Mariusz Pędziałek Andrzej Mleczko 
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Ale to jesta właśnie to ... To co nazywamy siłą przebicia instrumentu. 

Podczas gry jest niemożliwy ... do zagrania trzech półtonów potrzebna jest cała 
szerokoś(~ dłoni. .. A jeśli chce się zagra(: najednaj strunie od dołu do góry to trzeba 
jedenaści razy zmieniać układ palców. To jest sport a nie muzyka! 

Trzeba mieć wielką siłę. żeby smyczkiem wydobyć j aklkolw:iek dźwięk z tego 
cholernego pudła. żaden piękny dźwięk ... zresztą o takim nie ma co marzyć, bo 
w tym pudle nie ma pięknych dŻ\vięków. to 

O n ie! Kontrabasistą nie można się urodzić. Kontrabasistą zostaje się z przypad
ku i rozczarnwanja. 

Patrick Suskind 
llurna~c: Otton Bcicrsdoń 

Organizator Wyjątkow go Jubileuszu Jerzego Stuhra serd cznie dzię
kuje Panu Kazimierzowi Orcholski mu - Prezes wi Salonów Mebli 
Swarzędzkich ; ANNA-Toruń, OLGA- Bydgosz z 

Z okazji 500. wykonania przez Jerzego Stuhra - w I O. roku występowania z mono

dramem Patricka SilskindaKontraba iSltJ. 

Wydawnictwo: Impresariat Arty ·tycz11y Aslforuti 

rysunki - Andrzej Mleczko 
fotogr tie - Wojciech Pl wińsk i 

opracowanie gra ficzne ~ Zb. Raple wict. 
druk - Drukarnia Offsetnwa · RG S - Toru1i 




