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Ric~a~d Wagner- Walkiria, Tristan i Izo/da-Wagner, wiadomo. Bił 
swo1ą zonę. Oczywiście pierwszą żonę, nie drugą. 

Ca~ille Saint-Saens -Bal maskowy zwierząt- Nr. 5 Słoń: umrzeć 
mozna ze śmiechu. 

Wolfgang Amadeus Mozart - Uwertura do Wesela Figara - Mo
żecie państwo bez wyrzutów sumienia zapomnieć wszystko, co Mozart 
napisał - na kontrabas. 



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 rękach panny Traudl Schulze, 
zamieszkałej w Ambach, i polegało na wyćwiczeniu kilku utworów jak 
„Die Hunnen Komen" (,,Hunowie nadciągają"), „Album fUr die 
J ugend" („Album dla młodzieży") oraz kilku sonat na cztery ręce 
Diabelliego. W wieku dziewiętnastu lat skończyłem naukę rzemiosła 
pianistycznego na „Sonatinie" Kuhlau'a i drugiej partii wyciągu for
tepianowego „Symfonii z uderzeniem w kotły" Józefa Haydna (część 
I). Ponieważ odziedziczyłem po ojcu skrócenie ścięgna małego palca, 
a po matce nadmierną długość palca wskazującego, środkowego 
i serdecznego, musiałem ograniczyć się tylko do akordowego akom
paniamentu pieśni Schuberta („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 Monachium. 
W 1974 r. po seminaryjnej pracy u prof. Ludwika Hammermayera na 
temat „Wyspy Brytyjskie w okresie międzywojennym" i dyplomowej 
„Polityczne i społeczne zaangażowanie George' a Bernarda Shaw'a po 
roku 1918", ukończyłem studia z zupełnie niezłym wynikiem. Równo
cześnie pracowałem m. in. w Ekspozyturze działu umów i patentów 
firmy Siemens, w tancbudzie „Latający Holender" w Berg am See i jako 
niezawodny sparingpartner w ping-ponga. 
Obecnie zatrudniam się jako autor krótkich, niepublikowanych kawał
ków prozatorskich i dłuższych, niezrealizowanych scenariuszy filmo
wych, którymi zarabiam na życie, jak również 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 doświadczenie, gdyż większą część 
mojego życia spędziłem w coraz to mniejszych pokojach, które opusz
czałem z coraz to większym trudem. Żywię nadzieję, że pewnego dnia 
znajdę pokój tak mały, iż obejmie mnie bez reszty i wraz ze mną przy 
przeprowadzce odejdzie. 

I wtedy dopiero spróbuję napisać dwuosobową sztukę rozgrywają
cą się w wielu pokojach. 

Redakcja programu - Beata Soboń 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 

Patrick Suskind 
Tłumaczenie: Onon Beiersdorf 

Skład i łamanie - Radius Sp.c. Warsz.awa, Wilcza 35/41 lok. 3, tel 21-40-17 

(wł. contrabasso; skr. Cb.) -
1. największy instrument strunowy z grupy smycz
kowych, o najniższej skali; posiada cztery lub pięć 
strun strojonych: (C1), E1, A1, D, G; rzadziej 
spotykany jest kontrabas o trzech strunach strojo
nych na dźwięki A1, D, G albo G1, D, A. 
2. skrótowa nazwa odmiany niektórych instrumen
tów budowanych w różnych wielkościach, o naj
niższej skali, np. bałałajka kontrabasowa. 
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Ludwig van Beethoven - V Symfonia Cz. li i Ili - Beethoven rozbił 
parę fortepianów, ale ani jednego kontrabasu i to przemawia na jego 
korzyść. 

Franz Schubert - Symfonia H-moll - Czy możecie sobie państwo 
wyobrazić Schuberta jako wirtuoza? Bo ja nie. Za to miał całkiem dobry 
głos. 

Karl Ditters von Dittersdorf- koncert Koronacyjny E-dur- Dit
ters z zawodu był gajowym. 


