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"Kontrab:isisu" ,,. wykon:1niu Cezan:go Ż:1k:1 10 kokjny z tzw . 
":\k1orskid1 spek1:1kli" ·l"L'a1ru \'\'spókzcsnegn. I)< 11ychczas ,,. naszej 

"galerii kreacji" zn:ileżli sil,' Zdzisb\\' Kuźniar I ''.la, Feuerbad1" 
Dors1:1 l. Eugeniusz Kujawski ("Upadek" C:111111s) oraz f\ larlena 
~lil\\'iw i :\ndrzL·j Bielski ( "Szac,:.-;liwe dni" lkch·11:il. 

Leszek l'ułb. ,,. "G:tzL·cie \'\ yborczej". pod h:1slem ''.lcst co podzi
\\'i a(·" tak pisał o Co:11ym Żaku, uznanym za najlepszego młodego 
:1ktor:1 Wroda,,·i:1 \\' I 99.i r. : "HzeczywiśL"ie \\'ie I ki i obszerny. Dobre 
role ,,. "I listoryji i chwalebnym Z111:1rtwyd1ws1aniu P:ir'l

skim" . \YcZcśniej \\' "Smu1nej historii dla wesoh·d1 ludzi" i urzebj:1-
cy " ·it:11izm ,,. ":\ktorze" . f\loże by~ tylko lepiej". 

\'\\pc'1kzL·sna (itt:f:llUf:I dr:tm:1ączna rzadko Sl:t\\'i:I )1)'1ania , do
l)'l'Z:fl'l' ludzkii:j kondycji . Konii:l· XX \\'iehu zmusza n:1s jednak do 
nid1. ,l:ihie s:1 granice ludzkiej samotności' Na ile jesteśmy\\ ' s1;1-
nie ohronil' \\'bsn:1 osoho\\'ośl· bez popaclani:t w ohl~<.1~ Czy nasze 
życic musi by(· tragiczn:1 clrwin:1:0 "Kontrahasis1:1" to wsp(lfczesn:1 
histori:1 szalcr'lstwa. \\'t• wstystkich jego :1spek1:1ch. 

:l11tlrzLj JJ11/Jll'1i 

Kontrabas 
to najniższy strojem i największy instrumenl muzyczny lgrup:1 d1or

dofon<'>w smyczkowych l, z pudłem rezonanso\\·ym, kt<'>re \\' w·1rnej 

części wydłuża sil(' i przechodzi bezpośrednio,,. kn·11k:1 szyjk1,'. z:1-

ko11czon:1 ślimakiem, z szerokimi boczkami i pbsk:1 płyq doln:1. za-

1:1111:111:1 d:iszko\\'ato ku g<'irze, \\'Zmocnion:1 od \\'e\\·n:prz l 'ZIL'rema 

listw:1mi poprzecznymi. Dł:t ułatwienia n:rci:1gu st run kołki strnno

\\'t• zas1:1piont"s:1 spJcj:1lnymi maszynkami . Podczas gl)· kontrabas 

ust:1wi:1 si<.; pionowo. Obecnie używane s:1 trz\· typy kontrahasc'>w: 

. trz\'slrunmvy (angielski - A I, D, G lub włoski - G I, D. :\ l, czterostru 

nowy <El , Al. D, Gl i pil('ciostnrnmty ICI, El, Al, D. (.~). Najhar

dziej pop11brny jest czterostnrnowy~trojony ". kwa11ad1 . 
- ~ 

S1run\· kontrabasowe s:1 kiszkowe,~ajniższa O\\'ini1;1a drutem. Do 
. -~ 

gry używa sil(' smyczka z okr:1gło " ;f)'gil('tym drze\\·l·em, d:11:wego 

l\\'ardy dżwil,'h . lub pbskiego, o \\'i<;kszyd1 rozmiar:1d1 . hardziej 

pod:11 nego n:1 prow:1dzenii: melodii . Kontrah:1.., używany jl'st \H: 

\\'szvsl h id 1 ork il' st rach symfonicznych. a także inr1"d1 zespobd1 

( głc'iwnie j:1zzowyd1 l i;1ho instrument basowy. 

Ograniczoni: możłi\\'ości tedmiczni: <chrżi: rozmiary. trudne p:il

ni\\·anie) m:lło dżwięczne, dudni:1ci: brzmi1.:nie sprawi:1j;1, iż ha r

dzo rz:idko wysll('puje jako ins1rume111 solo\\'y. 

I lis1orycznit· kontr:1h;1s wykształcił się z \ 'ioli d;1 g:1mb:1. \\' h1<"1rej 

z:1stoso\\':tllo podst run nil 'I,. hczprogo\\';I (XVI I \\ '. l . z111nit·1:-.zono 

liczbę s1r11n do czterech (XVIII w . l . 

·frarr \l''sJxikzesuy sNmla /xxl=irhnl'C.11."" 
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