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K ontrabas, podobnie jak inne 
wspó!cze"nie znane instrumenty 
smyczkowe, powsta! w XVI wieku.  

O ile jednak skrzypce, altówka i wiolon-
czela maj# swoich bezpo"rednich proto-
plastów w rodzinie wiol – viola da braccio 
i viola da gamba, o tyle kontrabas takiego 
przodka nie posiada. 

Pocz#tkowo prawdopodobnie by! wio-
lonczel# o ni$szym stroju. Ze wzgl%du na 
to, $e pud!o by!o zbyt ma!e, by odpowied-
nio wzmocni& tak niskie d'wi%ki, zacz%to 
je powi%ksza&. Pierwsza znana wzmianka 
o instrumencie pochodzi z pism Michaela 
Preatoriusa. Pisze on o tzw. „violon da gamba 
sub-base” o monstrualnej wysoko"ci niemal 
2,5 metra, wyposa$onej w pi%& strun. 

W baroku kontrabasu u$ywano spora-
dycznie. Jego stosowanie utrudnia!y ogrom-
ne rozmiary oraz problem z uzyskaniem 
strun, produkowanych wówczas z preparo-
wanych jelit. Dopiero wraz z wynalezieniem 
nowych, srebrnych strun z oplotem kontra-
bas sta! si% funkcjonalnym instrumentem  
i móg! wej"& do normalnego zestawu orkie-
strowego. Cho& brzmia! dobrze i mia! poten-
cja! wykonawczy, kompozytorzy jako" nie 
chcieli go zauwa$y&. Musia! si% pojawi& kto", 
kto udowodni, $e z wielkiego pud!a mo$na 
wydoby& znacznie wi%cej ni$ d!ugie d'wi%ki 
basowe, wzmacniaj#ce partie wiolonczel.

Ten kto" nazywa! si% Domenico Dragonet-
ti i przyszed! na "wiat 7 kwietnia 1763 roku  
w Wenecji. Ojcem Domenica by! Pietro Dra-
gonetti. Jedne 'ród!a podaj#, $e by! fryzjerem, 
inne – $e gondolierem. Wszystkie jednak s# 
zgodne, $e by! tak$e amatorskim muzykiem, 
w którego domu znajdowa!y si% zarówno 

kontrabas, jak i gitara. Gry na obu tych in-
strumentach Pietro zacz#! uczy& pierworod-
nego. Ch!opiec okaza! si% zdolnym uczniem, 
a dzi%ki kontaktom ojca w muzycznym "ro-
dowisku miasta, jego talent zosta! wkrótce 
dostrze$ony i doceniony. Ju$ jako kilkulatek 
by! zabierany na wspólne publiczne wyst%-
py przez skrzypka i kompozytora muzyki 
tanecznej, Dorettiego. Gdy sko(czy! 12 lat, 
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Artysta u progu  
kariery solisty.

Fragment partii kontrabasu  
z kwintetu smyczkowego Rossiniego,  
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jego edukacj# zaj#! si% najbardziej ceniony 
w Wenecji nauczyciel kontrabasu, Berini. 
Jednak s!ynny profesor da! Dragonettiemu 
tylko 11 lekcji, po czym stwierdzi!, $e ju$ ni-
czego wi%cej nie jest w stanie go nauczy&.

Czternastoletni Domenico rozpocz#! wi%c 
w!asn# karier%. Pocz#tkowo zosta! miano-
wany pierwszym kontrabasist# w orkiestrze 
miejscowej Opery Bu)a. Rok pó'niej to 
samo stanowisko obj#! w Opera Seria. Gra! 
tak$e w teatrze San Benedetto. Maj#c 18 lat, 
wyje$d$a! ju$ cz%sto na wyst%py poza Wene-
cj%. W Treviso zaproszono go do wspó!pracy 
z kwartetem Tommasiniego. Jednego z kon-
certów s!ucha! zarz#dca kaplicy "w. Marka, 
który zacz#! nalega&, by ch!opak spróbowa! 
swoich si! w przes!uchaniach do tamtej-
szego s!ynnego zespo!u. Pierwsza próba  
w 1784 roku zako(czy!a si% niepowodze-
niem, co jednak tylko zmotywowa!o m!ode-

go muzyka, by ponownie podj#& wyzwanie.  
13 wrze"nia 1787 przyby! do kaplicy raz 
jeszcze i jednog!o"nie zosta! przyj%ty. Sta! 
si% cz%"ci# grupy pi%ciu kontrabasistów za-
trudnionych w tym miejscu. Zaoferowano 
mu te$ poka'ne honorarium w wysoko"ci  
25 dukatów rocznie. 

W grudniu tego samego roku nast#pi!y 
zmiany personalne w sekcji kontrabasów, 
w wyniku których Dragonetti zosta! jej li-
derem. Cz%sto gra! koncerty solowe pisane 
na swój instrument. Wyst%powa! przy okazji 
uroczysto"ci "wieckich i ko"cielnych. Zosta! 
uhonorowany czternastoma ró$nymi na-
grodami za niespotykan# wirtuozeri%. Sam 
tak$e komponowa!. Jego s!awa szybko ros!a 
i zacz%to o niego zabiega& tak$e za granic#. 
Jednak Wenecja nie chcia!a straci& swojego 

ulubie(ca. 13 grudnia 1791 roku, na mocy 
bezprecedensowego zarz#dzenia Dragonet-
ti otrzyma! gigantyczn# sum% 310 dukatów 
jako zado"&uczynienie za to, $e odmówi! wy-
jazdu na dwór cara Rosji. Trzy lata pó'niej 
w!adze kaplicy, nie mog#c go zatrzyma& si!#, 
zdecydowa!y si% da& arty"cie p!atny, dwu-
letni urlop, by ten móg! wyjecha& w podró$ 
koncertow# do Londynu. Wszyscy mieli na-
dziej%, $e wróci.

Jesieni# 1794 Domenico Dragonetti przy-
by! do angielskiej stolicy. Cho& Wenecja to 
miasto bogate w $ycie kulturalne, nie mo-
g!a si% równa& z t%tni#cym nim Londynem. 
M!ody artysta zosta! ciep!o przyj%ty i szybko 
si% tu zadomowi!. Jego w!oskie korzenie zo-
sta!y docenione i obok technicznych mo$li-
wo"ci przes#dzi!y o szybkim zdobyciu popu-
larno"ci. W pierwszym okresie wyst%powa! 
g!ównie w Teatrze Królewskim. Wspó!-

pracowa! równie$ z zespo!ami Concerts 
of Antient Music i Drury Lane. Bra! udzia!  
w koncertach prywatnych i publicznych. 
Cz%"& jego dochodu stanowi!y lekcje prywat-
ne, a tak$e zyski z inwestycji *nansowych. 
Dragonetti da! si% pozna& jako kolekcjoner 
sztuki oraz handlarz znakomitymi instru-
mentami i ich znawca. Jego kolekcja w chwili 
"mierci liczy!a ponad 60 eksponatów, w"ród 
których warto wymieni& m.in. skrzypce 
Stradivariusa, na których gra! Paganini, oraz 
trzy gitary, dwa fagoty i trzy rogi.

Najwa$niejsze by!y jednak cztery kontra-
basy, z których ka$dy mia! w!asn# histori%,  
a najcenniejszy wyszed! z pracowni Gasparo 
da Salo, $yj#cego w II po!owie XVI wieku. 
Dragonetti dosta! instrument w prezencie 
od mnichów z klasztoru "w. Piotra w Vicen-

zy, po serii znakomicie przyj%tych koncer-
tów, jakie da! w tym mie"cie. Przywi#za! si% 
do niego bardziej ni$ do jakiegokolwiek in-
nego. Podobno o"wiadczy! nawet, $e gdyby 
kontrabas zosta! skradziony lub niefortunnie 
zniszczony, by!by to koniec jego kariery. Na 
szcz%"cie, nic takiego si% nie sta!o. 

Zabytek przetrwa! nie tylko do ko(ca 
$ycia Dragonettiego, ale tak$e do naszych 
czasów i zachowa! si% w zbiorach kaplicy 
"w. Marka. Wiele lat stanowi! jedn# z oso-
bliwo"ci kolekcji, stoj#c z dala od g!ównej 
"cie$ki zwiedzania, pomi%dzy k!em narwala, 
a tureck# kusz#. By go zobaczy&, trzeba by!o 
kon*dencjonalnie spyta& personel kaplicy 
„Dov’e il contrabasso?”. Nikomu nie pozwo-
lono na nim gra&, cho&by by! to sam Botte-
sini. W 2007 roku w!adze Wenecji postano-
wi!y instrument wyremontowa&, zwracaj#c 
si% z tym zadaniem do Sergia Scaramellego. 

Podobno w nocy po zabraniu kontrabasu 
z kaplicy przepali!y si% wszystkie $arówki, 
o"wietlaj#ce go w gablocie. Lutnik uzna! to 
za znak, $e mo$e przyst#pi& do pracy. Poza 
napraw# kilku p%kni%& p!yty rezonansowej 
i wymian# zniszczonych strun oraz konser-
wacj# ko!ków niewiele by!o do zrobienia. 
Gasparo da Salo odzyska! blask i 11 lipca 
2007 wróci! do Wenecji, gdzie obecnie nie 
tylko cieszy oko, ale bywa wykorzystywany 
do koncertów.

W sezonie 1794-95 do Londynu po raz 
drugi przyjecha! Józef Haydn. W tym cza-
sie Dragonetti nale$a! ju$ do elity i szyb-
ko zosta! przedstawiony kompozytorowi. 
Arty"ci z miejsca si% zaprzyja'nili, a cztery 
lata pó'niej, w 1799 roku, Dragonetti poje-
cha! do Wiednia, by odwiedzi& Haydna. Ale 
nie tylko jego. O umiej%tno"ciach s!ynnego 
W!ocha us!ysza! tak$e Beethoven i zapragn#! 
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odlana w Londynie  
w 1834 roku.
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go pozna&. Tak$e w tym przypadku pierwsze 
spotkanie zaowocowa!o nast%pnymi. Zacho-
wa!a si% relacja z jednego z nich, opowiedzia-
na s!owami Samuela Aplleby: „Powiedziano 
Beethovenowi, $e jego nowy przyjaciel bez 
trudu grywa na kontrabasie repertuar prze-
znaczony na wiolonczel%. Pewnego ranka, 
gdy odwiedza! go Dragonetti, kompozytor 
zapragn#! pos!ucha& jednej ze swoich sonat. 
Pos!ano po kontrabas, a na pulpitach znala-
z!y si% nuty II sonaty op. 5. Beethoven zagra! 
parti% fortepianu, nie spuszczaj#c wzroku  
z towarzysza. W *nale, gdy w partii kontra-
basu pojawi!y si% arpeggia i nawet one nie 
zbi!y z tropu wirtuoza, Beetho-
ven zerwa! si% na równe nogi, 
z rado"ci obj#! Dragonettiego  
i jego kontrabas.” 

Nied!ugo pó'niej w symfo- 
niach i koncertach pisanych 
przez Beethovena pojawi!y si% 
nowoczesne, piekielnie trudne 
partie dla nieszcz%snych kontra-
basistów. Kompozytor w ko(cu 
pozna! oraz w!a"ciwie wykorzysta! 
mo$liwo"ci instrumentu, a w "lad 
za nim poszli kolejni.

Nast%pne lata to czas podró$y 
Dragonettiego po Europie. Wróci! 
do Wenecji, potem znów odwiedzi! 
Wiede(, by ostatecznie przez Am-
sterdam i Rotterdam powróci& do 
Londynu w maju 1814 roku. W tym 
momencie rozpocz#! si% nowy etap 
jego kariery. Jako uznany wirtuoz stop-
niowo, zamiast solowych wyst%pów, skupi! 
si% na wykonawstwie muzyki kameralnej  
i orkiestrowej. Z jego udzia!em zespó! Con-
certs of Ancient Music zacz#! regularnie 
wykonywa& kompozycje Corellego i Haen-
dla. Trzeba zaznaczy&, $e w tamtych czasach 
zawód dyrygenta by! jeszcze w powijakach, 
przez co pierwszy kontrabasista by! jedn#  
z najwa$niejszych osób w ca!ej orkiestrze  
i w znacznym stopniu stanowi! o ostatecz-
nym kszta!cie danego wykonania. Drago-
netti w tej roli sprawdza! si% znakomicie.  
W 1816 roku wszed! w sk!ad Towarzystwa 
Filharmonicznego. Jego nazwisko na pla-
katach by!o gwarancj#, $e koncertu warto 
pos!ucha&. Wiedz#c to, artysta skutecznie 
negocjowa! z mened$erami du$o wy$sze 
stawki ni$ koledzy z s#siednich pulpitów.

Mimo $e by! znakomitym muzykiem  
i umia! dba& o w!asne interesy, wielu opowia-
da!o o nim anegdoty "wiadcz#ce o pewnej 
niedojrza!o"ci. Najbardziej okrutna z nich 
mówi!a, $e Dragonetti zawsze podró$owa!  
i wyst%powa!, maj#c ze sob# kilka maneki-
nów wielko"ci cz!owieka. Sadza! je w pierw-
szym rz%dzie, a jednego przedstawia! nawet 

jako swoj# $on%. Ta wyssana z palca historia 
ma by& mo$e podstawy w tym, $e artysta 
istotnie kolekcjonowa! lalki oraz nigdy si% 
nie o$eni!. Nigdy te$ nie nauczy! si% mówi& 
po angielsku, porozumiewaj#c si% z otocze-
niem w j%zyku b%d#cym po!#czeniem w!o-
skiego, francuskiego, weneckiego dialektu  
i pojedynczych angielskich s!ów. Na koncer-
ty przychodzi! cz%sto ze swoim ukochanym 
psem, Carlo, który smacznie spa! pod pulpi-
tem. Tylko czasem podobno budzi! si% i wy! 
w trakcie solowych arii tenorowych, gdy jego 
pan grywa! w operze.

W 1839 roku Dragonetti mia! ju$ 76 lat  
i wci#$ by! czynnym muzykiem. Nie wszyst-
kim si% to podoba!o. Na !amach czasopisma 
„Musical World” ukaza!a si% recenzja pi#-
tego w tym sezonie koncertu Towarzystwa 
Filharmonicznego. Wspomniano w niej  
o wyczuwalnej powolno"ci i opiesza!o"ci, do-
daj#c przy tym: „z $alem musimy stwierdzi&, 
$e wiek i z!y stan zdrowia w smutny sposób 
rozprawi!y si% z naszym czcigodnym artyst#”. 
Dragonetti wpad! w furi%, a jego dobry przy-
jaciel Vincent Novello wystosowa! list otwar-
ty do publiczno"ci, kategorycznie zaprzecza-
j#cy pomówieniom. Efektem ostrej wymiany 
zda( by!o odzyskanie uwagi publiczno"ci, 
która, zaskoczona temperamentem starsze-
go pana, wyzby!a si% wszelkich w#tpliwo"ci 
co do jego si!y ducha. W tym samym roku, 
za spraw# nominacji Gaspare Spontiniego, 
Dragonetti zosta! mianowany cz!onkiem 

Accademia di Santa Cecilia w Rzymie. Zmar! 
siedem lat pó'niej, 16 kwietnia 1846 roku  
w wyniku puchliny wodnej, do$ywszy  
83 lat. Pochowano go w kaplicy w Moor*elds. 
W 1889 roku szcz#tki artysty przeniesiono 
na cmentarz na podlondy(skim Wembley.

Domenico Dragonetti nie tylko gra! na 
kontrabasie i stara! si% udoskonala& ten in-
strument, m.in. buduj#c smyczek w!asnej 
konstrukcji. W British Library zachowa!o si% 
osiemna"cie woluminów manuskryp-

tów z kompozycjami s!ynnego W!ocha. S# 
w"ród nich koncerty i concertina, kwintety, 
wariacje, partie obbligato do popularnych 
arii operowych oraz wielocz%"ciowe kompo-
zycje na kontrabas z fortepianem. Wszystkie 
one by!y podstaw# repertuaru Dragonettiego  
w czasach jego solowej kariery, kiedy Europa 
podziwia!a jego niezwyk!# si!% i charyzm%. 
Gdy zdumieni s!uchacze patrzyli, jak w naj-
szybszych tempach przebiera! swymi d!ugi-
mi, grubymi palcami po gry*e kontrabasu. 
Recenzenci nie mogli si% nachwali& jego 
umiej%tno"ci wydobywania ka$dym palcem 
oddzielnego d'wi%ku, uwa$aj#c to za wyczyn 
niemal sportowy.

Dragonetti by! dla kontrabasu tym, kim 
dla skrzypiec sta! si% Paganini. Z jedn# ró$-
nic#. Cho& dorabiano mu czasem !atk% dzi-
waka, nigdy nie pos#dzono o konszachty  
z diab!em. Ciekawe, czy s!usznie?    ◆
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