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SUSJ'iIND 
Patrick Si.isk.ind urodzony 26 marca 1949 
roku w Aruback nad jeziorem Starnberger 
See w Bawarii, jest synem znanego dzien
nikarza. Studiował historię na Uniwer
sytecie Monachijskim, a potem we Francji 
w pachnącej lawendą Aix-on-Provence. 
Jest dyplomowanym specjalistą od 
wieków średnich. 
Bawarczyk z pochodzenia i urodzenia, po 
studiach pisał opowiadania, scenariusze 
telewizyjne i sztuki teatralne - jednak bez 
vviększego sukcesu. 
Sukces przyszedł nagle i chyba dla 
Si.iskinda niespodziewanie. W 1981 roku 
monodram: „Kontrabasista" zatriumfowal 
najpierw w Bawarii, później w catej 
Europie. 
Sam o sobie pisze: „jestem autorem 
krótkich, niepublikowanych kawałków 

prozatorskich i dtuższych, niezrealizo
wanych scenariuszy filmowych, którymi 
zarabiam na życie, jak róvn1ież komen
tarzami do nich, które redakcje tak długo 
szlifują, aż w końcu tracą ochotę na ich 
odrzucenie. Sztukę „ Kontrabasista" 
pisalem latem 1980 roku. Chodzi w niej -
obok masy innych rzeczy - o samo
świadomość człuwieka w jego maleńkim 

pokoiku. Wyzyskałem tu własne 

doświadczenie, gdyż vviększość swojego 
życia spędziłem w coraz to mniejszych 
pokojach, które opuszczałem z coraz 
większym trudem. ŻyiArię nadzieję, że 
pewnego dnia znajdę pokój tak maly, iż 

obejmie mnie bez reszty i \Nraz ze mną 
przy przeprowadzce odejdzie. I wtedy 
dopiero spróbuję napisać dwuosobową 
sztukę, rozgrywająca się w jego 
pomieszczeniach•. 
Skrytemu, uciekającemu od mediów 
pisarzovvi olśniewający sukc s przyniosła 
powieść „ Pachnidło. Historia pewnego 
mordercy". Sam Si.isk.ind przeniósł się do 
Paryża, chroniąc swą prywamoś prz. d 
szturmem krytyków literackich i admira
torów powieści. „Pachnidło ", to propozycja 
intelektualna, ujęta w popularną formułę 
powieści na poły historycznej, na poły 
gotyckiej, ale i sensacyjnej. Bywa ona 
klasyfikowana jako utwór o tendencji 
postmodernistycznej. Jest to dość za\!\riła, 

a już z pewnością osobliwa historia 
seryjnego zabójcy. Akcja toczy się 

w XVIIT-wiecznej Francji, gdzie n 
1Arielkim, śmierdzącym, paryskim targu 
rodzi się Jan Baptysta Grenouille. Posiada 
on niezwykły dar - nadludzki, niesamo
wity, zio'Arieszczy węch. 
„ Pachnidło" przez trzy lata utrzymywało 
się na liście bestsellerów 
Patrick Si.isk.ind jest laureatem nagrody 
Guttenberga, a także nagród Tukana 
i dziennika „ Faz". 
Mieszka w Monachium i Paryżu pilnie 
strzegąc swojej prywatności. 
A jego „Kontrabasista" krąży po świecie. 
W Polsce znany przede wszystkim 
z wielkiej kreacji Jerzego Stuhra. 



By! jesienny; wstrętny; makr}\ krakowski wieczór 
1984 roku. Wychodzi/em z teatru zmęczony nudą 
któregoś tam kolejnego spektaklu. Zatrzymuje 
mnie mloda panienka. „Czy zechcialby pan 
przeczytać sztukę, którą przellumaczylam? 
Pomyślalam sobie, że w Polsce tylko pan może ją 
zagrać". „O Boże, jeszcze jedna filolożka -
jęknąlem wewnętrznie - wciska mi grafomanię", 
a zewnętrznie: „Bardzo dziękuję, postaram się 

przeczytać". ( .. ) W lutym 1985 bylem już gotów 
z tym dziwnym spektaklem. Kilkakrotnie 
napisalem „dziwnym ", muszę więc wyjaśnić, 

dlaczego. ,,Ifontrabasista" to monolog i co niety
powe- - monolog skierowany do publiczności. 

Z formalnego punktu widzenia to mnie wlaśnie 
zafra powala jako wykonawcę, że moim partnerem 
ma być publiczność. To w ich eczy będę się 

wpatrywal codziennie, szuka! w nich 
zrozumienia, chcial przekonać. Ci Judzie razem 
ze mną będ4 tworzyli atmosferę. każdego 

i'l'i czoru. To piękne i nowe dla mnie w teatrze, bo 
ja MjVSZe bylem przyzwyczajony, ze teatr ist.nieje 
w trójkącie: dwóch na scenie iworzy j/uzję dla 
trzeciego na 11idowni. Dlatego .ni lubi lf 
monodramu, bo mi się wydaje sztuctna, fats<.,ywa 
sytuacja, kiedy ten na scenie coś mówi do 8ieli ·e 
glosnn, no, do siebie1 bo partnern nie ma, i udaje, 
że nas- nie widzi. A llltaj Siiskind sprytnie 
wynzyślit, jak .ów 1Tójkć/l z11m)enić na pros tą 

przebte111iącą na linii wzroku aktor - wjdz, Dla 
a.krnr11 to bardzo trudne, bo wcbodzi Lu la] bardzo 
ostro elemenŁ ZllskDCZ.enia, jmprowizacji wręcz, 
improwizcwji fl8sl1'0jtr otz-ywhście, Parcner na 
scenie jest bestią ujarzmioną, jak ja 1'r(Ytresowaną, 
chodzimy w klatce sceny po utartych, wzajemnie 
sobie znanych szlakach napięć psychicz11ych. 
Tutaj natomiast jest tak, jakbym do klB.tkii gdzie 
jedna bestia jesl z cyrku . wpu8cil drngą 

z puszczy; dzikfl - to wia$nie publiczoość -
i ujarzmiającym t jednocześnie wspó!gra]ęcym 
z nimi jestem ja, kon trabasista :hńB t.wowej 

Orkiestry Symfonicznej, trzeci pulpit, klóry 
otwieram przed nimi swe życie. 

I znowu rola ta, jak jakaś tajemna soczewka, 
skupi/a cale me doświadczenie i umiejętności. 
Przecież te programy rozrywkowe, które dopiero 
żyć zaczyna!}\ gdy publiczność wchodzila do 
sllldia i my zaczynaliśmy żyć przez nich 
zaanimowani, te estradki, piwnice kabaretowe, 
gdzie ja im tak, to oni w ryk, to ja im coś dla 
zmiany nastroju, i cafy czas ich, widzów; 
kontroluję, te niezliczoną ilość razy zadawane 
z Andrzejem Wajdą pytania w czasie prób, jak 
widz zareaguje na to, co chcemy mu przekazać? 
i co zrobić, żeby zareagowal tak, jak my chcemy?, 
wreszcie sita fizyczna nabyta w czasie wielu lat 
grania ogromnych, wyczerpujących ról - to 
wszystko teraz mia/o znowu zaprocentować. Ale 
największa radość wyplywala stąd, że moglem 
konlynuować moją aktorską opowieść o ludziach 
w jakiś sposób psychicznie z!amanych, moglem 
w światlo rampy wyciągnąć ich kompleksy; 
intymne zakamarki, opowiedzieć o ambicji, która 
jest niewspólmiernie większa niż zdolności1 
o milości do l.IlBl rumenLu, l<ióry zniszczy! me 
życie. od palców zrogowacialych od przyeiskania 
strun - „że kiedy się sparzylem, to poczulem 
dopiero po zapachu" - po serce zlamm1e przez 
soprnnistkę Sarę, kobietę, którą kocham i nigdy 
pia osiągnę, bo ona tam na wielkiej scenie, 
w blasku światel, a ja tutaj w orkiestronie, 
WBtrętnej brudnej dziurze i jeszcze w ostalnim 
rzędzie orkiestry, z tym wielkim ostrunowanym 
.,dugskiem", jak mówilem we w/oskiej wersji, i by 
ZIJistn ieG, chyba r kil dzisiaj wieczór w ::>:asie 
spektaklu „Oo.si flln tD e: Saraall'" z mej dziury 
i będzie skanda 
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