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Patrick Siiskind - (ur. w 1948 r.) - powieściopisarz 
i prozaik niemiecki; absolwent historii na Uniwersytecie 
Monachijskim; laureat Nagrody Gutenberga (1989); szer
szy rozgłos przyniósł mu monodram Kontrabasista (1981r.) 
olśniewający sukces odniósł powieścią Pachnidło (1985); 
mieszka w Monachium i Paryżu. 
W twórczości przedstawia postaci doświadczające psy
chicznego i społecznego wyobcowania. 
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Postać jest parawanem ... 
Rozmowa z Robertem Chodurem 

Kto wpadł na pomysł, by wystawić „Kontrabasistę"? 
Tę decyzję podejmowaliśmy dość długo. „Kontrabasistę" zaproponował Jacek 

Bunsch, ponieważ doszedł do wniosku, że moglibyśmy zaryzykować realizację 
tego spektaklu. I rzeczywiście, po przeczytaniu poczułem jakąś przyjaźnie wy
ciągniętą rękę od tego tekstu. Często tak jest, że aktor czyta scenariusz i wie, że tej 
roli nie zagra, ale bywa i tak, że weźmie tekst do ręki i mówi: „to jest dla mnie, to 
jest do zrobienia, tu jest coś". Takie uczucie jest czymś, czego nie można określić, 
to jest zupełnie irracjonalne. 

Monodram nie jest łatwą formą aktorską. Jak wyglądały przygotowania do 
„Kontrabasisty"? 

Równolegle z pracą nad tekstem, mozolnie pracowaliśmy nad opanowaniem 
instrumentu muzycznego, gry na nim. To były wielkie, długie godziny ćwiczeń. 
Z Aleksandrem Berkowiczem bardzo dużo czasu spędziliśmy również na oma
wianiu tego, o czym jest mowa w sztuce i okazuje się, że autor wykazEjc się zna
komitą znajomością instrumentu, orkiestr, wykonań. Niektóre fragmenty mu
zyczne, które wykorzystujemy, potwierdzają nam klasę materiału, z jakim mamy 
do czynienia. 

Sam Siiskind stwierdził, że "w „Kontrabasiście" chodzi mu - oprócz wielu in
nych rzeczy - przede wszystkim o egzystencję pewnego człowieka w małym po
koju". Czy o to samo chodzi w przedstawieniu reżyserowi, Jackowi Bunschowi 
i Panu? 
Też, ale nie tylko o to. Wydaje mi się, że głównym czynnikiem, który mnie skło

nił do powiedzenia „tak", jeśli chodzi o ten tekst, było moje doświadczenie. Jes
tem na scenie zawodowych teatrów już 12 lat i uzmysłowiłem sobie, że jeżeli 
miałbym taki tekst robić, to chciałbym powiedzieć nim coś na temat swojego za
wodu. Kontrabasista to oczywiście człowiek zamknięty w pokoju, ale to przede 
wszystkim człowiek, w którym nagromadziło się mnóstwo spraw, związanych 
z wykonywaniem przez niego zawodu artystycznego. Wydaje mi się, że ja już po 
tych 12 latach dorosłem do tego, by się podzielić pewnymi gorzkimi spostrzeże
niami na temat mojego zawodu, a tekst Suskinda stał się znakomitym pretekstem 
do tego. 

Stuhr przyznał, że grając Kontrabasistę, wyciągał z siebie wiele wstydliwych 
spraw, ułomności, śmieszności. A jak wiele wspólnego ma Kontrabasista z Ro
bertem Chodurem? 

Nie ma roli, którą można zbudować w oderwaniu od siebie samego. Nawet je
żeli postać odtwarzana na scenie jest zupełnie inna od osoby, którą aktor jest na 
co dzień, to w emocjach, doświadczeniu, z którego czerpie się w budowaniu roli, 
trzeba się obnażyć - to jest taki zawód. Trzeba powiedzieć sobie, że to ja, a postać, 
którą odtwarzam, jest parawanem, pozwalającym mi obnażać się bardziej. I wte
dy wszystkie emocje, śmiechy, płacze stają się autentyczne, tzn. pozwalają na 
kontakt z widzem. O miejscach wspólnych z postacią ... Jest tu wiele elementów 
wspólnych przede wszystkim z naszym zawodem, tak jak z każdym zawodem 
twórczym. Malarz, kiedy stoi godzinami przed płótnem, może powiedzieć, że mu 
pędzel wrasta w rękę, że boli go nadgarstek. .. Nas bolą czasami zwieracze szczę
kowe albo usta, albo język już nie chce się układać w „gębie" od ćwiczenia. Męka 
twórcza jest przypisana każdemu zawodowi, który jest choć odrobinę twórczy. 
Nie da się uniknąć ciężkiej pracy, bo jeżeli rolę potraktuję w taki sposób, że na
uczę się tekstu, wejdę i opowiem, to jest spektakl, ale nie ma teatru, nie ma tego 
„czegoś", nie ma iskrzenia pomiędzy widownią a aktorem, nie ma kontaktu emo
cjonalnego. Widz wychodzi wtedy z teatru obojętny i drugi raz już nie przyjdzie. 
Sens teatru polega na tyn1, że widz musi się albo świetnie ubawić na widowni, al
bo wzruszyć, albo nawet popłakać. I jeżeli to przeżycie nastąpi autentycznie, to 
wiadomo, że polubi teatr, że będzie przychodził, że będzie kochał aktorów. Żeby 
jednak taki efekt uzyskać, potrzebne jest właśnie to obnażenie się na scenie. Tyl
ko w takim rozumieniu teatru jest sens uprawiania tego zawodu, innego nie ma. 

Czy można powiedzieć, że w „Kontrabasiście" wyciąga Pan na światło dzien
ne trochę więcej siebie niż w innych spektaklach? 

Chyba tak, a jak to będzie naprawdę - zobaczymy. 
Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Rozmawiała: Anna Kułpa 

(..) Rola ta, jak jakaś tajemna soczewka, skupiła całe me doświadczenie i umiejętności. 
Ale największa radość wypływała stąd, że mogłem kontynuować moją aktorską opo
wieść o ludziach w jakiś sposób psychicznie złamanych, moglem w światło rampy wy
ciągnąć ich kompleksy, intymne zakamarki, opowiedzieć o ambicji, która jest nie
współmiernie większa niż zdolności, o miłości do instrumentu, który zniszczył me ży
cie od palców zrogoivaciałych od przyciskania strun - „że kiedy się sparzyłem, to po
czułem dopiero po zapachu" - po serce złamane przez sopranistkę Sarę, kobietę, którą 
kocham i nigdy nie osiągnę, bo ona tam na wielkiej scenie, w blasku świateł, a ja tu 
w orkiestronie, wstrętnej brudnej dziurze i jeszcze w ostatnim rzędzie orkiestry, z tym 
wielkim ostrunowanym „dupskiem" (. . .) 

/fragmenty z książki Jerzego Stuhra pt. Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce/ 
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