Patrick Süskind – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
Patrick Süskind – niemiecki pisarz, autor sztuk teatralnych, twórca scenariuszy do filmów i
seriali. Urodził się w 1949 r. w Niemczech. Bardzo interesował się historią, dlatego to ją wybrał
jako kierunek studiów. Na początku studiował na Uniwersytecie w Monachium, a następnie w
mieście położonym na południu Francji – Aix–en–Provence. Szerszej publiczności dał się
jednak poznać nie jako historyk, ale jako autor wybitnego dzieła pt. „Pachnidło” (1985 r.). Pisarz
tymczasowo żyje w Monachium i Paryżu.
Powieść „Pachnidło” przedstawia losy Jana Baptysty Grenouille – ubogiego mężczyzny z
Paryża, który obdarzony jest genialnym węchem. Ten niezwykły dar sprowadza go jednak na
drogę zbrodni. Jan Baptysta postanawia zrealizować swe największe pragnienie i
wyprodukować perfumy o najpiękniejszej woni na świecie. W tym celu wybiera najpiękniejsze
zmysłowe kobiety, sądząc, że to właśnie ekstrakt z ich ciała da początek niepowtarzalnego
zapachowi.
Choć „Pachnidło” stało się bestsellerem i przyniosło pisarzowi światową sławę, sam Süskind
niezbyt chętnie udziela wywiadów i mówi, że nie lubi poklasku ani rozgłosu. Jest człowiekiem
nadzwyczaj skromnym i stara się chronić swe życie prywatne. Stąd też nie uczestniczy w życiu
publicznym. Mimo tego, że nie lubi i nie odbiera nagród, został laureatem wielu prestiżowych
odznaczeń literackich, takich jak chociażby: Nagrody Gutenberga, Nagrody Literackiej FAZ czy
Nagrody Tukana.
Charakterystyka twórczości
Choć Patrick Süskind popularność zdobył przede wszystkim jako twórca „Pachnidła”, niewiele
osób zadaje sobie sprawę, że swą literacką karierę rozpoczął już w latach 80-tych XX w. jako
autor sztuki teatralnej „Kontrabasista”, która zapewniła mu wielką sławę i okazała się hitem na
skalę krajową (ten jednoaktowy monolog w latach 1984 – 1985 był najczęściej graną sztuką na
deskach teatru w Niemczech – około 500 przedstawień).
Najgłośniejsza powieść Süskinda pt. „Pachnidło” została spopularyzowana dzięki ekranizacji
Toma Tykwera w 2006 roku. Od razu zdobyła uznanie w świecie literackim i w oczach krytyków.
Süskind dał się poznać również jako autor kilku scenariuszy do filmów i seriali, m. in. do serialu
„Monaco Franze” (sam zagrał w nim drugoplanową rolę), filmów „Kim Royal” (1986 r.) oraz
„Rossini” (1997 r.), a także „Vom Suchen und Finden der Liebe” (2005 r.) w reżyserii Helmuta
Dietla.
Oprócz pisarstwa drugą ważną pasją Patrick Süskinda jest aktorstwo, aczkolwiek na tym polu
zadowala się graniem ról drugoplanowych.
Dzieła:
• „Kontrabasista”, 1981
• „Pachnidło”, 1985
• „Gołąb”, 1987
• „Historia pana Sommera”, 1991
• „Trzy historie i jedno rozważanie”, 1996

• „Rossini”, 1997
• „O miłości i śmierci”, 2005.

