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ŻY'JĄCE TRUPY CZVLI DOROŚLI 

Bohaterowie sztuk Mariusa von 
ayenburga spotykają się zwykle 

rzy rodzinnym stole. Jest on dla 
ich polem walki, nierzadko 
rwawej. W gronie rodzinnym - mówi 
ayenburg dobrze widać to, co mnie 

nteresuje: jak człowiek się zamyka, 
niezależnia, alienuje ze 
połeczeństwa. 

wudziestoośmioletni Mayenburg jest 
utorem pięciu sztuk. Są wśród nich dwie 
arsy Friiulein Danzer (Panna Danzer) 

i Monsterdammerung (Zmierzch potwora), 
i trzy dramaty Haarmann, OGIEŃ W 
GŁOWIE i Psychopathen (Psychopaci). 
Rodzice pisarza są lekarzami, ojciec w 
młodości zajmował się również muzyką. 

Mayenburg chodził do humanistycznego 
gimnazjum w Monachium i marzył, aby 
zostać aktorem. Zdecydował się nawet 
zdawać do szkoły aktorskiej, ale po kilku 
egzaminach uświadomił sobie, że bardziej 
interesuje go reżyseria. Na początek zapisał 
się jednak na uniwersytet w Monachium, 
wybierając kierunek: "Język i literatura staro
niemieckie". Chciał, aby język niemiecki stał 
się dla niego językiem obcym i niezrozumia
łym, językiem za pomocą którego trudno się 
porozumieć. 

Po przeprowadzce do Berlina nie przerwał 
rozpoczętych studiów, ale równocześnie 
rozpoczął zajęcia, które miały go nauczyć 
pisania dla teatru. "Stworzyłem już kilka 
rzeczy, przede wszystkim krótkie opowia
dania, ale nie spodziewałem się, że mógł
bym opowiadać fabuły za pomocą dialogu. 
Przede wszystkim nie wierzyłem jednak, że 
można się tego nauczyć." 
W ośmioosobowych grupach czytało się 
i pisało, ale przede wszystkim wzajemnie 
krytykowało. Podstawowym zaś doświad

czeniem, jakie zdobył Mayenburg, była 

świadomość własnej odrębności i oryginal
ności pomysłów. 

Za OGIEŃ W GŁOWIE Mari us von 
Mayenburg otrzymał w 1997 roku nagrodę 
Kleista dla młodych dramatopisarzy, a 
w 1998 roku nagrodę Frankfurckiej Fundacji 
Autorów. Ta sztuka podejmuje problematykę, 
którą autor chciałby rozwijać w następnych 
dramatach. "N ie mam już ochoty - stwierdza 
Mayenburg - na cynizm, celowe zniekształ
canie postaci i donosicielstwo. 
OGIEŃ W GŁOWIE jest pewnego rodzaju 
punktem zwrotnym w moich dramatach 
rodzinnych; postaci traktowane są tu bardzo 
poważnie.( .. . ) 
Mayenburg niczego nie wyjaśnia ani nie 
komentuje. Pozwala jedynie podążać 
widzowi za obrazami przepełnionymi coraz 
większą agresją. "Nie lubię teatru 
abstrakcyjnego - powiada autor OGNIA W 
GŁOWIE - nie lubię, kiedy teatr staje się 
eseistyczny, bo wtedy mija się ze swoim 
celem. Kiedy pisze się sztukę, wtedy chodzi 
tylko o teatr, gdy zaś zaczyna się objaśniać 
działanie postaci i proponować rozwiązania, 
widz myśli nie o tym, co dzieje się na scenie, 
lecz o czymś zupełnie innym. 
Mayenburg od niedawna jest dramaturgiem 
Baracke przy Deutsches Theater w Berlinie, 
w którym Thomas Ostermeier wystawił jego 
ulubioną sztukę Shopping and Fucking 
Marka Ravenhilla. Pobyt w Baracke to 
zapewne również zdobywanie praktyki, aby 
kiedyś samemu spróbować reżyserii. Wiele 
z tego, o czym mówi sam Mayenburg wydaje 
się powtórzeniem słów Ostermeiera: "w Ba
racke poszukujemy historii, które opowia
dają o naszych czasach i o naszej generacji" 
- mówią obaj jednym tchem.( .. . ) 

Renata Derejczyk 



Fragmenry reportażu Leszka Talki .ze wstrząsającego 
zabójstwa dokonanego w Warszawie we wrześniu 
ubieg łego roku. ) 

Chciałem zadzwonić już wcześniej, ale bałem 
się . Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Prasa 
była pełna artykułów o braciach: 23-letnim Janku 
i 13-letnim Jędrku, którzy zabili matkę, ucięl i jej 
głowę, schowali ciało do szafy i mieszkali w po
koju jeszcze pięć dni, zanim uciekli. 

To, co się tego ranka wydarzyło, chwila po 
chwili, rodzina wie od policji. Ale czy ten obraz 
jest prawdziwy? Czy się nie zmieni? Janek woła 
matkę. Ona wchodzi do ich pokoju. Pyta: 
- O co wam chodzi, chłopcy? Jędrek zauważa 
„fałszywy" uśmiech na jej twarzy. Janek zachodzi 
ją od tyłu. Uderza nożem w gardło. Ona odrucho
wo broni się , zrzuca go z siebie. Jędrek przytrzy
muje ją, Janek tnie szyję , uderza nożem w twarz. 
Jędrek nie chce na to patrzeć. Potem pomaga 
w ucinaniu głowy. 

-To był przykry widok, że człowiek nie żyje - mówi 
potem Jędrek. Idą na Dworzec Centralny, żeby odpo
cząć, grają na automatach. 

Janek wszedł w świat urojony- uważa ojcie Jędrze
jewski z dominikańskiego Centrum Pomocy Ofiarom 
Sekt. - Uważał, że Bóg posłał go do walki z demonami. 
Człowiek , który wchodzi w ten świat, świat New Age 
i łatwych rozwiązań, staje na styku obłędu i opętania. 
Chce być herosem, półbogiem . To pycha, znakomita 
pożywka, nawet lepsza niż grzech, dla sił demonicz
nych. To dziwny świat. Wydaje się, że władza jest 
w zasięgu ręki . Wciąga jak narkotyk. 

-To było jak spotkanie czystego, irracjonalnego zła 
- mówi Aśka. - Nawet napad na ulicy ma jakiś sens: 
rabunek, alkohol, zemsta. Tutaj nic nie ma sensu. 
Ja muszę walczyć, żeby nadać tej śmierci sens. 
Nazwać to zło . Dostałam powałkowaną rzeczywis
tość: matkę bez głowy, braci , którzy mieszkali 
z trupem pięć dni. Ludzie mówią: to wariat, co się 
dziwić . Dwóch wariatów? Też się zdarza. A przecież 
ja ich znałam i nie rozumiem. Nie zwariowali w dwa 
miesiące. Muszę zrozumieć , żeby nie oszaleć . 

To potworne, ale da się wytłumaczyć racjonalnie. 
Rodzice męczyli się w patologicznym związku. Nie 
uczyli nawiązywania kontaktów. Nie nauczyli siebie 
i dzieci, jak żyć - uważa Zygfryd Klaus, psycholog. 
- Synowie wyrzucali matce, że zawsze za nich 
decyduje. Manipuluje nimi. W tym domu przekro
czono wszelkie możliwe granice. Każdy bronił się , 

jak mógł, żeby zachować własne „ ja". Tego zwykle 
uczą rodzice. Ale tu matka była zbyt blisko. 
Przekonywała, że tych granic nie ma. Na przykładzie 
ojca widzieli, że można wycofywać się wciąż dalej 
i dalej. Janek walczył o siebie. Chciał się wyodrębnić. 

Nie wykształcili w sobie wyższej sfery uczuciowej, 
co to jest wiara, miłość. Ojciec zadzwonił do mnie 
po morderstwie. Powiedział, że zatroszczył się 
o dziewczynki, umieścił je w poradni psychologi
cznej. Zdziwiłem się . Jak to umieścił? Powiedział: 

"No, zadzwoniłem" . I co? " Była automatyczna 
sekretarka, to się nagrałem" - odparł. 

On chyba nie rozumie, co to znaczy opiekować się 
dzieckiem. Nie zdaje sobie sprawy, że określone 
działania przynoszą określone skutki. Nie mówi 
o emocjach, broni się przed przeżywan iem - tak jak 
Janek. W rodzinie ludzie uczą się przeżywania 
emocji, oni od nich uciekali . Nie potrafili ich nawet 
nazwać. 
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