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• Marius 
von Mayenburg 
Urodził się 29 lat temu w Monachium. Po maturze studiował starogermański, od 

1992 roku mieszka w Berlinie, gdzie studiował dramaturgię w Hochschule der Kunste. 

Był asystentem reżysera w Kammerspiele w Monachium . Od 1998 roku 

współpracownik berlińskiego teatru Die Baracke, a od I 999 roku dramaturg w 

Schaubuhne am Lehniner Płatz. Jego pierwszy dramat Haarmann, napisany w I 995 

roku , został zrealizowany w berlińskim Baracke jako słuchowisko. Rok póżniej 

powstała sztuka Messerhe/den, której prapremiera miała miejsce w Orphtheater w 

Berlinie w reżyserii autora. Kolejna sztuka Frćiulein Danzer to jednoaktówka 

zaprezentowana podczas obchodów dziewięćdziesiątej dziewiątej rocznicy urodzin 

Bertolta Brechta w Berliner Ensemble. Monsterddmmerung to jednoaktówka 

zrealizowana jako spektakl plenerowy przez teatr Volksbuhne am Rosa-Luxemburg

Platz. Sztuką która przyniosła mu sławę był napisany w 1997 roku dramat Ogień w 

głowie, za który Mayenburg został uhonorowany nagrodą im. Kleista dla młodego 

dramatopisarza oraz nagrodą frankfurckiej Fundacji Autorów. Prapremiera odbyła 

się w monachijskiej Kammerspiełe I O pażdziernika I 998 roku, w reżyserii Jana Bosse. 

Rok później Ogień w głowie został zaprezentowany polskiej publiczności podczas 

próby czytanej zorganizowanej przez towarzystwo teatralne w Teatrze Rozmaitości 

w Warszawie, gdzie odbyła się także premiera sztuki w reżyserii Pawła Łysaka. 

Towarzystwo teatralne wydało też pełny tekst Ognia w głowie. Prapremiera Pasożytów 

miała miejsce w Schauspielhaus w Hamburgu w 2000 roku. 
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• 

Każda żywa istota 

jest uwikłana 
w pasożytnictwo 
albo jako żywiciel, 
albo jako pasożyt . 

• 

żywe wytwarzają 

typy dóbr : 
Istoty 

cztery 
- substancję (ciało, narządy .. ) 
- procesy (reakcje, enzymy ... ) 
- pracę (P.rzemieszczanie się, 

opieka nad młodymi ... ) 
owoce pracy (gniazda, domy ... ) 

• 

• 

• Dobra te (jak 
wszystkie dobra ... ) 

• 
wzbudzają 

pożądanie 
u innych istot 
żywych. 
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• Pasożyty 

Należy do pasożytów monoksemicznych (posiada jed

nego żywiciela) pozbawiony żywiciela cierpi na bez

senność, słabnie. Wnika głęboko w psychikę, stąd trud

no go usunąć. Osiąga wymiary przeciętnie 180 cm 

i ok. 80 kg wagi . Wygląd - krzywy, niezgrabny o sztyw

nym ciele. Lubi zapach młodego potu. Wydziela smród, 

powietrze wokół robi się kwaśne. przyciąga muchy. -.. ....... „ 
Wywołuje objawy osłabienia, nie przybierania na wadze. bladość, sińce pod oczami, 

nadmierną pobudliwość lub apatię i zawroty głowy. Jest jednym z najgrożniej

szych pasożytów wywołujących parazytoidyzm (długotrwałą interakcję, kończącą 

się śmiercią żywiciela). W Polsce występuje rzadko, został do nas przywleczony 

z krajów Europy zachodniej. 

Pasożyt kosmopolityczny. Występuje na wszystkich 

kontynentach i należy do najbardziej rozpowszechnio

nych pasożytów. Nie należy do mikroskopijnych, więc 

można go bez trudu dojrzeć. Posiada dość dobrze 

rozwinięty układ wydalniczy. Reaguje intensywnie na 

bodżce dotykowe i zapachowe. Pasożytuje zazwyczaj 

samiec. Oddycha powietrzem atmosferycznym. Ogra

niczony zakres ruchowy. Krzykliwy ze skłonnością 

do wydzielania łez, dzięki czemu zwraca uwagę żywi

ciela, którego eksploatuje. Wygląd nieciekawy - wy

schnięty i pomarszczony. Nie toleruje intruzów i słońca. 

Sprawia wrażenie bezbronnego. Atakuje psychikę, 

wykorzystując wyrzuty sumienia żywiciela pogłębiając 

jego depresję. Zdolny do pasożytowania na wielu ży

wicielach. 

Płód 
Jest pasożytem dwudomowym. Pasożytuje we wszyst

kich stadiach rozwojowych. Występuje na całym świe

cie. W początkowej fazie rozwojowej pasożytuje wy

łącznie na samicy. Ma bardzo szeroki otwór gębowy 

i rybie oczy. Przejmuje pokarm żywicielki. Powoduje 

mdłości, wymioty, nadmierne obżarstwo. Objawy -

uczulenie, ból, widocznie powiększony brzuch. Zakaże

nie następuje w wyniku intymnego zbliżenia z samcem. 

Multscher 
Należy do rzadkiego grona organizmów pasożytują

cych na innych pasożytach . Rozprzestrzenia się rów

nolegle z rozprzestrzenianiem się innych pasożytów. 

U silnych organizmów nie wyrządza większych szkód, 

powoduje co najwyżej nadmierną nerwowość. Jest 

bardzo odporny na niekorzystne czynniki atmosferycz

ne. Wygląd pomarszczony i zgarbiony o wilgotnych 

dłoniach , wydziela duże ilości łez. 

p.isoo::yty 17 



81 p asożyt y 

Friderike 
Organizm narażony na ataki innych pasożytów. Ściśle 

uzależnia się od swojego pasożyta i nie jest w stanie się 

bronić. Wygląd - pomarszczone, stare ciało, wy

dęty brzuch, czerwona, obrzmiała twarz. Żywi się 

niemal wszystkim, także padliną (martwe szczury). 

Betsi 
Żywiciel narażony na ata

ki wielu pasożytów. Twarz 

pełna smutnych zmarsz

czek. Pasożyt wywołuje 

łzawienie, czego następ

stwem jest postępująca 

brzydota twarzy. Duża 

wytrzymałość na eksplo

atacje przez pasożyty. 

• 

Jeżeli zysk żywiciela 
jest większy niż strata, 
w interesie żywiciela leży 

nie bronić się 
przeciw pasożytom. • 

• 
Podobnie jak drapieżnik 
czerpie energię 
ze swojej ofiary, 

pasożyt czerpie 
energię 

ze swego żywiciela. 

• 

Pasożyty zajmują siedlisko 
bardziej stabilne niż • środowisko zewnętrzne 

i uzyskują kryjówkę 
przed drapieżnikami, 
których nie brakowałoby im 
w stanie życia wolnego. 
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• O rozpaczy 
JÓZEF TISCHNER 

Jak nazwać ten szczególny stan, w którym człowiek uświadamia sobie, że nie jest 

„wart życia"? Czy jest to rozpacz, czy beznadzieja? Różnica między beznadzieją 

a rozpaczą nie jest całkiem wyrażna. W jednym i drugim przypadku pojawia się do

świadczenie zła: nie jestem wart istnienia, bo jestem zły. Moje zło jest widoczne 

w innych; jestem ich nieszczęściem. Ale w beznadziei zachowuje się biernie. Przyj

muję na siebie swój los jak karę za to, jaki jestem. Nie chodzi bowiem o taki czy 

inny „czyn", chodzi o zasadę, z której wypływa czyn. Zasadą jest skrzywienie ego

tyczne, które sprawia, że wszystko, co we mnie wejdzie, obraca się przeciwko 

mnie. Powinienem popełnić samobójstwo? Ale czy będzie to jakimś rozwiązaniem? 

Czy i ono nie obróci się przeciwko mnie? Dlatego lepiej przyjąć, że żadna zmiana 

nie jest tu możliwa. Pozostało bierne przyglądanie się sobie. 

Beznadzieja jest więc czymś więcej niż tylko nastrojem. Jest sposobem przeżywania 

wartości. Nie jestem wart życia, nie jestem wart innych. Nadzieja jest siłą chro

niącą wartość, respective godność, osoby. Gdy znika świadomość godności, nadzie

ja traci podstawę. Wtedy nie ma już czego chronić. I wtedy też osoba pragnie już 

tego jednego: stać się rzeczą. 

Brak nadziei nie oznacza „dziury", którą można by jakoś „zatkać", lecz upadek na 

jakieś dno, z którego samemu nie można się podnieść. („.) Jedyną ulgą dla tych, 

którzy nie mogą się podnieść, jest szukanie potwierdzeń dla swej rozpaczy u sobie 

podobnych. Zrozpaczeni „zarażają" rozpaczą. Jeśli ja zostałem potępiony, nikt 

nie może być usprawiedliwiony. W naturze potępienia leży dążenie do uniwersali

zacji stanu potępienia. Stąd potrzeba pomocy z zewnątrz. Ale kto jest tu w stanie 

pomóc? 

Pęknięcie duszy, przez które przenika rozpacz, unicestwia wszelką myśl o wdzięcz

ności. Świat przestaje być piękny, ludzie obiecujący. Ziemia staje się „ziemią wygna

nia", bez „zielonych pastwisk", na których pasie owce dobry pasterz. Kto nie 

jest w stanie pojednać się ze sobą, ten nie jest w stanie pojednać się ze światem 
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i 

i z Bogiem. Czy rozpacz, o której mowa, może prowadzić do grzechu „zakłama

nia", w którym wolność skończona będzie grać rolę Wolności Nieskończonej? 

Czy z rozpaczy z powodu bycia sobą może narodzić się pokusa „będziecie jako 

Bóg"? Wydaje się, że bardziej realna jest inna możliwość - możliwość radykalnego, 

etycznego i metafizycznego odwetu. Skoro przeklęte jest moje bycie sobą, niech 

będzie przeklęte każde inne bycie sobą. W postawie tej nie ma „udawanej bo

skości". Nie ma też demonizmu - przynajmniej na razie, choć ustawione przy tej 

drodze znaki ku demonizmowi prowadzą. Jest w niej natomiast zwykła, zagubiona 

i skrzywdzona ludzkość. Jeśli można tu mówić o grzechu, to jest to grzech „bycia 

człowiekiem" - istotą nie tylko narażoną na krzywdę, ale zawsze gdzieś i kie

dyś skrzywdzoną. Krzywda rodzi świadomość krzywdy, świadomość krzywdy po

mnaża krzywdę, pomnożona krzywda rodzi odwet, a odwet niszczy przede wszystkim 

samego skrzywdzonego i tym sposobem prowadzi do jeszcze jednej „śmierci 

człowieka". 

Rozpacz, która unicestwiła wdzięczność, zamknęła człowiekowi drzwi do zrozu

mienia zbawczych dziejów spotkań wolności skończonej z Nieskończoną. Po co 

człowiekowi te spotkania, skoro jego marzeniem jest stać się - nie Bogiem, lecz ka

mieniem? 

Fragmenty pochodzą z książki: Spór o istnienie człowieka, 

Kraków I 998. 
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• 

• 

• 

Zywiciel może 

eksploatować 

swoJego pasożyta; 
• 

jeżeli ta eksploatacja 
sprawia, że dla pasożyta 
strata jest większa niż 

zysk, to żywiciel staje się 
prawdziwym pasożytem. 

• 

• 

Jest zadziwiające, 
że w zasadzie 

<tylko z nielicznymi 
wyjątkami) 

pasożyty n 1 e 
zjadają się 

między sobą 
Żyją one w świecie 

cudownie pokojowym, 
gdzie nie ma 
ani zdobyczy, 
ani drapieżników . 
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• Nie być JUŻ 
człowiekiem 

EMIL CIORAN 

Przekonuję się coraz bardziej, że człowiek to nieszczęśliwe zwierzę porzucone na 

tym świecie , zmuszone szukać sobie własnego sposobu życia, jakiego przed nim na

tura jeszcze nie znała. Na skutek swojej tak zwanej wolności cierpi on o wiele bar

dziej, niż w jakiejkolwiek możliwej niewoli egzystencji naturalnej . Dlatego nie jest 

dla mnie dziwne, że człowiek zazdrości niekiedy kwiatu bądż innej roślinie . Pragnąc 

żyć jak roślina, wzrastać od korzenia, rozkwitając i usychając w blasku słońca 

w najpełniejszej nieświadomości, pragnąc zespolić się najgłębiej z płodnością ziemi, 

stać się bezimiennym wyrazem życiowego procesu - człowiek daje dowód rozpaczli

wego zwątpienia w sens człowieczeństwa. Zresztą dlaczego nie miałbym zamienić się 

z kwiatem' Wiem, co znaczy być człowiekiem, mieć ideały i żyć w historii . Czegóż 

jeszcze mogę po tym wszystkim się spodziewać' Być człowiekiem to z pewnością 

wielka rzecz; poznajemy tym sposobem jedną z najgłębszych tragedii, dramat nie

malże monumentalny, gdyż bycie człowiekiem oznacza uczestnictwo w porządku 

istnienia całkowi c~e nowym, bardziej skomplikowanym i dramatyczniejszym niż 

porządek naturalny: W miarę , jak schodzimy z poziomu człowieka ku przyrodzie 

nieożywi onej , intensywność tego dramatycznego zjawiska stopniowo słabnie , aż 

wreszcie :i.::::iika. Człowiek objawia coraz silniejszą tendencję do monopolizacji dra

matu i cierpienia świata . Toteż zbawienie jest dlań problemem nadzwyczaj palącym 

i trudnym do rozwiązania. Nie mogę chlubić się tym, że jestem człowiekiem, bom 

przeżył ten fakt aż do korzeni. Tylko ci, którzy swojego człowieczeństwa nie prze

żyli z największą intensywnością, mogą odczuwać z niego dumę, gdyż dopiero pra

gną stać się ludżmi. Toteż ich zachwyt jest naturalny. Pośród ludzi są tacy, którzy 

o niewiele tylko wykroczyli poza zwierzęcą lub roś l inną formę istnienia, jest tedy 

zrozumiałe, że podziwiają oni człowieczeństwo i pragną go. Ci jednak, którzy po

znali, co znaczy być człowiekiem, chcieliby stać się czymkolwiek - byle nie człowie

kiem. Gdyby to było możliwe, co dnia zmieniałbym się w jakąś inną formę zwierzę

cą albo roślinną . Zaznałbym więc bytu rozmaitych kwiatów, chwastów, cierni, róży, 

podzwrotnikowego drzewa, morskiej algi miotanej falami albo chłostanej wichrami 

rośliny górskiej; byłbym też śpiewającym melodyjnie ptakiem albo ptakiem kra

czącym i drapieżnym, wędrownym lub osiadłym, byłbym zwierzęciem dzikim bądź 
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domowym. Kondycję każdego gatunku przeżywałbym z nieświadomym i dzikim za

pamiętaniem, wcielałbym się we wszelkie, niezliczone formy, jakie wytworzyła na

tura, z łatwością i naiwnym wdziękiem, bez odrobiny sztuczności - tak właśnie, jak 

dzieje się to w przyrodzie. Zwiedzałbym w ten sposób gniazda, jaskinie, górskie 

i morskie pustkowia, wzgórza i równiny ... Tylko taka kosmiczna przygóda, przeży

wana wewnątrz najgęstszego nurtu życia, w jego organicznej głębi, tylko takie krą

żenie w zawiłości form zwierzęcych i naśladowanie naiwnej malowniczości roślin 

mogłoby jeszcze rozbudzić we mnie ochotę, by stać się na powrót człowiekiem. 

Albowiem jeśli różnica między człowiekiem i zwierzęciem polega na tym, że 

zwierzę nie może być niczym więcej niż zwierzęciem, podczas gdy człowiek może 

być nie-człowiekiem, a więc czymś różnym od siebie samego - to ja jestem nie

-człowiekiem. 

E. Cioran, Na szczytach rozpaczy, tłum. I. Kania, 

Kraków 1992, s. I 06 

Istoty wolno 
żyjące, które 
stały się 

pasożytami, 

znalazły 

w zaakceptowaniu 
nowego trybu 
życia więcej 

korzyści • 
niż strat. 

• 

• 

Istoty 
wo 1 no 
żyjące, 

.które 

stały się 

żywicielami, 
albo nie 

potrafiły pozbyć 

się pasożytów 

kosztem mniejszym 
niż koszt ich 
tolerowania, 
albo również 
znalazły w tym 
związku korzyści. 



• Ofiary są 
wśród nas 
(fragment) 

FRANZ WILLE 

„Pasożytem" nazywa Friderike swoje nienarodzone dziecko. Nie brzmi to zbyt 

miło . Pasożyty to również tytuł sztuki Mariusa von Mayenburga - co wskazuje na 

niewielką sympatię autora do pięciu stworzonych przez niego postaci . Z uwagi na 

fakt, że Mayenburg uczył się swego rzemiosła i nie pozostawia nic przypadkowi, 

należy więc ten tytuł potraktować wyjątkowo poważnie. 

Dwie młode pary i stary mężczyzna, których łączy nie tylko pokrewieństwo, ale 

także nieszczęście: stary Multscher potrącił swoim samochodem Ringa, który od 

tego momentu skazany jest na wózek inwalidzki . Ringiem opiekuje się jego żona 

Betsi, której siostra Friderike spodziewa się z kolei dziecka z Petrikiem. Miłość po

między tą ostatnią i jej partnerem, jeżeli kiedykolwiek w ogóle ich łączyła (to pozo

staje niewyjaśnione), już dawno wygasła. Niedługo wszyscy znajdują się we wspól

nym mieszkaniu, będą się utrzymywać w większym lub mniejszym stopniu z rent 

lub pomocy społecznej i działać sobie na nervvy. Zakończenie podobnych sztuk za

leży w większości przypadków od wytrzymałości nerwowej autora i stopnia w ja

kim będzie on brnął dalej w beznadzieję. 

„Die Zeit" pisała, że nie można się pozbyć wrażenia, że autor „przedstawia świat 

bólu i rozpaczy, którego sam nie przeżył i nie doświadczył, lecz raczej z wielką 

wrażliwością wyczytał". Uzasadniony zarzut. Konstrukcja sztuki jest mało przejrzy

sta a nagromadzenie nieszczęścia nadweręża każdy dramatyczny rachunek prawdo

podobieństwa aż do granicy błędu. Z drugiej strony - co znaczy w tym przypadku 

prawdopodobieństwo? Kto liczy się z jakiej przyczyny z czym? Na podstawie jakie

go autentycznego doświadczenia dobrze dotowany krytyk teatralny cenionego cza

sopisma może znać opisywany świat bólu i rozpaczy tak dokładnie, że przypuszcza, 

że ktoś inny mógł jedynie o nim przeczytać? 

Zejście do środowiska społecznego 
Swoją pierwszą większą sztukę Ogień w głowie Mayenburg oparł o doświadczenie, 

które było również jego udziałem: dorastanie w latach siedemdziesiątych i osiem

dziesiątych , czas niemieckiego dobrobytu socjalliberalnego przy ciągnących się 
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w nieskończoność rządach Kohla. Nieprzeniknione mury niezrozumienia w domu 

rodzinnym, w cieniu których wyrasta się na użytecznego członka generacji Golfa 

albo na podpalacza. W nowej sztuce autor schodzi po drabinie społecznej przynajmniej 

dwa stopnie niżej, do upokorzonych i znieważonych, ze schludnego, ładnego domu 

do zasyfionego mieszkania w nowym budownictwie. Tam, gdzie normalny przypadek 

przechodzi płynnie w przypadek patologiczny. 

Podobne wysiłki w nowej sztuce niemieckiej mają swoją tradycję literacką od 

FleiBera i Horvatha po Kroetza i Fassbindera. Reguły takiego przedsięwzięcia są ja

sno naszkicowane: bohaterowie podobnych sztuk są z natury dobrzy, ale źle im się 

wiedzie . Winę za obecny stan tylko po części ponoszą sami - winne są przede 

wszystkim okoliczności. A ponieważ nie może być tak jak jest - należy te okolicz

ności zmienić . W teatrze, z założenia skłonnym do przesady, łatwo stworzyć utopię . 

A wystarczyłaby nadzieja. 

( ... ) 

Wyjątek od reguły 
Kto jednak przeczyta sztukę Mariusa von Mayenburga dokładnie, szybko dojdzie do 

wniosku, że odstępuje ona w wielu znaczących miejscach od reguły sztuki społeczno

-krytycznej. Po pierwsze ludzie występujący w dramacie nie są dobrzy, lecz są nie 

do wytrzymania. Z.. wyjątkiem Betsi, której cierpliwość jednak pod koniec również 

się wyczerpuje, żaden z bohaterów nie podaje przekonującego powodu, aby we

dług uznanych kategorii moralnych uznać go za człowieka w najmniejszym stopniu 

wartościowego. Wszyscy obecni nie przepuszczają najmniejszej okazji aby się wza

jemnie ranić, są zawistni, myślą ostatecznie tylko o sobie i zachowują się podle, 

również w stosunku do własnej osoby, nie cofając się nawet przed namową do sa

mobójstwa. „Nie patrzę na Ciebie, bo nie można wytrzymać patrzenia na coś takie

go", mówi Petrik do Frederike. „Czego się na mnie gapisz kaleko?" pyta Friderike 

Ringa. Na to sparaliżowany: „Nie znam innych twarzy, które byłyby takie puste". 

Odór - tak miała się pierwotnie nazywać sztuka i trzeba przyznać, że smród wydzie

lany przez te pasożyty jest rzeczywiście przenikliwy. Oczywiście próbują one mimo 

wszystko szukać jakichś szczątków miłości pomiędzy podobnymi zdaniami , ale co 

to zmienia w ich zachowaniu? Pasożyty odpowiadają nader dokładnie wyobrażeniu 

o tym wszystkim, co w kręgach mieszczańskich określało się kiedyś mianem „szu

mowin". 

Po drugie, wbrew całej wulgarno-heglowskiej filozofii zwyczajowego dramatu kry

tycznego, nie ma tu nawet przebłysku nadziei na zmianę.( ... ) 
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Nie ma powodu do wzburzenia, ostatecznie Mayenburg analizuje na scenie nic 

innego jak panującą politykę socjaldemokratyczną, która nikogo już od dłuższego 

czasu nie oburza - przedłużenie starych socjalliberalnych nadziei do dnia dzisiejsze

go, kontynuacja Ognia w głowie z perspektywy zwycięzców. Czerpie on przy tym 

z autentycznych doświadczeń dwóch trzecich społeczeństwa, które patrzy z góry 

na dól, doświadczenie, które dzielić mogą bez wątpienia dobrze sytuowani ludzie 

teatru, nie mówiąc o autorach felietonów i redaktorów czasopism teatralnych. 

Sztukę tę, w przeciwieństwie do polityki rządowej. można tak zainscenizować, aby 

oburzała. Trzeba jednak mieć odwagę, by pokazać to, o czym zamożna większość 

nie chce rozmawiać publicznie - nędzę społeczną bez współczucia, śmierdzącą 

i wstrętną . ( „.) 

Ponieważ nie można już zmienić świata za pomocą teatru , trzeba go przynajmniej 

dogłębnie poznać. ( ... ) 

Franz Wille, „Theater heute" 07/2000 

- Związek pasożyta i żywiciela jest swego rodzaju woj

ną, ponieważ jeden z partnerów (żywiciel) nie odno

si żadnych korzyści z tego związku; jego interesem 

jest więc wojna i to wojna zwycięska, eliminująca cał

kowicie pasożyta. 
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Nic jednak nie wskazuje na to, żeby żywiciele byli 

w stanie tę wojnę wygrać, gdyż zwycięstwo kosztuje 

więcej niż sama wojna. I to jest właśnie powód, dla 

którego układ pasożyt - żywiciel trwa. 

Claude Combes, Ekologie i ewolucje poso.żytnictwa, Warszawa 1999. 
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