


Martin McDonagh 

Po12ucil szkolę w wieku szesnastu lat, podejmował do1ywczo 
różne prace, na dłużej wiążąc się jedynie z biurem zajmujqcym 

mu kilka godzin tygodniowo. Większo.fr' czasu po§więcal pisaniu 
opowiada1i, scenariuszy filmo wych, noweli i sluchowisk radiowych, 

systematycznie odsylanych p12ez BBC z uprzejmym listem odmownym. 

Przez dziesięć lat, mimo kilogramów tek tów. które rozsylaf do r<)żnych reda
kcji, radia i telewizji, nie wzbudzi! żadnego zainteresowania swoją twórczo.frią . 

Mówi: To dało mi więcej pewności siebie. Czulem, że moje sztuki są dobre, 
i kiedy słuchałem tego, co szło wtedy w BBC, uświadamiałem sobie, 
że są nawet dużo lepsze od tych, które zostały zaakceptowane. Zawsze 
wiedziałem, że najważniejsza jest moja własna opinia. 

Ciemność pozwala wyzwolić blask serca - twierdzi McDonagh, tłumacząc 
jednocze~'nie, dlaczego tak dużo w jego sztukach zla i ludzkiej nikczemno:~ici. 

Zawsze bardziej interesowało mnie opowiadanie czegoś w rodzaju bajek 
niż bezpośrednie wyrażanie sprLeciwu. 





Porucznik z Inishmore 

Irlandzka Armia Republikańska czyli IRA, choć koj arzy się 

z zamachami i terroryzmem, nie jest najradykal niejszą organjzacj ą , 

walczącą o wyzwolenie Irlandii pod brytyjskich wpływów. W 1974 
roku powstała , r krutująca się w dużej micrze z członków Sinn 
F 'in i IRA, nowa grupa paramil itarna - Irish National Liberation 
Army (I LA), współdziałająca z Irish Republican Socialist Party 
( ofi jalnym organem na forum publicznym, partią biorąq udział 

w wyborach) . Celem I LA jest ustanowienie irlandzkiej republiki 
socjalistycznej i niepodle głej, demokratycznie rządzonej przez 
klasę robotn iczą. Przyznają się do wielu zamachó> bombowych, 
morderstw, porwań i napadów. Do najbardziej znanych aktów 
terroru dokonanych przez INLA należy wysadze rue w powietrze 
stacji radarowej koło Cork; wybuch w dyskotece, w którym 
zginę ło jedenastu brytyjskich żoł nie rzy i zabójstwo Aireya Ncavc'a 
- bliskiego współpracownika Margaret Thatch r - dokonane 
na parkingu brytyjskiego parlamentu. W 1994 I LA podpisała 

wprawdzie pakt zobowiązujący, że powstrzyma się od inicjowania 
ataków, ale nie obejmował on lojalistów. Jedną z ostatnich akcji 
było prawdopodobnie wykonanie w marcu 2000 wyrnku na deal rze 
narkotyków, który przyczynił się do śmierci jednego z ochotników armii 
INLA. 

.. . zabójczo śmieszna komedia o irlandzkim terroryzmie. 
Dostaje się kotu. Dostaje się terrorystom. Dostaje się 
krowom„. tak przerażająca, że chce się umrzeć, nie 
przestając się śmiać ... 

Daily Express 

Martin McDonagh napisał sztukę, po której powinien się obawiać o swoje 
życie, bo obraże ni i dotknięci mogą się poczuć obrońcy praw zwierząt, 
purytanie i obrońcy moralności, ale p rzede wszystkim właśnie członkowie 
INLA - pisali po premierze angielscy recenzenci. 
Przy tym dramacie Blasted (Zbombardowani) Sarah Kane wygl ~1d a jak 
Teletu bi ie - napisał Mark Lawson w The G uardian (28 IV 2001 ). Czy należy 
się w takim razie dziwić, że gdy autor zaproponował realizację The ieutenant 
oflni shmore teatrom Royal Courl i Roya l National Thcatr , oba go odrzuci ły, 

tłumacząc, że nic je t wy tarczaj[)CO dobry? 
Tymczasem The Li ute mmt of In ishmorc zosta ł wyprodukowany przez ze, pól 
Roya l Shakespeare Com pany na małej scenie T he O ther P lace w tra tfo rdzie. 
Ale na\ et tu plotkowano, że nagłe przesunięcie daty premiery było związane 

z koniecznością zabezpieczeń prawnych przed ewentualnymi protestami. 

.!usty11a Goli1iska KO 'I P. ZU R: Kronika (D ialog l)/20Ul) 

"Porucznik z Inislmwre" Martina McDonagha 
eksploduje jak Semtex w cichym i ospałym Stratfordzie„. 
Jak żyjesz nie widziałeś czegoś takiego 

!1ulepnulenl on Sunday 

, 

W poszukiwaniu nowego modelu teatru 

Wybór dramatu pod tytułem Porucznik z Inishmore Martina 
McDonagha, młodego autora pochodzenia irlandzkiego, w iąze się 
przede wszystkim z poszukiwaniem nowego modelu teatru, który 
stawia na aktualność i różnorodność repertuarową wykraczającą poza 
przyzwy zajenia odbiorców. Takiego, który łamie tabu i niszczy bezpieczny 
dystans między sceną a widownią. Wreszcie, takiego który szuka nowych 
:'rodków wyrazu: odrzuca estetykę, nic dba o to, by się podobać za to 
chce nawiązać i totny kontakt z publicznością . 

Atutem sztuki jest jej gorąca aktua lność . Opowiada o terrorystach. 
Nikogo chyba nie t rzeba przekonywać o wadze tej propozycji, tym 
bardziej, że jest to polska prapremiera. Tragiczne wydarzenia w Nowym 
Jorku z 11 września po raz kolejny postawiły artystom pytanie 
o rolę sztuki wobec tragicznego dośw i adcze nia człowi ka. Teatr kielecki 
odpowiada na wyzwanie czasu. Chce rozmawiać z widzem o współczesnej 
rzeczywistości. 

Porucznik z Inishmore, w jakiejś mierze, wiąże się z nową falą 
dramaturgii europejskiej z modnym, zwła z za w Niem zech i Anglii, 
dramatem młodych. R prezentują go między inn mi Marek Ravenhill, 
Mariusz von M y nburg, Sarah Kane. To ich nazwano "brutalistami" -
najkrócej mówiąc ze względu na mroczną wizję świata, ekstremalność 
przedstawianych sytuacji, ostrość języka. Tematem głównym stała się 
niszcząca siła współczesnej cywilizacj i. Poetykę zdominował brutalny 
obraz i "porażający" język. lb wszystko stanowi o sile tego dramatu, 
którego celem glówn, mjest zaangażowanie odbiorcy. Utwór McDonagha 
wpisuje si w ów sty l europejskiego dramatu młodych, choć ma rys 
szczególny. Autor brutalność obraz ')\v ostro zderza z humorem, choć 
i u niego śmiech pod zyty często bywa grozą, jak w grotesce. Ów 
humor spełnia ważne funkcje - urealnia sytuacje, ale też podkreśla ich 
absurd al ność. 

Sztuka przedstawia irlandzkich te rrory, tów z organizacji INLA (Irish 
National Liberation Army). Nie dotyczy bezpośrednio amerykańskich 
wydarzeó. McDonagh napisał ją bowiem przed 11 września. Nie ulega 
jednak wą tpliwości , że utwór jest zdecydowaną wypowiedzią artysty 
przeciw terroryzmowi. Dlatego dramat został podporządkowany z góry 
narzuconemu zamysłowi. Z konsekwencją pokazuje bezsen sowność 

wszelkich aktów terroru. A kcja skomponowana została tak, by widz 
niejako na własnej skórze doświadczył bezsensu. Autor prowokacyjnie 
uczynił bohaterem sztuki kota, to jego losy, w jakimś sensie, układają 
intrygę tekstu. W konsekwencji los zwi erzęcia wywołuje większe wrażenie 
n iż człowieka. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
na scenie morduje się ludzi. których ciała kroi się jak w rzeźn i. Bowiem 
u M D nagha zabijanie jest sposobem na życ ie. Jego bohaterka mówi: 
Myślałam, że mordowanie będzie fajne. A nie jesl . .fes! nudne. 

Sztuka ma wymiar polity zny. McDonagh nie przyznaje irlandzkim 
tcrr ryst m jakichkolwiek racj i. kh deklaracje są za każdym razem 
kompromitowane. Jogan, że wa lczą o wolność Irlandii podważony. 

u tor portretuje ich jako psychopatów których pasją ży ia je t zabij anie. 
W t rząsaj ące , że w tym świecie matka może przekazać córce jedynie 
prośbę, by sta rała s ię nie zabijać dzieci ... 

M Donagh nie rozpozn aje terroryzmu z wielu stron. 1ie analizuje 
dl aczego cz łow ie k z taką ła twością zab ija. Odpowiedź j st u niego 
może nazbyt prosta: j uż tacy s i ę urodzili , są ' produktem'' współczesnej 
cywil izacj i. Autor bowiem stawia sobie zupełnie inn e zadania. Warto 
pod kreś lić. że sił a j go dramatu polega na kspresji obrazu i j ęzyka, 
na zderzeniu śmie r i ze śmiech m. Aut r prow kacyj nie miesza 
grozę z humorem, by tym wyraźn i ej pokazać widzowi bezsensowność 
przywoływancoo świ at a który sprawia wraże ni e okrutnej baśni. Wszyscy 
jednak wiemy, że ta "baśń" może stać się rzeczywistością. 

dr Anna Kurska 




