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„The Lonesome West" wystawił po raz pierwszy Druid Theatra Company w koprodukcji z Royal Court 
Theatra w Town Hall Theatra, Galway, Irlandia, 1 O czerwca 1997 roku. Produkcja Druid Company I Royal 
Court Theatre była prezentowana pierwszy raz w Nowym Jorku na Broadwayu 27 kwietnia 1999 roku w 
wykonaniu: Rabdall Wreghltt, Steven M.Levy, Norma Langworthy, Gayle Francis, Dani Davis, Jason How
land, Joan Stein, Susan Deltz oraz Everett King. 

Co to za przeklęte miejsce!? Bracia rzucają się sobie do gardeł, dziew
czyny handlują bimbrem, a mordercy chodzą wolno. 

MARTIN MclDONAGH , 
SAMOTNY ZACHOD 

("The Lonesome West·, przekład: Klaudyna Rozhin) 
Obsada: 

Girleen Kelleher (Lalunia) - Anna Mag1alska-Milczarczyk 
Ojciec Welsh - Jarosław Felczykowski 
Coleman Connor - Sławomir Maciejewski 
Valene Connor - Paweł Tchórzelski 

Reżyseria i opracowanie muzyczne: 

Iwona Kempa 

Scenografia: 

Tomasz Polasik 

W spektaklu wykorzystano muzykę z płyty „Celtic Voices". 

Asystent reżysera i inspicjent - Anna Popławska 
Sufler - Anna Kruzińska 

Premiera 20 kwietnia 2002 roku 



Marun McDonagh 

Jest jednym z najzdolniejszych, najpłodniejszych i najbardziej kontrowersyjnych 
pisarzy jacy pojawili się w londyńskim teatrze w ostatnim czasie. 

Urodził się w 1970 r. w rodzinie irlandzkich emigrantów. Wychowany i mieszkają
cy w Londynie, Irlandię zna z krótkich wakacyjnych pobytów. Jako młodzieniec nie 
poddał się uniwersyteckiej edukacji . Utrzymywał się z dorywczych prac. Mając 16 lat 
był już autorem sztuk i słuchowisk radiowych. Z 22 słuchowisk, jakie zaproponował 
BBC, wszystkie zostały odrzucone. Te i inne niepowodzenia nie zniechęciły go ani też 
nie stępiły jego ostrości spojrzenia na rzeczywistość . Dziś, gdy jest sławny mówi: 
„Nigdy nie przyjmę żadnej oferty z radia BBC". Należy do niepokornych. Jego nie
konwencjonalne zachowania i wypowiedzi wielokrotnie bulwersowały londyńskie 
środowisko teatralne. Źródłem nowego spojrzenia McDonahga na teatr wydaje się 
być bardziej kino niż tradycja literacka. On sam powołuje się na autorytety twórczości 
filmowej takie jak Quentin Tarantino czy John Woo. 

„Piękność z Leenane", debiut sceniczny McDonagha z 1996 r. jest częścią trylogii 
„The Leenane Trilogy" wraz z „Czaszką z Connemary" („The Skull in Connemary") i 
„Samotnym Zachodem" (The Lonesome West). Premiera sztuki odbyła się w Town 
Hall Theatre w Galway, 1 lutego 1996 r. w koprodukcji Druid Theatre Company i Royal 
Court Theatre. Sztuka została nagrodzona Evening Standard Award w 1996 r. dla 
najlepszej nowej sztuki i Writer's Guild Award dla najlepszej sztuki Fringe. Autor 
otrzymał George Devine Award dla najbardziej obiecującego dramatopisarza. 
Następne jego sztuki „Porucznik z lnishmore" (T'he Lieutenant of lnishmore), 
„Sądny dzień w Coney" (Dead Day at Coney), „Kaleka z lnishmaan" (Cripple of lnish
maan) złożyły się na kolejną trylogię. 

Nie uważam, bym musiał się bronić, że jestem Anglikiem czy Irlandczykiem, 
ponieważ nie czuję przynależności do żadnej z tych narodowości, gdyż w 
pewnym sensie do obu należę. I z tego właśnie przeświadczenia rodzą się moje 
utwory. 



Czu/em, że moje sztuki są dobre, i kiedy słucha/em tego, co szlo wtedy w BBC, 
uświadomi/em sobie, że są nawet dużo lepsze od tych, które zostały za
akceptowane(. . .). Zawsze wiedziałem, że najważniejsza jest moja własna opinia. 

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



Zwykle staram się napisać określoną liczbę stron każdego dnia, pracując nie 
więcej niż trzy, cztery godziny - co nie jest przecież dużo. Ale staram się to robić 
każdego dnia. ,.Królowa piękności" zabrała mi chyba ponad tydzień(.) Tam jest 
osiem albo dziewięć scen, więc jeśli pisze się jedną scenę dziennie, tak jak to 
robiłem, to nie wydaje się to wcale takie ciężkie. 



Ciemność pozwala wyzwolić blask serca. 

Gaż, wszyscy jesteśmy okrutni, czyż nie? Czasami zachowujemy się w sposób 
ekstremalny i są to zachowania jakimi zawsze, od czasów greckiego dramatu 
zajmował się teatr. Muszą być takie momenty, gdy ujrzysz jakiś okruch 
przyzwoitości, coś ku chwale życia , nawet w najbardziej pokręconej postaci. Na 
tym polega prawdziwa sztuka.„ Zawsze podchodzę podejrzliwie do postaci 
ukazanych jako niesamowicie przyzwoite istoty ludzkie. Zawsze zadaję sobie py
tanie o ich ciemną stronę. 



Wydaje mi się, że balansuję między komedią i teatrem okrucieristwa.. ponie
waż uważam, ze te dwa gatunki wzajemnie się mspirują. Tak . mam skłonność do 
przeciągania struny, gdyż myślę, że obraz przesadzony jest _decydowanie 
wyrażnie/szy odr alistycznego. To tak, jak w scenach u Taran tmo. gdzie postaci 
robią rózne straszne rzeczy równocześnie rozprawia;ąc o błahych sprawach w 
sposób humory tyczny W tych scenach ;est humor. który zmuszając do śmiechu, 
jednocześnie wprawia w zakłopotanie i pobudza do myślenia. 



Wchodzę do teatru bez szacunku do niego. Atakuję go z pozycji wielbiciela 
filmu ... Teatr mnie piekielnie nudził. Chodziłem do teatru, żeby oglądać tam gwiaz
dy, które znalem z ekranu - Martin Sheen, Tim Roth. Największym przeżyciem 
teatralnym było dla mnie oglądanie Ala Pacino w „ Bizonie" Mameta. 

Ludzie powinni wyjść z teatru w takim samym nastroju jaki wywołuje koncert 
rockowy Nie masz ochoty na dyskusje, tylko chcesz, żeby w tobie buzowało. 
Nienawidzę ludzi, którzy wszystko analizują. Sztuka powinna podniecać jak jazda 
kolejką górską w wesołym miasteczku. 



Klaudyna Rozhin 

Po ukończeniu studiów reżyserskich na Uniwersytecie w Hull, w Anglii , związała się z Ro
yal Theatre w Plymouth, gdzie reżyserowała własną adaptację „Iwony, księżniczki Burgunda" 
Witolda Gombrowicza. Jako asystent reżysera pracowała przy musicalu „Korczak" (Royal 
Theatre, Plymouth/Polish Theatre, London), „True West" Sama Sheparda (Royal Theatre, Ply
mouth /Salisbury Playhouse) i „Hamlecie" w reżyserii Laurence'a Boswella ( Royal Theatre, 
Plymouth/Young Vie, London). Do ostatnich realizacji należą „The Boat to heli" Gifa Vincente 
(New Vie. Bristol) i „Męczeństwo Piotra Ohey'a" Sławomira Mrożka (Royal Theatre, Bath). 

Jako tłumacz ma w swoim dorobku polskie przekłady musicali: „Szachy" Tima Rice'a i 
Benny'ego Andersona, „Farne" Davida De Silvy, „Józef i Cudowny Płaszcz Snów w Techniko
lorze" A.I.. Webbera, „Blood Brothers" Willego Russella; sztuk: „Piękna i bestia" Laurence'a 
Boswella. „Tama" Conora McPhersona, „Królowa piękności z Leenane", „Samotny Zachód", 
„Czaszka z Connemary" Martina McDonagha, „Piękne dni" Liz Loch head, „Gra kłamstw" Petera 
Wheleera, „To twoje, to moje" Donalda Churchilla; a także adaptacje „Ducha Atlantydy" Ja
rosława Abramowa-Newerly i „Wielkomiluda" Roalda Dahla. 

Jest autorką eseju „Translating Unstranslatable" wydanego niedawno przez St. Jerome's 
Press w tomie „Moving Target. Theatre Translation andl Cultural' Relocation". 

Obecnie współpracuje przy tworzeniu scenariusza opartego na rosyjskich bajkach ludo
wych dla Royal National Theatre w Londynie. Związana jest również jako wykładowca z Dar
lington College of Arts, Uniwersytetem w Exeter i Bretton Hall College. Regularnie prowadzi 
warsztaty z dramaturgii polskiej i światowej w teatrze Old Vie w Bristolu i w Royal Theatre w 
Bath. 

PRODUCENT KONFEKCJI DAMSKIEJ 
SALON SPRZEDAżY 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 16 
87-600 LIPNO 

tel. (054) 2874486, fax (054) 2873552. 
e-mail Lipno1@markit.com.pl 

www.markit.com .pl 



Dyrektor naczelny • Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor artystyczny · Andrzej Bubień 
Kierownik literacki - Beata Banasik 

Teatr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralny 1 
87-100 Toruń 

Telefony:(056) 622-52-22, 622-12-45 (sekr.) 
622-50-21, 622-50-22 (centr.) 

Fax:(056) 622-37-17 
e-mail: horzyca@torun.pdi.net 
www.teatrhorzycy.torun.com.pl. 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny - Krzysztof, Garstecki 
brygadier sceny - Janusz Czarnecki 
światło - Waldemar Boruń. Sławomir Słowikowski 
dźwięk - Tomasz Baranowski 
garderobiane - Danuta Chojnacka. Krystyna Tadajewska 
fryzjerka - Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Maria Górna 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Aleksandra Blaszak 
krawieckiej męskiej - Janusz Małek 
elektrycznej - Waldemar Borur\, 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej - Lech Zakrzewski 
rekwizytorni - Maria Górna 
stolarskiej - Józef Cendrowski 
prace farbiarskie - Maria Dembowska 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74, 622-55-66 
Kasa teatru czynna codziennie 
(oprócz poniedziałków) 
w godzinach 10.00 -14.00 i 15.00 -19.00. 
Telefon: 622-30-70 
W programie wykorzystano fragmenty 
wypowiedzi Marlina McDonagha 
1•1 tłumaczeniu Joanny Ciechanowskiej 
1 Małgorzaty Szum. 

Redakcja programu: Beata Banasik 
Projekt. skład I łamanie : Agnieszka Ciesielska S. 

Licencjonodawca: Agencja „ADIT" Wygląda na to, że tutaj Boża jurysdykcja nie sięga. 




