




Martin McDonagh 
(ur. 1970) - jeden z najgłośniejszych 
dramatopisarzy irlandzkich, choć od 
urodzenia mieszka w Londynie. Często 
jednak bywa w Irlandii, u rodziców, 
którzy po latach pobytu w Anglii 
powrócili do ojczyzny. 
Powszechny zachwyt krytyków wywołał 

jego teatralny debiut 1 lutego 1996 r„ gdy na otwarcie Town Hall 
Theatre w Galway wystawiono Królową piękności z Leenane. 
Wkrótce przedstawienie przeniesiono do Royal Court Theatre 
Upstairs w Londynie, a autora wyróżniono wieloma znaczącymi 
nagrodami dla najlepszego debiutanta. Zainteresował się nim Royal 
National Theatre; po ośmiotygodniowym stypendium został w nim 
dramatopisarzem-rezydentem. Nie przeszkodziła temu nawet 
atmosfera skandalu otaczająca jego osobę. Bowiem podczas 
transmitowanej przez najważniejsze stacje telewizyjne ceremonii 
wręczania dorocznych nagród teatralnych McDonagh był zbyt pijany, 
aby odebrać swoje cenne wyróżnienie. Ponadto niewybrednymi 
komentarzami bulwersował wybitne osobistości świata kultury, 
z którymi siedział przy wspólnym stoliku. Nigdy zresztą nie bywał 
nadmiernie pokorny. 
Gdy miał szesnaście lat porzucił szkołę. Pracując dorywczo pisał 
scenariusze filmowe, opowiadania, słuchowiska radiowe. Wysyłał 
je do BBC, skąd wracały z listem odmownym. Nie zniechęcony 
zaczął pisać dla teatru. Wkrótce powstało sześć sztuk, których akcja 
rozgrywa się na irlandzkich wyspach. Dwie z nich: Czaszka 
z Connemara (A Skull in Connemara), Samotny zachód 
(The Lonesome West) oraz wspomniana już Królowa piękności 
z Leenane (A Beauty Queen of Leenane) weszły w skład tzw. 
"trylogii leenańskiej" . 

Z kolei Porucznik z lnishmoore (Ueutentat of lnishmore), Sądny dzień 
w Coney (Dead Day at Coney) oraz Kaleka z lnishmaan 
(The Cripple of lnishmaan) tworzą kolejną trylogię, którą autor 
umiejscowił na irlandzkich wyspach Aran na początku naszego 
stulecia. Prapremiera Kaleki z lnishmaan odbyła się w styczniu 1997r. 
na jednej ze scen Royal National Theatre. Sztukę oceniono bardzo 
wysoko. W 1998 r. miała premierę w Nowym Jorku, a autor otrzymał 
propozycję pisania scenariuszy filmowych od Paramount Pictures. 
Zapytany o twórczość dramatopisarską odpowiedział, że pisze 
"sztuki, jakie chciałby zobaczyć, gdyby chodził do teatru". 
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Do tego zamkr.iętego świata wkracza Martin - młody 
chłopak o niezbyt lotnym umyśle, skory do plotek, którego 
miejscowy ksiądz wyznacza na pomocn;ka przy 
wykopywaniu n!eboszczyków. Zwłaszcza. że przed Mickiem 
staje trudniejsze zadanie: musi wykopać zwłoki swojej 
zmarłej siedem lat temu żony. To wydarzenie wzbudza na 
nowo zainteresowanie lokalnej spoh::cz'.'.cści. Zwłaszcza 
miejscowego niezbyt rozgarniętego policjanta. 

Konstrukcja sztuki jest prosta, nie ma tutaj 
wielopoziomowych znaczeń ani skomplikowanych wątków. 
Akcja rozgrywa się w szarym pomieszczeniu 
i na pobliskim cmentarzu, świat zewr.ętrzny. cywilizacja są 
gdzieś daleko. I bezustar„1ie pada deszcz. 

O tym, co się dzieje poza miejscem akcji. dowiadujemy 
się z rozmów postaci. Przestrzeń budowana jest słowem. 
Krytycy zachwycają się mistrzostwem języka McOonagha 
i emocjonalną dojrzaiościąjego pisarstwa. porównując go 
do dramatopisarza z przełomu wieku - J. M. Synge'a. 
Podobieństw można się doszukiwać w sposobie 
opowiadania anegdoty zabarwionej żywym humorem 
i w podkreślaniu komizmu bohaterów. McDonagh 
przypomniał jak mówią jego krewni w Galway i jak powiada 
irlandzki krytyk Fintan O'Toole: "odkrywając ten kraj, 
odnalazł swój własny głos". Ubogie słownictwo postaci. 
liczne przekleństwa, emocjonalny sposób wyrażania, 
śmieszne nawyki językowe polegające na powtarzaniu 
całych fraz - wszystko to buduje strukturę. ktora porywa 
swoim autentyzmem. 

"Ciemność pozwala wyzwolić blask serca"· twierdzi 
McDonagh. tłumacząc jednocześnie, dlaczego tak dużo 
w jego sztukach zła i ludzkiej nikczemności. W takim 
otoczeniu najtrudniej o odruch serca, ale wtedy właśnie 
działa ono z największa mocą. odkrywając najgłębszą 
stronę ludzkiej natury. W bohaterach Czaszki.„ następuje 
przemiana; odsłaniają to, co od początku tkwiło wewnątrz 
a teraz poprzez wstrząs lub pojedynczy akt agresji zostaje 
uwolnione. 

Morrigan 

Czaszka z Connemara, sztuka irlandzkiego 
współczesnego dramaturga Martina McDonagha, to 
kolejne przedstawienie działającej w naszym Teatrze, 
od blisko dwóch lat, Sceny Młodych Reżyserów. Scena 
ta promuje nie tylko młodych realizatorów, także sztuki 
o współczesnej tematyce i określonej estetyce. 
Dotychczas zaprezentowaliśmy Prowincjonalnego 
playboya Johna M. Synge'a w reżyserii Bogdana 
Kokotka, Powrót Jerzego Łukosza i Opowieści 
o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki , obie sztuki 
w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej . Spektakle te 
wzbudziły duże zainteresowanie, zwłaszcza młodszych 
teatralnych bywalców. 

Scena Młodych Reżyserów ma już swoją 
publiczność. Myślę , że zainteresuje ją także Czaszka 
z Connemara, będąca częścią tzw. trylogii leenańskiej . 

Składają się na nią dramaty, rozgrywające się na 
irlandzkich wyspach. Dwa z nich Królową piękności 
oraz Samotny zachód w wykonaniu aktorów Teatru 
Nowego z Poznania, oglądała niedawno zielonogórska 
publiczność na naszej scenie podczas Przeglądu 
Dramaturgii Irlandzkiej. 

Reżyserem Czaszki z Connemara jest 
Małgorzata Anna Siuda, debiutująca absolwentka 
Akademii Teatralnej w Warszawie, którą poprosiłem 
o inscenizację naszej prapremiery. 

Andrzej Buck 




