


Lalki wykonali 
Małgorzata i Marek Macowie. 

Martin McDonagh, współczesny dramatopisarz pochodzenia 
irlandzkiego, urodzony w 1971 w Londynie. Op uścił szkolę w wieku 
szesnastu lat, następnie przez pięć lat pisał odrzucane scenariusze 
radiowe. Debiutował dramatem „Królowa Piękności z Leenane" 
(Dublin, 1996), a dwa lata później os iągnął n iebywały , jak na swój 
wiek, sukces - cztery jego dramaty wystawiano w Londynie 
równocześnie. Autor „Trylogii Connemara" na któ rą, prócz 
wspomnianego debiutu, składają się : „Czaszka z Connemara" 
(1997) oraz „Samotny Zachód" (1997). W 1997 roku opub li kował 

zbiór „Kaleka z lnishmaan" (Trylog ia Arańska: „Kaleka 

Dziękujemy panu 
Lechowi Czarneckiemu 
za konsultacje językowe. 

Protestanckie niebo „ . . (jeśli takowe jest) . Przed bramą tłum dusz ... 
Nagle pomiędzy nimi przeciska się wielkie, rude chłopisko ... 
Święty Piotr (albo jego odpowiednik) zatrzymuje go i PY1a: 

Miody O'Dorrnell szybko wbiegł do kościoła, położył strzelbę na 
ławce i klęknął przy konfesjonale. 
-Ojcze- powiedział przestraszony. 

- Irlandczyk ?? 
-Yhy ... 
-Było się w IRA?? 
-Yhy, wszyscy byli ... 
- Podkładało się bomby? 
- Yhy, wszyscy pod kład al i ... 
- Zabijało się protestantów?? 
-Yhy, wszyscy zabijali ... 
-A teraz chce się do Raju??? 
-Nie .. . macie 5 minut na ewakuację ... 

Premierze towarzyszy 
wystawa fotografi i z Wysp 
Aran, autorstwa Agnieszki 
Cichej. 
Serdecznie dziękujemy 
Fundacji Kultury Irlandzkiej 
i Autorce za udostępnien ie 

zdjęć. 

-Właśnie zastrzeliłem dwóch angielskich poruczników! 
Nie usłyszawszy żadnej odpowiedzi , dodał: 
- I jeszcze zastrzel iłem jednego brytyjskiego kapitana! 
- Kiedy znów nie usłyszał odpowiedzi, zapY1al: 
- Ojcze, czy coś się stało? Czy ojciec zemdlał? 
-Oczywiście, że nie-odpowiedział spokojnie ksiądz. 
- Czekam kiedy skończysz opowiadać o polityce i zaczniesz 
wyznawać grzechy! 

filmy Davida Lyncha, Martina Scorsese'a oraz Quentina Tarentino. 
McDonagh przyznaje, że nie ma zbyt wielkiej wiedzy o angielskim 
i irlandzkim dramacie klasycznym, a mimo to jest często 

porównywany z Jonem Mlllingtonem Syng'em oraz Sean'em 
O'Casey'em, dwójką najlepszych irlandzkich dramatopisarzy 
XX wieku. 
Zapytany, czy już zawsze będzie opisywał beznadziejność 

i przemoc, odpowiedział, że w przyszłości napisze romantyczną 

komedię , w której prawie nikt nie zostanie zamordowany. 
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Myślałam, że mordowanie będzie fajne . A nie jest. Jest nudne„. 
Mairead 
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remiera - 15 maja 2004 
56 premiera 
eatru Wspólczesnego 
rzedstawienie prowadzi 
rystyna Zg ud-Bikart. 
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Lieutenant of 
mare" was first 

ormed by the Royal 
espeare Company at 
Other Place, Stratford 
-Avon on 18 April 
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McDonagh jest niezwykłe surowym obserwatorem rzeczywistości, 
swoją twórczo śc i ą penetruje najciemniejsze zakątki czło

wieczeństwa , uniwersalne i codzienne. Akcja dramatów najczęściej 
rozgrywa się na zapadłej irlandzkiej prowincji , bohaterowie to 
ludzie prości , wrażliwi, często pogrążen i w marazmie, nierzadko 
okrutni i przepełnieni nienawiścią. Kiedy rozpoczął pisanie 
dramatów, p rzyglądał się z wielką uwagą dokonaniom telewizji 
i filmu, czu ł się zarazem niezmiernie znudzony specyfiką teatru 
londyńskiego , określając go jako tępy , głupi . Jego ulubionym 
scenariuszem jest „American Buffalo" Davida Mameta, inspirują go 
filmy Davida Lyncha, Martina Scorsese' a oraz Quentina Tarentino. 
McDonagh przyznaje, że nie ma zbyt wielkiej wiedzy o angielskim 
i irlandzkim dramacie klasycznym, a mimo to jest często 

porównywany z Jonem Mill ingtonem Syng'em oraz Sean'em 
O'Casey'em , dwójką najlepszych irlandzkich dramatopisarzy 
XX wieku. 
Zapytany, czy już zawsze będz ie opisywał beznadziejn ość 

i przemoc, odpowiedział, że w przyszłości napisze romantyczną 

komedię, w której prawie nikt nie zostanie zam ordowany. 

Prawa autorskie do sztuki 
reprezentuje w Polsce 
Agencja ADiT. 
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Martin McDonagh, współczesny dramatopisarz pochodzenia 
irlandzkiego, urodzony w 1971 w Londynie. Opuścił szkolę w wieku 
szesnastu lat, następnie przez pięć lat pisał odrzucane scenariusze 
radiowe . Debiutował dramatem „Królowa Piękności z Leenane" 
(Dublin, 1996), a dwa lata później osiągnął niebywały , jak na swój 
wiek, sukces - cztery jego dramaty wystawiano w Londynie 
równocześni e. Autor „Trylogii Connemara" na któ rą , prócz 
wspomnianego debiutu, składają się : „Czaszka z Connemara" 
(1997) oraz „Samotny Zachód" (1997). W 1997 roku opublikował 
zbiór „Kaleka z lnishmaan" (Trylogia Arańska : „Ka leka 
z lnishmaan", „Porucznik z lnishmore", „Zjawa z lnisheer") . 
Najnowszą jego sztuką jest „The Pillowman" (Royal National 
Theatre w Londynie, 2003) . Wszystkie jego dramaty, poza „Zjawą 
z lnisheer", były wystawiane w Polsce. 
Martin McDonagh jest dramaturgiem - rezydentem w Royal 
National Theatre w Londynie. Otrzymał wiele nagród, w tym od 
„Evening Standard" dla Najbardziej Obiecującego Dramatopisarza, 
a także cztery Tony Awards za „ Królową Piękności z Leenane", po 
premierze na Broadwayu. 
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Światowa prapremiera 
"Porucznika z łnishrnore" 
odbyła s ię na scenie Royal 
Shakespeare Company The 
Other Prace w Stradford
upon-Avon 18 kwietnia 
2001 . 


