




Martin McDonagh 
(ur. 26 marca 1970) - współczesny ir
landzki dramatopisarz. 
Urodził się w Camberwell w Londynie, 
w irlandzkiej rodzinie. Jego matka (po
chodząca z Killeenduff, Easky, hrabstwo 
Sligo) i ojciec (z Lettermullen, Conne
mara, hrabstwo Galway) przeprowadzili 
się później z powrotem do Galway, zo
stawiając nastoletniego Martina i jego 
brata (twórcę scenariuszy Johna Micha
ela McDonagha) w Londynie. 
Podczas letnich wizyt w Galway McDo
nagh poznał specyficzny dialekt języka 
angielskiego używany w zachodniej 
Irlandii. Później posłużył się nim w swo
ich sztukach. 
W 1996 roku został uhonorowany Lon
don Critics' Circle Theatre Awards dla 
najbardziej obiecującego dramatopisa
rza. 
McDonagh jest najbardziej znany jako 
autor czarnych komedii w trylogiach: 
tzw. Trylogii Leenane oraz Trylogii orań
skiej, których wszystkie części zostały 

po raz pierwszy wystawione przez Druid 
Theatre Company z siedzibą w Galway. 
Napisał także kilka słuchowisk radio
wych. 
W marcu 2006 roku pisarz otrzymał Na
grodę Amerykańskiej Akademii Filmowej 
dla najlepszego filmu krótkometrażowe
go za Six Shooter, do którego napisał 
scenariusz i którego był reżyserem. 

Z PRASY O MARTINI 
Nareszcie chciałoby się wykrzyknąć: oto mło
dy dramaturg pokazał wszystkim książkowym 
mądralom jak należy pisać realistyczne sztuki 
teatralne! 
Trzeba znać życie od podszewki i rozumieć 
swoich bohaterów, zwyczajnych ludzi, trochę 
szorstkich, tęskniących za lepszym życiem 
i z wiekiem tracących złudzenia. 

• 

E MCDONAGHU I KALECE Z INISHMAAN 
Ten obraz irlandzkiej prowincji z lat trzydzie
stych paradoksalnie jawi sięjako najbardziej 
współczesna sztuka, mimo że kino stanowi 
w niej egzotyczną nowość, a Ameryka to wy
śniona kraina kojarząca się z cukierkami 
z paczek. Ci ludzie cenią jeszcze bezpośrednie 
kontakty, delektują się smakiem banalnych 
rozmów, potrafią patrzeć bezmyślnie na kro-

wy, rozmawiać z kamieniami. Kunszt pisarski 
autora czyni każdą postać zarazem śmieszną, 
czasami po ludzku rzecz biorąc odpychającą, 
jednakże wiemy, że ci ludzie są więcej warci 
niż ich drobne wady. Ta przewrotna pochwała 
swojskości, dusznej atmosfery prowincji, 
z której bohaterowie pragną się wydostać, 
nie popada w tani sentymentalizm. Arkadia 



już nie jest możliwa, choć 
nadal jest celem westchnień 
i tęsknot. I co najważniej
sze - w teatralnej robocie 
nareszcie mamy do czynienia 
z żywymi ludźmi: pyskatymi, 
brutalnymi i bezwzględnymi, 
zarazem delikatnymi i wraż
liwymi. 
Irlandia jest bliżej niż my
ślimy, jest w każdym, kto 
pragnie wyrwać się z szarej 
wyspy, a kiedy ją opuści, ma
rzy o powrocie do swoich , boć 
nie ma to jak w domu. 

(Alfred Wolny, 
Gazeta w Opolu, 6.11 .2001) 

Martin McDonagh z Londynu 
przenosi się w odległe, wy
ludnione rejony Irlandii, 
i tam odnajduje swój głos 
- w tym pozornie zastygłym, 
nieciekawym i monotonnym 
świecie. To tam napotyka 
na człowieka samotnego, 
bezbronnego i zdolnego 
do zbrodni. W tej szarej 
rzeczywistości „ najprostsze 
sytuacje, przy irlandzkim 
temperamencie i specyficznej 
chłopskiej logice, obracają 
się w tragedię niemal przy
padkiem". McDonagh wtę, 
zdawałoby się, adramatyczną 

przestrzeń potrafi wpisać ży
wotne i prawdziwe postacie. 
Czytając Kalekę z Jnishmaan, 
raz po raz ulegamy sugestiom 
bohaterów, bierzemy fikcję 
za rzeczywistość i przedsta
wiane rozwiązania uznajemy 
za tak autentyczne, że osta-

teczne. Kilka stron dalej nasz 
dramaturg kreśli przeczące 
wcześniejszym, a równie 
przekonujące rozwiązania . 

Do ostatniej sceny nie 
jesteśmy pewni, w jakich 
kategoriach ująć niejakiego 
Johnnypateenmike'a, 60-let
niego handlarza plotkami , 
pomiatającego starą, schoro
waną matką . Dopiero niemal 
ostatnie zdania dramatu 
odsłaniają złożoność tej pier
wotnie płaskiej i prymitywnej 
postaci . 

(Jacek Uglik, 
www.teatr.dlawas.com) 

Teatralny Tarantino 
Jak nazywa się najpopular
niejszy dziś w Polsce dra
maturg? Mrożek? Różewicz? 
A może Szekspir? Nie, to 
36-letni Irlandczyk Martin 
McDonagh. 
Gwiazda i enfant terrible 
brytyjskiego teatru w jednej 
osobie. W wieku kilkunastu 
lat uznał, że najłatwiejsze 
jest pisanie sztuk teatral
nych. 
I odniósł sukces. Martin 
McDonagh powiedział kiedyś , 

że pisze takie sztuki, jakie 
sam chciałby zobaczyć, gdyby 
w ogóle chodził do teatru. 
Co jest powodem tak dużej 
popularności dziełtego auto
ra? Po pierwsze, choć ich ak
cja osadzona jest na irlandz
kiej prowincji, tak naprawdę 
mogłyby się rozgrywać pod 
każdą szerokością geograficz-

ną. Po drugie, Irlandia jest 
krajem katolickim -wystarczy 
więc zamienić nazwy i imiona 
bohaterów na polskie, 
a otrzymamy znajomy obraz 
swojskiej prowincji. Po trze
cie wreszcie, bohaterowie 
McDonagha to postaci z krwi 
i kości, których tak bardzo 
w naszym teatrze brakuje. 
Irlandzki dramaturg kon
struuje swoje sztuki jak farsy 
sytuacyjne, lecz wypełnia 
je scenami okrucieństwa. 
Zdaje się, że dzisiejszy teatr 
oczekuje takich szokujących 
połączeń . 

Sam McDonagh przypomina 
postaci ze swoich sztuk. Gdy 
w 1996 roku wyróżniono go 
prestiżową nagrodą „Evening 
Standard", pojawił się na 
uroczystej gali tak pijany, 
że ledwo wgramolił się na 
scenę. Głośnymi komentarza
mi przeszkadzał we wręczaniu 
kolejnych nagród, a gdy pro
wadzący galę Sean Connery 
chciał go uciszyć, krzyknął 
w jego stronę : ,,Fuck off!" 
Następnego dnia nazwisko 
McDonagh było na pierw
szych stronach gazet. 
Jego droga do sławy była 
jednak długa. Syn biednych 
irlandzkich robotników, któ
rzy za chlebem wyjechali do 
Londynu, w wieku 16 lat rzu
cił szkołę i zajął się pisaniem. 
Systematycznie wysyłał swoje 
słuchowiska i opowiadania 
do BBC, a stacja równie sys
tematycznie je odrzucała. 

Zaczął więc pisać sztuki teatralne, gdyżjego 
zdaniem to jedna z najłatwiejszych form. 
„Trzeba po prostu znaleźć język, jakąś historię 
i parę fajnych postaci" - mówi. 
Jego mistrzami są David Mamet i Harold Pin
ter - specjaliści od pozornie prostych historii, 
wypełnionych zagadkami i paradoksami. 
A największą inspiracją - opery mydlane i kino 
przemocy. McDonagh czerpie z nich nie tylko 
wątki fabularne, ale i formę. Nic dziwnego, 
że nazywają go teatralnym Quentinem Taran-
tino. (Paweł Sztarbowski, Newsweek Polska 
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OPOWIADAĆ O IRLANDCZYKACH, 
TO TAK, JAKBYŚMY O SOBIE 
OPOWIADALI 
ROZMOWA Z !KATARZYNĄ DESZCZ, REŻVSEREM KALEKI Z INISHMAAN 

Jesteś pierwszym reżyserem, który wprowa
dził do polskiego teatru Martina McDona
gha. Wyreżyserowałaś całą jego „Trylogię 
z Leenane". 
Całą „Trylogię z Leenane", czyli Królową pięk
ności, Samotny zachód i Czaszkę z Connemary 
reżyserowałam, to prawda. Natomiast z „Try
logii arańskiej" realizuję pierwszy utwór. Ta 
trylogia to Kaleka z Inishmaan, Porucznik z In
ishmore i trzeci tytuł, który nie ma poilskiego 
odpowied lil ika, nie był wystawiany w Polsce, 
bo nie ma do niego praw autorskich. 
Wielokrotnie odwiedziłaś Irlandię. Skąd to 
zainteresowanie irlandzką dramaturgią? 
Odwiedzałam Irlandię nie całkiem z własnej 
woli, aczkolwiek bardzo się tego cieszę. Pra
cuję z teatrem brytyjskim, w którym jest wielu 
Irlandczyków, więc część prób po prostu od
bywa się w Irlandii. Później w porozumieniu 
z irlandzką grupą AL zrealizowaliśmy w 1998 
roku projekt polsko-irlandzki. A w 2003 roku 
kolejny projekt polsko-irlandzko-angielski na 
bazie Prezydentek Wernera Schwaba . Kontakty 
zaczęły się troszkę przypadkowo i potem się 

rozpędziły. 

Trzeba tam być, żeby zrozumieć złożoność 
problemów? 
Na pewno nie w wypadku sztuk McDonagha. 
Są to sztuki - a przynajmniej ja je tak czytam 
- o mentalności prowincjonalnej, o przesą
dach, o sposobie bycia ludzi biednych w kra
jach, w których marzeniem jest emigracja do 
lepszego życia. Ja czytam sztuki McDonagha 
przez polską tradycję, która jest bardzo po
dobna. Na przykład mit Ameryki, wyjazd do 
Ameryki, mit zaborów, mit kraju, który był 

zawsze krajem drugiej kategorii. To trochę tak 
jak Polska, zawsze byliśmy od kogoś zależni , 

pod zaborami, zawsze biedniejsi, zawsze Eu
ropa wschodnia. Może nie dosłownie, ale pod 
wieloma względami jesteśmy z Irlandią bar
dzo bliscy, dotyczy to również kwestii religii. 
Irlandczycy są katolikami, religijność jest bar
dzo podobna jak w Polsce, czyli średnio eduka
cja religijna zatrzymuje się na przygotowaniu 
do pierwszej komunii świętej. To aż żałosne, 
jak dorośli ludzie często podpierają się ko
ścielnymi regułka mi n a kazowo-zalkazowymi, 
których uczą się dzieci siedmioletnie. I nie ro
bimy kroku dalej. Pod tym względem jesteśmy 
praktycznie identyczni . Zapiekłość, zazdrość, 
alkoholizm, marzenia o lepszym świecie, któ
ry zawsze jest gdzieś indziej. A jak jest źle, 
to na pewno nie jest nasza wina, tylko ktoś 
zrobił nam na złość . Opowiadać o Irlandczy
kach, to tak, jakbyśmy o sobie opowiadali. 
W dramatach McDonagha nie brakuje okru
cieństwa i drastycz ności , a jednocześnie jego 
bohaterowie są bardzo wrażliwi, delikatni, 
chciałoby się powiedzieć „swojscy". 
W różnych recenzjach Kaleka z Inishmaan 
określany jest jako tragedia, melodramat 
lub czarna komedia. A jak ty odczytałaś 
tę sztukę? 

Nie mam wątpliwości , że to jest głęboki dra
mat psychologiczny, napisany w taki sposób, 
że można z rywać boki ze ś miechu. Bardzo się 
boję takiej klasyfikacji, jak melodramat czy 
czarna komedia. Na pewno nie melodramat. 
Powiedziałabym, że sztuka jest zapisem por
tretów ludzi w bardzo różnych momentach 
i ich zachowaniach. I takjak w życiu, niektórzy 
mają swoje odruchy, schematy zachowań, a pa
trząc na nich z zewnątrz - są śmieszni, okrutni, 
straszni, głupi. Bywają też mądrzy i wrażliwi. 
I tak jest to napisane. Dramat psychologiczny 

w konotacjach literackich kojarzy się z czymś 
szalenie głębokim, smutnym i bardzo często 
niezrozumiałym. Aja uważam, że walor utwo
rów McDonagha polega na tym, że jego dra
maty są łatwe w zrozumieniu , są znakomitymi 
portretami psychologicznymi, a jednocześnie 
jest w nich nieprawdopodobna dawka humoru. 
To jak u Gogola „Z czego się śmiejecie? Sami 
z siebie się śmiejecie." 
Martin McDonagh powiedział: „Zawsze mi 
się wydawało, że moja własna opinia 
o tym, co robię, jest najważniejsza." Jego 
niekonwencjonalny sposób bycia, niewy
bredne wypowiedzi są znane równie dobrze, 
jak jego sztuki. Kim dla ciebie jest Martin 
McDonagh? 
Wygląda na to, że to niezły arogant. Wiem, 
że bardzo obrażały się różne społeczności ir
landzkie, kiedy ukazały się pierwsze jego dra
maty, ponieważ on Irlandczyków broń boże 
nie wybiela i nie pokazuje ich w wymiarze szla
chetnym, tylko od strony jakby mniej godnej, 
bez zachwytu. Ale wydaje mi się, że na tym 
polega jego fenomen, on sobie kpi z takich 
bogoojczyźnianych przekonań Irlandczyków, 
że niby my Irlandczycy jesteśmy wspaniali, 
jesteśmy dumni, jesteśmy katolikami, jeste
śmy narodem, w którym ludzie są życzliwi dla 
siebie. My Polacy też wygłaszamy takie zdanie: 
my Polacy dobrzy, dumni, my Polacy tamto 
i siamto, a na co dzień - tu się coś ukradnie, 
tam się upije, tu się kogoś oszuka, coś ukryje, 
spóźni się. Nie oszukujmy się, takie widzenie 
siebie stwarza model, jak chcielibyśmy być po
strzegani, ale jest on bardzo daleki od tego, 
jacy jesteśmy. I tu McDonagh dokładnie tra
fia. W Kalece ... jak refren powtarza się zdanie: 
„Irlandia to nie taki zły kraj, skoro Ameryka
nie chcą tu robić film." W sztuce na przykład 
jest scena, gdzie mamy obraz patologii, obraz 
zalkoholizowanej starej matki i syna, którzy 
życzą sobie nawzajem śmierci, po czym czytają 
razem gazetę i mówią: „chyba nie jest tak źle, 
skoro wszyscy chcą przyjeżdżać do tej Irlandii. 
Dlaczego właściwie? A no dlatego, że w Irlandii 
człowiek jest życzliwy dla człowieka." I sztuka 

jest właśnie o takich klimatach. Wydaje mi się, 
że McDonagh wbrew swojej arogancji ma rację . 
To znaczy nie boi się opisywać społeczności od 
strony kuchni, zdejmuje całą patynę, wszyst
kie kolory, usuwa wszelkie zakłamania . I to mu 
miano za złe. Bo przecież każdy naród chce się 
przedstawiać znacznie szlachetniejszym niż 
jest. I jest jeden do jeden z Polakami. 
W Scenie Polskiej pracujesz po raz trzeci. 
W 2003 roku przygotowałaś premierę 
Pamięd wody, w 2005 r. Inne rozkosze 
J. Pilcha. Czy wcześniejsza praca z zespołem 
aktorskim i nabyte wówczas doświadczenia 
pomogły Ci w doborze obsady Kaleki? 
Oczywiście że tak.To znaczy, znając zespół, 
w momencie, kiedy postanowiliśmy, że robimy 
ten właśnie tytuł, wiedziałam, że musimy stwo
rzyć różnorodne portrety bohaterów dramatu 
i znając aktorów, wyobrażałam sobie, który ak
tor może zagrać daną postać. Z wieloma akto
rami współpracowałam już wcześniej, a pozo
stałych widziałam w innych spektaklach . Więc 
na pewno wiedziałam, że niektórzy aktorzy 
z tego zespołu, który bardzo cenię, w pewnych 
rolach niekoniecznie wystąpią, natomiast przy 
części obsady się upierałam. 
Czy widzowie będą zaskoczeni obsadą? 
Myślę, że w kilku przypadkach tak. Nie będę 
zdradzać w jakich, ale sądzę, że zobaczą zna
nych aktorów w „zupełnie innym sosie" i bę
dzie to miłym zaskoczeniem. 
Z jakimi realizatorami tym razem współpra
cujesz? 
Z Andrzejem Sadowskim jako scenografem 
i korzystam z muzyki Krzysztofa Suchodol
skiego. Po raz pierwszy mierzę się z tekstem 
Kaleki z Inishmaan, nigdy wcześniej go nie 
reżyserowałam. Cieszę się na tę przygodę, 
bo po pierwsze bardzo lubię tego autora, a po 
drugie świetnie mi się współpracuje ze Sceną 
Polską, przecież gdyby mi się źle pracowało, 
to bym nie przyjeżdżała. Kaleka to sztuka bar
dzo piękna, bardzo mądra, świetnym językiem 
napisana i bardzo dobrze przetłumaczona 

przez Małgorzatę Semil. 
Zanotowała Joanna Wania 
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