






Marina Carr: 
Posłowie 
do Porcji Coughlan 
Na powstanie Porcji Coughlan wpłynęło wiele 
okoliczności. 

Pochodzę z tej części Irlandii, która nazywa 
się Midlands. Dzieciństwo spędziłam w miej
scu zwanym Gortnamona, co znaczy „trzęsa
wisko", siedem mil od Tullamore, słynącego 
z tego, że zawisła tam na stryczku ostatnia 
kobieta w Irlandii, którą skazano na śmierć 
przez powieszenie. Pobliskie Banagher wsła
wiło się dla odmiany tym, że spędziła tam 
miesiąc miodowy Charlotte Bronte. Przez całe 
lata ganiłam ją w myślach za ten wybór. Co za 
szalony pomysł, żeby w podróż poślubną poje
chać do Banagher! Teraz jednak myślę, że tym, 
co przesądziło o wyborze naszych stron, było 
podobieństwo do jej ukochanych wrzosowisk, 
których zresztą nigdy nie widziałam - otwar
ta przestrzeń, grzęzawiska, przenikliwy wiatr, 
rozmaryn bagienny, ruiny starych g.otyckich 
zamków i ogromnych domostw, ale też surowa 
egzotyka angielskiej mowy, gdyż język, które
go używamy, odbiega od potocznej angielsz
czyzny. W mowie mieszkańców Midlands nie 
znajdzie się śladów „nowomowy". Nasz język 
jest rozwlekły, powolny i beznamiętny. Zwykłe 
wskazanie drogi zamienia się w celebrę. A je
śli mamy komuś podać godzinę, nie uczynimy 
tego, póki nie dowiemy się, kim był jego dzia
dek. Łakniemy historii i smakowitych szczegó
łów - wszystkiego, co odwróci naszą uwagę od 
monotonii torfowisk. 

Chętnie nadajemy miejscom nazwy mito
logiczne. Mamy więc jezioro Pallas, Rhodes, 
Belmont, Rue de Rat, Pullagh (ta ostatnia na-

zwa pochodzi od irlandzkiego „pull" - dziura). 
Listę tę można by ciągnąć w nieskończoność. 

Innym powodem postania Porcji Coughlan, 
były moje conocne eskapady do Midlands. Nie 
mieszkam tam już od czternastu lat, to zna
czy nie mieszkam tam fizycznie, ale duchem 
pielgrzymuję tam każdej nocy. Gaszę światło, 
przykładam głowę do poduszki i już jestem 
w moich ojczystych stronach. Mocuję się, 

mówię, śmieję, włączam się w nocne życie, 
którym to miejsce pulsuje. To nie przypadek, 
że ta kraina nazywa się Midlands. Dla mnie 
stała się metaforą miejsca, gdzie krzyżują się 
drogi prowadzące do różnych światów. 

Jest jeszcze jeden trop. Gdy miałam dwa
naście lat, po raz pierwszy nauczyłam się 
na pamięć fragmentu sztuki Shakespaere'a. 
Pamiętam go do dzisiaj: 

W Belmoncie mieszka pewna młoda dama, 
Z bogatym wianem i piękna nad wyraz, 
A przy tym pełna niezwykłych talentów, 
Jej oczy słały mi już nieraz nieme, 
Ale przychylne orędzia. Na imię 
Ma Porcja - i nie ustępuje niczym 
Córce Katona, Brutusowej Porcji. 
Urok jej zresztą słynie w całym świecie, 
Bo cztery wiatry z wszystkich krańców ziemi 
Do stóp jej niosą możnych zalotników ... 

(William Shakespeare Kupiec wenecki, 
przekład Stanisław Barańczak) 

Dublin, listopad 1995 
(Dialog, nr 5 / 2004) 
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O poczuciu winy 
i fatum 

rozmowa z Katarzyną Deszcz, reżyserem spektaklu 

„Porcja Coughlan" była grana w Polsce 
tylko raz, pod tytułem „Widma". A lite
ratura irlandzka cieszy się w Polsce dużą 
popularnością. Z czego wynika brak 
zainteresowania tym tytułem? I czyta 
sztuka słusznie jest niedoceniana? 

Myślę, że powodem małej popularności jest 
to, że wymaga ona bardzo dokładnego roz
czytania. Na pozór jest to melancholijna sztu
ka o dziewczynie, która nie może się uporać 

z tęsknotą za bratem, który zginął piętnaście 
lat wcześniej. A jak się w niej zaczyna grze
bać, to okazuje się, że tęsknota nie jest tęsk
notą, ale natręctwem, z którym bohaterka nie 
może sobie poradzić. Zresztą w tej sztuce nic 
nie jest tak, jak być powinno ... 

O czymjestta sztuka? 
Okazuje się, że jest to sztuka o kobiecie, 
która niszczy wszystko wokół siebie, wła
sne dzieci, rodziców, męża. Nie chce tego 

robić, ale jest to silniejsze od niej. Mogli
byśmy w skrócie opowiedzieć, że o poczu
ciu winy. Ale nie tylko ... Również o tym, że 
bardzo trudno nam się przyznać do naszych 
błędów, że nasze winy zwalamy na kogoś 
innego. I następny temat, który pojawia 
się w sztuce: czy to, co dzieje się w naszym 
życiu, jest zaplanowane z góry i nie mamy 
na to wpływu, czy też my możemy naszym 
życiem sterować. Na tych dwóch filarach 
opiera się akcja. Na przykład: czy ludzie bę
dący w związku kazirodczym, nie wiedząc 
o tym, odpowiadają za konsekwencje tego 
związku. Pytanie, na które bardzo trudno 
znaleźć odpowiedź. Jest też to opowieść 
o miłości, miłości za każdym razem jakoś 
ułomnej. Albo jest to miłość wynikająca 
z faktu, że nie ma nikogo innego, dlatego 
jestem z tą właśnie osobą. Albo taka po
tworna potrzeba miłości, którą nie wiado
mo jak przekuć, jak naprawdę kochać. Por
cja nie może sobie poradzić z tym, że czuje, 
iż jest złą matką, chciałaby to zmienić, ale 
nie bardzo wie, jak. Jej matka też chciała 
być dobrą matką, a nie umiała. Kocha cór
kę, kochała swego syna, a wszystko, co 
zrobiła w swoim życiu, właściwie zaprzecza 
tej miłości. To jest taka mozaika ludzkich 
losów, nie zawsze zależnych od bohate
rów. To jednak oni ponoszą konsekwencje, 
nie bardzo umiejąc sobie z tym poradzić, 
nie umiejąc z tego wybrnąć. 

Postacie kobiece są ciekawiej, ostrzej za
rysowane, ich dialogi bardziej soczyste. 
Mężczyźni są jednowymiarowi, prostoli
nijni. Czy mamy do czynienia ze sztuką 
feministyczną? 

Jest w tym trochę prawdy, dlatego że każda 
z tych kobiet przez szereg scen jest opisana 
bardzo dokładnie, wnikliwie. Spotykamy ją 
w jakimś momencie życia, ale potem przez 
retrospekcję dowiadujemy się, co się z nią 
wsześniej działo, co ją spotkało, dlaczego jest 
taka, jakąją zastajemy. Natomiast w przypad
ku mężczyzn, poza Ojcem, niewiele wiemy 
o ich przeszłości. 

Kim jest tytułowa Porcja? Czy jej postę
powanie możemy tłumaczyć chorobą 
psychiczną? 

To byłoby zbyt proste: jest wariatką, więc 
wszystko jej wolno. Probujemy budować tę 
postać bardzo logicznie, konsekwentnie. 
Chociaż zapewne jest to postać mająca za
burzenia osobowości. Na pewno jej prze
wrażliwienie, ciągłe zatapianie się we wspo
mnieniach ma cechy odbiegające od normy. 
Niewątpliwie ktoś, kto ma zatarcie pomiędzy 
światem, którego nie ma, czyli światem nie
realnym, a światem realnym, ktoś dla kogo 
pojawianie się postaci nieżyjącego brata jest 
dosłowne, fizyczne, nie jest tym, kogo byśmy 
w kategoriach wiedzy czy nauki określali jako 
„normalnego". Lecz jej odstępstwo od normy 
jest jak najbardziej uzasadnione. 

Przyglądając się twoim poprzednim 
realizacjom w Scenie Polskiej, czyli po 
kolei „Pamięć wody'', „Inne rozkosze" 
i „Kaleka z Inishmaan", widać, że te 
sztuki zdecydowanie różniły się 
od „Porcji Coughlan". Gdzie szukać 
przyczyn tej odmienności? 

To był inny temat, inne rejony do penetracji, 
zarówno aktorskich, jak też reżyserskich. 

Myślę, że ta sztuka jest z nich najbardziej 
tragiczna. To znaczy poziom wzajemnego 
niezrozumienia się bohaterów, z których każ
dy żyje w swoim świecie niepoznawalnym, 
nieprzenikalnym dla innych, jest znacznie 
mocniejszy w tej sztuce, niż w którymkolwiek 
z poprzednich tytułów. Przedtem nigdy nie 
dotykaliśmy tak bardzo tragicznych rejonów. 
W żadnej z nich nie było fatum, które gdzieś 
w „Porcji" jest. Tu zdecydowanie mamy po
czucie takiego działania, istnienia czegoś, co 
determinuje życiorysy ludzi. Jest to zresztą 
typowe dla tej autorki. Te antyczne odnośni
ki, przekleństwo Antygony, Elektry. W „Porcji 
Coughlan" jest posmak antycznej tragedii. 
Na pewne zdarzenia w życiu nie mamy wpły
wu, są one niezależne od nas, jakby los wymu
szał nam miejsce, w którym się znaleźliśmy, 
a my nie bardzo umiemy sobie z tym poradzić. 



W tej sztuce przeplatają się sceny 
śmieszne, dowcipne, z tymi bardziej 
brutalnymi, okrutnymi, ale ogólny wy
dźwięk jest raczej smutny. Nie ma ani 
jednej szczęśliwej postaci. 

Tak, w pełni się z tym zgadzam. Staraliśmy się 
nie pogubić scen humorystycznych, bo tak 
to w życiu jest, ludzie są i śmieszni i straszni. 
Natomiast ostateczny posmak tej sztuki jest 
bardziej tragiczny, niż humorystyczny. 

Czy kolejność aktów, to znaczy drugi akt, 
który właściwie jest finałem, a umiesz
czony został w środku sztuki, ma zna
czenie dla zrozumienia całości? 

Ma ogromne znaczenie. Autorka ma piekielny 
zamysł. Daje nam portret postaci, niedopo
wiadając, gdzie tajemnice są ukryte, po czym 
pokazuje moment, w którym główna boha
terka popełnia samobójstwo, jak wszyscy na 
to reagują, i dopiero potem, w trzecim akcie, 
pokazuje nam ostatni etap, który doprowa
dził do samobójstwa. Ten zabieg wydaje mi się 
szalenie ciekawy. Wyobrażam sobie, że gdyby 
było to pokazane w ciągłości chronologicznej, 
to bardzo wiele niuansów umknęłoby jako 
nieważne. Natomiast, kiedy śledzi się je post 
fakturo, to rozumiemy, dlaczego jakieś po
zornie nieważne powiedzenie, jakiś gest czy 
zaniedbanie doprowadziły do tragedii. A teraz 
łapiemy się na tym, że chcemy powiedzieć: 
nie rób tego, bo ... Zastosowany został bar
dzo prosty mechanizm, który pewnie wszyscy 
znamy. Jak komuś zdarza się coś tragicznego, 
a zwłaszcza, kiedy spotykamy się z sytuacją 
ostateczną, z samobójstwem, zaczynamy od
twarzać czyjeś życie wstecz i uświadamiamy 
sobie, że ten ktoś tu się jakoś zachował, coś 
zrobił, a mnie na przykład nie chciało się od
dzwonić, albo nie miałam czasu. I zaczynamy 
myśleć, co by było, gdybym zareagowała ina
czej, zadzwoniła, porozmawiała, nie mach
nęła ręką, to może by ... Myślę, że tu właśnie 
autorka zastosowała taką konstrukcję. 
Możemy więc zaprosić widzów na sztukę 
niełatwą, nielekką, stawiającą dużo 

pytań, czasami bez odpowiedzi. 

Tak, ale z pewnością też na sztukę 
nienużącą. Aktorzy tworzą bardzo 
ciekawe role. Zobaczymy kawałek 
prawdziwego życia, prawdziwych 
portretów, nieoczywistych. Gdzieś, 
na granicy kryminału można śle
dzić, co się dzieje i co z tego wy
niknie. Bo sztuka ma przy okazji 
atrakcyjną fabułę, nie wchodzi 
w rejony metafizyki i melancho
lii, ale opowiada o irracjonalnych 
zachowaniach w sposów krwisty, 
dosadny, realny. To nie jest wieczo
rek poetycko-liryczny, ale mam na
dzieję dosadnie realistyczny. 
Często oceniamy siebie jako in
nych, lepszych, niż widzą nas 
inni. Tutaj będzie okazja, by 
przyjrzeć się sobie, naszym re
lacjom z otoczeniem, własnym 
zachowaniom, błędom, popeł
nianym czasem świadomie, 
ale czasem też przypadkowo, 
niechcący. Przeżyjemy swoiste 
oczyszczenie? 

Nie bardzo wierzę, że komukolwiek udaje się 
uciec od życiowej hipokryzji. Coś wiemy, ale 
o tym nie mówimy. Chciałoby się komuś coś 
wywalić na łeb, ale tego nie zrobimy. Uczucia, 
fakty, tajemnice ukrywa się przez lata w imię 
właściwie słusznej sprawy: żeby jakoś żyć. Bo 
albo wstyd, albo nie chcemy, żeby inni o tym 
wiedzieli. A to wszystko bardzo nas dotyka, 
często potem powoduje splot wydarzeń nie
przewidzianych. To będzie ciekawy spektakl, 
o ciekawej fabule, z bardzo wyrazistymi po
staciami, z dosyć jednak smutnym przesła
niem. Ale też z diagnozą, że często zbyt łatwo 
kogoś nazywamy nienormalnym i odrzucamy. 
A nienormalność może być po pierwsze spo
wodowana przez innych ludzi, a po drugie 
może być tak strasznym cierpieniem, że na
wet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Każdego 
może ona dopaść . 

Rozmawiała Joanna Wania 
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