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„ Lubię opowieści o duchach. Myślę, że wszyscy je lubią, 

Zwykle bywa milczący, odpowiada monosylabami, prawie 

szeptem. Często trudno rozpoznać , czy mówi serio , czy wła

śnie żartuje z kamienną twarzą. Niski, przysadzisty, blisko 

trzydziestoletni płowy rudzielec w okularach. Siedzi z jedną 

bo dodają trochę adrenaliny. Zwłaszcza kiedy jest właściwa nogą podwiniętą pod siebie, kołysząc się na stołku. Jak na 

atmosfera, późna noc, a ty jesteś trochę zmęczony„. i sły- Irlandczyka - chyba brak mu temperamentu ... 

chać nerwowy śmiech, bardzo nerwowy śmiech . . . " Zaczął pisać i reżyserować sztuki w czasie studiów (stu-

„ Napisałem „ Tamę" w Leicester, kiedy moja dziewczyna diował filozofię i angielski na uniwersytecie w Dublinie). Był 

tam pracowała - opowiada ściszonym głosem McPl1erson - współzałożycielem zespołu teatralnego Fly By Night, z którym 

Może czułem się trochę samotnie z dala od Irlandii. Mój zrealizował swoje pierwsze monodramy: „Rum and Vodka " 

dziadek, który przeżył życie na farmie w Leitrim właśnie i „The Good Thief" („Dobry łotr" ). Prawdopodobnie do dziś 

umarł. Dużo myślałem o samotności . „ .ale ludzie nie chcą pracowałby w sklepie z butami i wystawiał sztuki na zaple-

chodzić na sztuki, w których postaci głośno się skarżą." czach dublińskich pubów, gdyby pewnej nocy dwóch filmow

ców przypadkiem nie obejrzało „The Good Thief". Na pniu 

Conor McPherson niechętnie mówi w wywiadach o wyjąt- zamówili u niego scenariusz i doradzili zatrudnienie agenta. 

kowym sukcesie swojej sztuki. Wciąż jest niepewny i skrępo- Wysłał kilka próbek do Londynu. The Bush Theatre natych-

wany mówieniem o sobie, onieśmielony zamieszaniem wokół miast zaprosił go do siebie jako rezydującego dramaturga 

jego osoby, jakie rozpętało się nagle po wystawieniu „Tamy" i wystawił napisane w tym czasie sztuki: „St. Nicholas" 

w Londynie . ( „ Św. Mikołaj", monodram z Brianem Coxem, którego 
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McPherson miał czelność w wieku dwudziestu pięciu lat 

sam wyreżyserować!) i „This Lime Tree Bower" (trzy mono

logi w jednej sztuce). Wówczas Royal Court Theatre zamówił 

u niego sztukę, pod warunkiem, że będzie w niej mniej „mo

no", a więcej „dramy". Tak powstała „Tama" (1997), przez 

szacownego londyńskiego krytyka z The Guardian Michaela 

Billingtona uznana za arcydzieło. Autor sztuki został ogłoszo

ny przyszłością teatru irlandzkiego i wymieniano go jednym 

tchem z Czechowem. McPherson otrzymał .. Evening Stan

dard Drama Award" dla .. najbardziej obiecującego dramato

pisarza" . nagrodę Koła Krytyków, a także dwie prestiżowe 

nagrody imienia Oliviera, w tym: najważniejszą dramatopi

sarską nagrodę dla najlepszej sztuki, przyznawaną za minio

ny sezon. Spektakl szybko stał się w Londynie przebojem, 

a bilety na przedstawienie - najchodliwszym towarem w mie

ście. Podobnie stało się z pierwszym filmem McPhersona 

,.I Went Down", wyprodukowanym wspólnie ze wspomnia

nymi wcześniej irlandzkimi przyjaciółmi z branży filmowej: 

Robertem Walpole (producentem) i Paddym Breathnachem 
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(reżyserem), z którymi założył spółkę filmową „Beamer". 

„I Went Down'' jest, jak na razie, jedynym w historii niezależ

nie wyprodukowanym irlandzkim filmem, który odniósł taki 

sukces. Nagrody w San Sebastian i Salonikach zrobiły wię

cej szumu wokół scenarzysty niż aktorskich gwiazd, co się 

na ogół nie zdarza. McPherson zgarnął już ponad dwanaście 

nagród. 

Sam pozostał skromny, niepewny, może nawet lekko 

przerażony skalą powodzenia . Początkowo w Dublinie pra

wie nie został zauważony. Żaden z Jego późniejszych tekstów 

nie był wówczas wystawiany. Tylko „św. Mikołaj" z 1996 ro

ku, zrealizowany w teatrze alternatywnym już po sukcesach 

londyńskich. został, ku rozdrażnieniu autora. okrzyknięty 

przez Sunday Independent sztuką roku. Sprowokowało to 

oburzonego dublińskiego recenzenta Hugh Lonarda do ko

mentarza. który przylgnął do dramatopisarza na długo : 

„Ach, któż to jesr Conor McPherson? Nie dmuchaj wyżej 

dziurek od nosa. synku!·· 

Przez ostatnie trzy lata, zarówno „św. Mikołaj" jak i in

ne wczesne sztuki McPhersona, z powodzeniem były wysta

wiane w świecie. Nic jednak nie przebiło sukcesu „Tamy", 

pozostającej w repertuarze Royal Court Theatre (gościnnie 

w Ambasadors Theatre) bodaj najdłużej w historii tego tea

tru, ciesząc się niesłabnącą popularnością. 

W czasie jednego roku odbyły się transfery „Tamy" na 

West End i Broadway, (co zbiegło się również z trzema na

grodami Filmowego Festiwalu w San Sebastian'97 dla filmu 

„I Went Down ", w tym: dla autora za „najlepszy scenariusz" 

- jego pierwsza próbę pisania dla filmu) . 

Początkowo „Tama" była grana dla sześćdziesięciooso

bowej widowni w The Ambassadors Theatre i planowano ją 

w repertuarze na około trzy tygodnie (zwykły żywot londyń

skich przedstawień przed wyruszeniem w objazd lub przed 

transferem do innego teatru). Sztuka jednak tak się podo

bała, że teatr musiał przedłużyć jej wystawianie o dwa mie

siące. Potem została przeniesiona do Dublina, do teatru 

z czterystuosobową widownią, i była grana przez trzy miesiące. 

Odbyła się też premiera „Tamy" w The Gate Theatre. Produk

cja powróciła do Londynu, by zapełnić widownię dużej sceny 

Royal Court - teatru The Duke of York's na West Endzie. 

Z początkiem następnego roku ruszyła z tą samą obsadą na 

Broadway, gdzie najmniejszy teatr ma tysiąc miejsc. W tym 

samym czasie druga obsada rozpoczęła objazd po kraju, 

a trzecia znów wprowadzała sztukę do repertuaru The Duke 

of York's . 

W rezultacie spektakl był grany na West Endzie przez 

dwa lata i zszedł z afisza dopiero w maju tego roku. Ale za 

to w ostatnich miesiącach znów przedstawienie „Tamy'', zre

alizowane w Royal Court Theatre , zostało przeniesione na 

Broadway. 

Takie przenosiny na coraz większe sceny raczej martwi

ły McPhersona, który doskonale zdawał sobie sprawę z te

go, że może to odebrać intymność i szczególny nastrój jego 

kameralnej sztuki, zdekomponować przestrzeń, zniszczyć 

pełne uczestnictwo publiczności. 
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Klimat spektaklu bowiem zależy w dużym stopniu od wa- sztuki polega na tym, że ukazuje silną potrzebę jaką ostat-

runków jego realizacji. Akcja sztuki dzieje się w realnym cza- nio odczuwamy - :!oświadczania wspólnego. kolektywnego 

sie, w rytmie rozmów 1 opowieści bohaterów - ludzi. którzy przeżycia. Można powiedzieć. że dwa wydarzenia w minio-

wnoszą tu swoje małe tragedie, historie z życia stanowiące nych latach - wybór Blaira i śmierć Diany- pokazały jak wiei-

osobne falJuły. Przed naszymi oczami nie wydarzy się żaden 

dramat. Wszystko już się wydarzyło. Pozostaje tylko o tym 

opowiedzieć. Sposób, w jaki postaci snują swe opow1eśc1, 

mówi wiele o nich samych, ale jednocześnie pokazuje nam 

ludzką wraż li wość, bezradność. współodczuwanie. Między 

śmiechem. wzruszeniem i ciszą doświadczamy procesu ka

tharsis. Kulminacja napięcia obejmuje w tym samym mo

mencie scenę i widownię. Ponad gestem i słowem zawiązuje 

się bardzo silna więź międzyludzka. Dochodzi do prawdziwe-

kie jest zapotrzebowanie na społeczne wartości. Kiedy mowa 

o tym. w jaki sposób teatr zamierza konkurować z wirtualny

mi mediami, mocno wierzę w możliwości teatru. Jeśli w ja

kiś sposób oddziałuje, to z pewnością najlepiej wtedy. gdy 

pomaga ludziom pobyć razem i sprawia. że moga poczuć. co 

to znaczy być człowiekiem. „ 

Najnowsza sztuka McPhersona „Dublin Carol" zrealizo

wana przez Royal Court miała swoją światową prapremierę 

go momentu spotkania, w którym widzowie uczestniczą. w styczniu tego ro-<u . Ze względu na opóźnienia w oddaniu 

w milczeniu. dopełniającym słowo płynące ze sceny. Są na- budynku teatru po kilkuletnim remoncie. wystawiono ją na 

turalnym elementem tego świata. specjalnie przystosowanej scenie teatru Old Vie w Londynie. 

Tak spełnia się posłannictwo teatru. Ian Rickson. reży- i dopiero w lutym trafiła na świeżo odnowioną scenę Royal 

ser światowej prapremiery „Tamy" w londyńskim Royal Court (Jerwood Theatre Downstairs). Jak pisano. była „naj-

Court Theatre. powiedział: „„.Według mnie wyjątkowość tej bardziej oczekiwanym wydarzeniem teatralnym ostatnich 
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dwunastu miesięcy". Nie została przyjęta z takim entuzja

zmem jak „Tama" . Większość krytyków wyrażała swoje „ lek

kie rozczarowanie " tym, że autor powrócił do formy monolo

gów ze swoich wczesnych sztuk. 

„Dublin Carol " przedstawia właściciela zakładu pogrze

bowego, który stoczył się w alkoholizm. Sztuka składa się 

z trzech dwuosobowych scen, w których przede wszystkim 

monologuje główny bohater (grany przez Briana Coxa) . 

Podobnie jednak jak we wcześniejszych sztukach, McPher

son zachwycił znów swoją niezwykłą zdolnością budowania 

klimatów tylko za pomocą słowa . W wyrazistych wypowie

dziach, posługując się mową potoczną , potrafił nakreślić bo

gaty rysunek postaci z całą ich złożonością psychiczną 

i emocjonalną . 

Jak zwierzył się Charles Spencer, recenzent Daily Tele

graph, przedstawienie oddziałało na niego tak silnie, że wy

szedł trzęsąc się w zimową noc, desperacko poszukując 

miejsca, gdzie mógłby się napić .. . 

W Polsce wystawiany był monodram McPhersona „św. 

Mikołaj": w 1998 roku w poznańskiej Scenie Na Piętrze , 

w wykonaniu i reżyserii Witolda Dębickiego oraz w 1999 ro

ku w Teatrze Ateneum w Warszawie z Janem Englertem, 

w reżyserii Agnieszki Glińskiej. 

Polska prapremiera „Tamy" została wyreżyserowana przez 

Agnieszkę Lipiec-Wróblewską w warszawskim Teatrze Studio 

pod koniec ubiegłego roku. 

październik 2000. 
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R OZ MOWA Z BARBAR4 SASS 

Dlaczego zdecydowała się Pani na reżyserię spektaklu we

dług sztuki irlandzkiego autora? 

- To moja trzecia irlandzka sztuka. Przedtem były Tańce 

w Ballybeg Freya i Królowa piękności z Leenane Martina 

McDonagha. Zdaje się. ze niedługo zostanę specjalistka od 

spraw Irlandii . 

A co jest w Irlandii pociągającego? 

- Znam ją tylko ze wspaniałej muzyki. która wykorzysty

wałam w moich spektaklach. i ze zdjęć. W irlandzkiej nostal

gicznej balladzie. którą tak lubię, czuje się puste przestrzenie 

pejzaży tego kraju. Ten kraj znam także ze spotkań z Irland

czykami na różnych kontynentach. Byli to zawsze wspaniali 

ludzie. z którymi łatwo mi było się natychmiast zaprzyjaźnić. 

Są chyba bliscy polskiemu temperamentowi, polskiej naturze. 

Patrzy Pani na scenariusz od strony postaci , nie idei. Czy 

w Tamie też tak będzie? 

- Szukam w scenariuszach konfliktów i trudnych układów 

między ludźmi. Są dla mnie ważniejsze niż forma filmu. Czę

sto byłam odpytywana z tego, jak piszę scenariusz. Moim 

zdaniem najgorszym pomysłem jest zaczynanie od wymyśla

nia idei. trochę lepszym zaczynanie od konfliktu. Ja zaczy

nam zwykle od postaci . o której chcę opowiedzieć. Niezwy

kłej. interesuJaCeJ psychologicznie. Kiedy już ja mam. kiedy 

wiem. skąd wyszła. w Jakiej sytuacji psychicznej znajduje się 

obecnie, konflikt pojawia się sam w sposób naturalny. Po 

prostu pewnego typu postać Jest predestynowana do pewne

go rodzaju konfliktu. Sprawa konfliktu płynie od postaci. 

a nie odwrotnie . Dlatego moje filmy były zawsze „portreta

mi" postaci. Tych postaci trzymała się bez przerwy kamera. 

Jak łatwo się domyślić. to interesujące dla aktora czy aktor

ki. która gra tę postać, jest bowiem cały czas na ekranie. 

Może dlatego wszystkie aktorki grające w moich filmach 

otrzymuja nagrody. 

W Tamie, którą reżyseruje Pani w Teatne Polsklm, boha- mi się , aby aktorka nie rozumiała emocji, które chce na 

terką będzie młoda kobieta... ekranie przekazać. Z mężczyznami jest trochę inaczej , muszę 

- Niezupełnie. Tu bohaterami są przede wszystkim męż

czyźni. To jest sztuka o męskiej przyjaźni , o przywiązaniu do 

swoich korzeni - miejsca na ziemi i duchów przodków. Ko

bieta , która nagle i niespodziewanie wśród nich się pojawia, 

pełni tu rolę medium, poprzez które ujawniają się ich pra

gnienia i kompleksy. Oczywiście - i ona jest w sztuce ważna, 

i ona ma swój dramat, ale nie tak bardzo jak w moich fil

mach. Tam kobieta - bohaterka - zwykle prowadzi akcję od 

początku do końca, a świat oglądamy jej oczami. 

Powiedziała Pani, że woli robić filmy według własnych sce

nariuszy. W teatrze pracuje Pani nad cudzą sztuką, w do

datku jest to sztuka napisana przez mficzyznf ... 

- Zawsze robiłam filmy o kobietach, ponieważ po prostu 

lepiej je znam. Pracując z kobietami, łatwiej mi jest także po

przez nie przekazywać własne zachowania, emocje , uczucia. 

Nie da się ukryć , że mężczyźni inaczej się zachowują niż ko

biety w takich samych sytuacjach. Nigdy chyba nie zdarzyło 

się oprzeć na ich zachowaniach , reakcjach , a nie na moich. 

Nie mogę powiedzieć aktorowi: „w tym momencie się roz

płacz, bo ja bym się rozpłakała ". Albo: „musisz tupnąć no

gą , zakrzyczeć " . Muszę z nim inaczej rozmawiać - „jesteś 

w rozpaczy, możesz się rozpłakać albo coś innego zrobić. 

Zrób, co uważasz za słuszne, tylko tak, żebym patrząc na 

ciebie, czuła tę rozpacz". 

oglądając Pani filmy i sztuki przez Panią reiyserowane, mam 

często wrażenie, że Interesuje Panią zamknifta przestrzeń 

i zachowania ludzi, którzy nie mogą slf z niej wydostać ... 

- Istotnie, w wielu moich scenariuszach pojawia się taki 

„układ zamknięty". Jest on zawsze interesujący, bo konflik

togenny. Myślę , że najlepiej wykorzystałam to w Pokuszeniu. 

W Tamie jednak jest inaczej. Z pubu irlandzkiego, w którym 

toczy się akcja, bohaterowie mogą w każdej chwili wyjść ... 

gdyby chcieli. 

Rozmawiała Małgorzata Matuszewska 

Gazeta Dolnośląska. 19 października 2000 
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