




Pue CZYL I T 

NA ROZSTAJ 

R 

C ZASU 

Za ws z zastanaw· a mnie a specyficzna 
dram turgia i landz ·eh pubów. Niby nic 
tam się nie dzieje - a dzieje się wszystko. 
J st to mie · sce gdzi ni tyle się pije, a po
pija. żeby ła ·ej o o · adać. 

Pod tym względem te puby są szczególne 
na świecie. Cała irlandzka ku ra oparta 
jest do dziś na opowiadaniu. Ważne , naj
ważniejsze jest jak się rzecz opowiada, co 
się prawi kompanom. Istnieje naprawdę 
tylko to, co zostało opowiedziane przez 
jednego, a wysłuchane przez innyc . 



Dla ego jest tak ważna. Dlatego gadanie 
w pubie nie jest byle bełkotaniem, a wyrafi
nowanym teatrem. Dlat go wymaga mistrzo

stwa. Dlatego też alkohol jest ważny tylko 

do óki wzmaga dowcip opowiadaczy. A wro-
. em jest, gdy spowalnia, czy zabija t atr. 





No i duchy. Ci, co po śmierci jeszcze w pół 

żyj ą. na naszym świecie , przebywając 

w niewyobrażalnej szczelinie pomiędzy 

Tym a Tamtym. 

Są .. . No, są zwyczajnie. Są. 

Ciekawe, jak jak mało jest 
w tych historiach cmenta
rzy. Bo właściwie cmen
tarz jest tylko mało waż

nym miejscem przecho
wywania ciała. Tak, jak 
czasami książka może 

być miejscem chwilo
wego snu opowieści. 

w Irlandii żegna się zmarłych w czasie „pu
stej nocy". Użyłem tu starego polski.ego ter
minu. Czasu pożegnalnego czuwania przy 
zmarłym. Modlitw. które wspomagają. Opo
wieści, które nie pozwalają zapomnieć. Ta 

„pusta noc" trwa ciągle. 

Mało się chodzi na cmentarze. Czci się 
zmarłych wspomnieniami. Śni się 

o nich, otrzymuje od nich prośby, 
ostrzeżenia - a i wyrzuty. 
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Conor McPherson 
Irlandzki dramaturg i reżyser. Urodził się w Dublinie w 1971 roku. 
Stud iował filozofię na uniwersytecie UCD (University College Du
blin) . Tu zaczął pisać i reżyserować . W 1993 ukończył studia i zo
stał jednym ze wspó łzałożycieli zespołu teatralnego „Lataj nocą" , 

który wystawiał nowe sztuki na drugoplanowych scenach Dubli
na. Wystawiono tu także jego „Rum z wódką " (1992) i „ Dobrego 
z łodziej a" (1994) - sztukę wyróżnioną nagrodą Stewarta Parkera. 
Obecnie krytycy łączą McPhersona z Martinem McDonagh, Billym 
Roche i Sebastianem Barry, wskazując. że - choć najmłodszy- jest 
on liderem tego ugrupowania stanowiącego nową, ożywczą falę 

we współczesnym teatrze irlandzkim. McPherson jest najczęściej 

nagradzanym i najbardziej utytułowanym dramaturgiem młode

go pokolenia w Irlandii. 
jego kolejna sztuka „Ta cytrynowa altana" (1995) grana już była 
w Dublinie , Londynie i w Nowym jorku (off Brodway), była nada
wana przez Radio BBC i obsypana licznymi nagrodami. w 1997 ro
ku McPherson napisał „św. Mikołaj a " dla Teatru Bush w Londynie; 

główną rolę zagrał Brian Cox, który otrzymał w Nowym Jorku pre
s tiżową nagrodę za wybitną kracj ę; sztuka wystawiona zosta ła 

także w Los Angeles . 

„The Weir" z 1997 roku powstała na zamówienie londyńskiego Roy
al Court Theater; grana była także w Nowym Jorku; zdobyła licz
ne nagrody, w tym Evening Standad Award dla najbardfziej obie
cującego dramaturga, a także nagrodę krytyków teatralnych (Cri
tics Cirkle Award) ; była także nadawana przez Radio BBC. 
W 1998 roku McPherson otrzyma ł tytu ł Dramaturga Roku i nomi
nacj ę brytyjskiego Związku Pisarzy. Prawa do wystawienia jego 
sztuk zakupiły już agencje autorskie w Polsce, Niemczech, Francji, 
Belgii , Portugalii, w krajach skandynawskich, w Argentynie, Uru
gwaju i Japonii. 
McPherson jest także autorem scenariusza do filmu „I went down", 
za który dostał nagrodę na Festiwalu w San Sebastian w 1997 ro
ku; Film otrzymał też nagrodę specjalną jury. 

The Weir - różne słowniki podaj ą rozmaite polskie odpowied
niki tego s łowa, np. : zapora , tama, grobla, jaz, przep ływ. 

„Tytuł odnos i się - mówi McPherson - do zapory. Po jednej stro
nie panuje całkowity spokój. po drugiej - przeciska się woda. Me
taforycznie rzecz ujmując, sztuka jest o przełom ie . Wiele spraw 
dz i ej ących się pod powierzchnią wydostaje się na zewnątrz . Po
brzmiewaj ą tu dwa światy: św ia t nadprzyrodzo ny i nasz, zwy
czajny świat - minio ny i obecny. Wydawa ł o mi s ię, że jes t to 
wspania ły tytuł , ale 90 procent ludzi, z którymi się spotkałem, po 
prostu nie wiedziało co znaczy s łowo „weir". 
Impulsem do napisan ia sztuki były dla McPhersona wspomnienia 
z okresu gdy jako nastolatek odwiedzał swego dziadka mieszka
jącego samotnie w Leitrim - opustoszałym zakątku zachodniej Ir
landii. „ Było tam - jak mówi autor - bardzo cicho i mroczno. Dla 

mnie by! to rodzaj kulturowego szoku . Przypuszczam, że cale to 
otoczenie zawsze we mnie gdzieś tkwiło . Nie p otrafi ł em o nim 
zapomnieć". 

Jego utwory często zawierają elementy dz iwności. Eksponowane 
miej sce zajmuj ą tu cmentarze i domy pogrzebowe, co sam autor 
przypisuje poczuciu „katolickiej winy". Kolejna sztuka po „Tamie" 
- „Dublin Carol" - dzieje s ię w biurze grabarza w wig i lię Bożego 

Narodzenia i traktuje o kimś . kto nie może zrozumieć, że to, cze
go doświadcza, pozostaje poza jego kont ro lą" . 

Inaczej niż wielu jego rodaków, McPherson nigdy nie zajmuje się 
w swoich utworach polityką . „Nie chcę prze rab iać polityki na fa 

bułę " - mówi. „Dla mnie jest ona zbyt aktualna, zbyt rzeczywi

sta ''. „ Sądzę - dodaje - że piszę o bardzo zwyczajnych sprawach. 
Wystarczy opowiedzie histo rię o tych facetac h z baru. Wielu Ju
dzi mówił o mi, że chciało by tam pójś ć . Pytali mnie czy ten bar 

istnieje . Odpowiada łem im, że nie jestem pewien. Musiałem ten 
bar wymyś l e (. bo sam także chci ałem do niego pój ść". 

Według a rtyk u łu Mel a Gu s so wa z new Yo r k Tim es Se r vice (fr ag men ty ) 



„THE W E IR" - RECENZJE 

W „The Weir" Conora McPhersona dochodzi do 
znakomitego połączenia dwóch nurtów teatral
nych: irlandzkiego zamiłowania do fabuły z cze
chowowskim poczuciem jałowości. 

Michael Billington, .The Guardian- . 

W porównaniu z wieloma sztukami, które odnio
sły ostatnio sukces w Royal Court Theater, „The 
Weir" (Tama) Conora McPhersona jest skromna 
w warstwie fabularnej. Rzecz dzeje się w czasie 
rzeczywistym i dotyczy grupy ludzi, którzy prze
gadują noc. A jednak, sztuka ta jest daleko bar
dziej dramatyczna niż wiele innych nowych utwo
rów - częściowo dlatego, że tak zręcznie przepro
wadza nas przez proces katharsis. Jest to utwór 
świetnie skonstruowany, mówiący o miłości, 

o utracie miłości i osamotnieniu. 

S rah Hemmings .• The Finanoal Times" 

Rzadko bywałem tak głęboko przekonany, że mam 
do czynienia ze współczesnym klasykiem. 

harles Spencer, .The Daily Telegraph" 
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