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BR I A N 
F R I E L 

U rodził się w ł 929 roku w mieście Omagh w irlandz

kim hrabstwie Tyrone. Studiował w Derry. Magnoth i na 

uniwersytecie w Belfaście. W 1950 roku czasopismo "New 

Yorker" opublikowało jego debiutanckie opowiadania. 

W 1958 roku rozgłośnia radiO\va w Belfaście nadała 

jego pierwsze słuchowiska radiowe. W tym czasie Friel 

porzucił pracę w szkole. W ł 963 roku wraz z reżyserem 

Tyronem Guthrie wyjechał do Minneapolis, gdzie przez pól 

roku wspólpracowal z teatrem Guthrie. Po powrocie 

:założył grupę teatralną w irlandzkim mieście Derry i poś

więcił się bez reszty twórczości literackiej i dramatopisar

skiej. Wydał dwa zbiory opowiadań : The Saucer of Larks 

!Miska kawaiów. ł 962/ i The Gold in the Sea JZ/oto w 
morzu, ł 966/ 

Wszystkie sztuki Briana Frieła miały swe premiery 

w Dublinie, a następnie w Londynie i w Nowym Yorku -

stąd miały już otwartą drogę na sceny prawie że całego 

świata . Zadebiutował sztuką zatytułowaną This Doubtjitl 

Paradise /Ten wątpliwy raj, 1959/ ,a jego pienvszym wiel

kim sukcesem było wystawienie w dublińskim Abbey The

atre sztuki The Enemy Within /Wróg wewnętrzny/ w I 962 

roku. Potem następowały sztuki : Philadelphia, Here J Co

me ! /Filade(/io, przybywam! , J 964/, The Love.1· of Coss 

McGuire I Milofri Cass McGuire,1966 / , The Lovers 

Kochankowie, J 9671, CJystal and Fox !Crystal i Fox. 

19701, The Mundy Scheme !Plan Mundych , 1969/, The 

Gentle Island !Łagodna wyspa, ł 971/, The Freedom of 

the City I Obywatelstwo honorowe, 1973 I, Volunteers 

/Ochotnicy, 1975/, Living Quarters !Mieszkonia, 1977 /, 

Aristocrats !Arystokraci, 1979/, Faith Healer !Uzdrowi

ciel, 1979 I i wreszcie Translations I Przekłady. 1980 I 

W tym samym roku wraz ze Stephenem Rea założył zespól 

teatralny Field Day w Derry. Pod jego auspicjami odbyły 

się w Derry światowe prapremiery wszystkich nowych 

sztuk Friela, m.in. The Communication Cord /Nić porozu

mienia, 1982/. W 1986 roku opublikował powieść The 

Last of that Name !Ostatni tego imienia! Tlumaczył "Trzy 

siostry" Czechowa i jest autorem cenionl:'.i na całym świecie 

dramatyza~ji powieści Turgieniewa " Ojcowie i dzieci ". 

W ł 988 roku wystawiono w Derry sztukę Making History 

I Kształtowanie historii I, a radio NBC nadało w ciągu 

jednego sezonu sześć sztuk Friela,co w przypadku żyjącego 

dramaturga było wydarzeniem bezprecedensowym. 

Niezwykłą popularnością, również na naszych scenach, 

cieszy się jedna z jego ostatnich sztuk, Dancing at Lughna

sa /Tańce w Ballybeg , w wersji czeskiej Tanec na konci 

!eta, 19901 W ł 993 roku dubliński Abbey Theatre 

wystawił sztukę Briana Friela Wonde1:fitl Tennessee /Cu

downy Tennessee! 

Przekłady tuż po swej prapremierze w J 980 roku okrzyk

nięte zostały wielkim wydarzeniem XXIl Festiwalu Tea

tralnego w Dublinie, a także najważniejszym osiągnięciem 

dramaturgii irlandzkil:'.i od wielu lat. 

/Na podstawie londyńskiego biuletynu RNT I 
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"Trwamy hł pofród prawd utrwalonych przez wieki„. 
Bogaty to język, bogata literatura. Pewne kult111JJ 
wydatki(/ą na swe słownictwo i .~yntaksę wielkie zasohy 
energii twórczej i przemy!;fnofri, których nie starcza po
tem zupelnie w ich życiu materialnym. 
Przypuszczam, że można nas nazwać narodem duchu-
wym .... " 

Brian Friel. Prze!dady 

Seamus Deanc 

B R A N F R I E L= . 
ZAGADAC KATASTROFĘ. 

(fragmenty) 

Brian Friel urodził się i dorastał w atmosferze przygnę
bienia. Derry - "" języku urzędowym Londonderry - było 
obszarem ekonomicznie zdegradowanym już w ch•vili 
wcielenia do Zjednoczonego Królestwa w 1922 roku . Fa
talnej sytuacji ekonomicznej towarzyszyły repre~je polity
czne . Wyborcze matactwa nie dopuszczały katolików , 
stanowiących większość tut~jszego elektoratu, nawet do 
stanowisk w z.nacz.nie i tak ubezwlasnO\volnionej władzy 
samorządowej . W konsekwencji więc przez całe lata trzy
dzieste. czterdzieste i pięćdziesiąte panowało w Irlandii 
Północnej poważne napięcie polityczne, obok - paradoks! -
dziwnej , ogarniąjącej Derry apatii. Wszystkie te okolicz
ności odcisnęły się na pisarstwie Briana Friela; wyraźnie 
czuje się w jego utworach i rozczarowanie, i rosnącą nieu
stępliwość otoczenia powodujące postępowaniem bohate
rów. Dcrry leży ponadto :zaledwie kilka mil od granicy. 
odcinąjąc~j miasto od jego naturalnego zapiecz.a: hrabstwa 
Donegal wchodzącego już w sklad Wolnego Państwa Irlan
dzkiego. Z Donegal wywodzi się rodzina pisarz.a, Friel 
spędzał tam wakacje. Słynące z pięknych krajobrazów (ac~ 
wcale niebogate ) Donegal przemieniło się w wyobraźm 
Friela w bukoliczną krainę nadziei. W fikcyjnym mieście 
Ballybeg, gdzie toczy się akcja niemal wszystkich jego 
sztuk , zdegradowany świat Derry spotyka się z fas
cynującym krajobrazem i starymi obyczajami kultywowa
nymi w Donegal. 

W trady('.ji dramaturgii irlandzkiej błyskotliwość na sce
nie zawsze oznaczała przede wszystkim błyskotliwość języ
ka: zawierał się tu katalog osobO\vości , z którego bohate
rowie mogli czerpać do woli. Friel odkrył, że irlandzka mo
wa sceniczna - i k1yjący się pod nią irlandzki charakter -
pozostają w głębokim zv1iązku z irlandzkim poczuciem nie
powodzenia. Nic więc dziwnego, że jego :zainteresowame 
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koncentruje się coraz wyraźniej na analizie mowy, na bada
niu, jak zachowania języko\l,re, pozornie nieskrępowane w 
absolutnej wolności , w rzeczywistości detenninowanc są 

przez okoliczności historyczne. Czy zatem teatr Friela jest 
teatrem politycznym ? Jest , i to w sposób nie powierz
chowny, lecz nąjgłębszy - właśnie przez swoje zafascyno
wanie językiem . 

To właśnie Przekłady. uznane szeroko w Irlandii i poza 
jej granicami za nąjlepsz.ą sztukę pisarza. grane później 
długo w Londynie i w Nowym Jorku, poruszały sprawę 
budz.ącą w Irlandii olbrzymie emocje. Chodzi o śmierć lo
kalnego j ęzyka. Nastąpiła ona, z.claniem Friela. w Donegal 
w latach trzydziestych ubiegłego wieku. kiedy brytyjski 
korpus i nżynieryjny przeprowadził sławną inspekcję 

topograficzną. rysując na nowo mapy i wprowadzając w 
całym kraju nowe nazwy. W sztuce Friela kryzys języka 
równa się kryzysowi rodziny. Owen - syn nauczyciela wiej
skiej szkoły, który po irlandzku uczy łaciny i greki - wraca 
do domu z Dublina wraz z owym kartograficznym korpu
sem, pomagać w pomiarach i przerabianiu nazw rodzin
nych stron. Ów Owen to łatwy do rozpoznania Frielowski 
outsider: z.clradza wspólnotę będącą jego dziedzictwem na 
rzecz współczesnego świata . 

Z niespotykaną dotąd jasnością i mocą wyłożone tu 
zostają podstawowe założenia dramaturgii Friela. Kryzys. 
którym ząjmuje się pisarz, dotyczy w tym samym stopniu 
języka, co cywilizacji. Doświadczają go ludzie zamknięci w 
granicach podyktowanych prz.ez miejsce zamieszkania 
i dziedziczoną mentalność - zatem uwięzieni w pułapce bez 
wyjścia. Imperializm militarny i kulturalny z jednej strony, 
a prowincjonalny bunt i twórcza fantazja z drugiej z.clerzają 
się niezwykle gwalt0\\11ic i natychmiast wchodz.ą z.e sobą 
w nieubłagane. śmiertelne zwarcie. Fricl pisze o tragedii 
i brytyjskiego imperializmu. i irlandzkiego nacjonalizmu. 
Przede wszystkim zaś pisz.e o n i e p r z y s t a w a I n oś
c i obu krajów. w których wspólny język funk~jonuje na 
zupełnie różnych podłożach . 

Katastrofa języka, który nic oswaja doświadczeń, katas
trofa nazw, które nie określają miejsc, katastrofa miłości. 
której kochankowie nic umieją wyrazić ani słowem. ani 
czynem - to właśnie skutki tej konfrontacji . W Przekładach 
Brian Friel odnalazł sekwencję historyczną, która pod jego 
piórem zmienia się w parabolę współczesności. Paradok
salnie, choć artysta pisz.e o katastrofie - językowej i polity
cznej - samo powstanie takiej sztuki jest owej katastrofy 
zanegowaniem. A na domiar wszystkiego, widownia jest w 
stanic śmiać się na Przekładach, nie zapominając o tragiz
mie. którym utwór ten jest przepojony. Można zatem rzec. 
że język utracony staje się tu językiem odzyskiwanym. 

Żaden z irlandzkich pisarzy od początku stulecia nic 
bronił sztuki w życiu swego spoleczellstwa w sposób tak 
stanowczy i odważny. nic poddając się presji tego 
społeczeństwa ani nie popadając w narcyzm. Zacho\rnjąc 
idealną ró\mowagę, Brian Friel osiągnął szczyt swojej dra
matopisarskiej kariery. 

(przełożył W.Brydak. "Dialog" 4/1993) 

• 
"Barbarzyńcą jestem tu u7.nany, albowiem 
przez nikogo rozumiany nie jestem. 

Owidiusz, Tristia 

"Łotwie.i jest wiedzę zadeptać niż ją potem 
przywrócić do życia. " 

Tacyt, Agricola 
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"Słowa to !iygnaly . znaki umowne. Nie są nie.śmiertelne. 
I może się zdarzyć, że jaka.\: cywilizacja zostanie uwięzio
na w ramach językowego ksztaltu, nieadekwatnego do 
krajobrazu ... rzeczywistości. " 

Brian Friel, Przekłady 

A keja "Przekładów" toczy się w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku na terenie jednej z ówczesnych " bedge 
schools" - szkół "podwórkowych" . Owe szkoły. podobnie 
jak '"'iele innych realiów z epoki, są zjawiskiem swoiście 
irlandzkim, egzotycznym nie tylko dla Europy (choć może 
Polakom, ofiarom zaborów i okupacji. łatwiej jestje zrozu
mieć) , ale i dla Anglików, mimo ich pennanentnego 
uwikłania w problemy narodowe Irlandii. Toteż sprawoz
dawcy brytyjscy nic wahają się poprzedzać recenzji 
"Przekładów" wstępem historycznym. 

"Hedge schools" - pisze Stephen Dixon - były w istocie 
pierwszym w Irlandii systemem powszechnej oświaty, sys
temem odwołującym się do poczucia odrębności narodowej 
i rozwijającym narodową Ś\viadomość. Te nielegalne 
szkółki elementarne, kształcące zarówno dzieci jak 
dorosłych , prowadzone były przeważnie przez księży kato
lickich , w jQzyku irlandzkim z elementami łaciny. W zasa
dzie zawsze źle widziane przez kolonialne władze brytY.i
skie, od 1831 roku stały się obiektem systematycznych re
presji i prześladowań . Wtedy to bowiem, na mocy Ustawy 
Oświatowej , zorganizowano oficjalny system szkół 

powszechnych, w których jedynym językiem wykładowym 
miał być angielski. Całkowity zakaz działalności szkól 
"podwórkowych", zepchnięcie ich do podziemia kulturalne
go - było pierwszym wielkim krokiem na drodze ':vynaro
dowienia kultury irlandzkiej . Bezpośrednio potem nastąpił 
drugi krok : przysłane z Anglii spe~jalne oddziały woj
skowe sporządziły nowe mapy Irlandii , wprowadzając 

"przy oka~ji" angielskie nazewnictwo geograficzne. Stoso
wane dotąd celtyckie nazwy miejscowości już to 
"upraszczano". nadając im bardziej angielskie brzmienie, 
już to zastępowano całkowicie angielskimi odpowiednikami 
znaczeniowymi" . 

Ta właśnie procedura "przekładów", a także szok kultu
ralny, jaki \Yywołała , stały się kanwą dramatu Briana Frie
la. / .. ./ Dla publiczności irlandzkiej sztuka ta jest tak 
ważna, wartościowa i ekscytująca przede wszystkim dlate
go że dotyka spraw wciąż dla tego narodu żywotnych i bo
lesnych, że nadaje im uczciwą, uwzględniającą różne as
pekty widzenia interpretację. że nie nagina historii do ar
tystycznych i politycznych schematów, ale rekonstruuje 
prawdQ historyczną. 

O SCENY POLSKIEJ 
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IRLANDIA 
ZIEMIA NIEZNANA 
Irlandia jest wyspą na Oce
anie Atlantyckim ; jej część 
północno-wschodnią (większa 
część historycznej prowincji 
Uladh) zajmuje Irlandia 
Północna , wchodząca w skład 
Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Pólnocnej. Pozostaly obszar to 
Republika Irlandii (w obrębie 
czterech historycznych pro
wincji : Laighin, Mmnha. 
Uladh i Connachta. w języki.i 
angielskim odpm.viednio 
Leinster, Monster, Ulster i 
Connaught).Legendarna piąta 
prowincja, Miłde, znajduje się 
dziś na teI}'torium Laighin. 
Panuje tu klimat wybitnie 
morski, częste mgly i duże za
chmurzenia . Lasy zajmują tyl
ko 4,5 % powierzchni kraju, 
zdominowanego przez gęstą 
sieć rzek, jezior. bagien, tor
fowisk i wrzosowisk. 

Najdawniejszą grnpę etniczną 
z.amieszh1jącą Irlandię sta
nowili Piktowie, a od VI wie
ku p.n.e. Celtowie . Wraz z 
przyjęciem chrześcija 11.stwa 
1rnstąpił w V wieku niebywały 
rozkwit kultury i nauki ; nie
Z\vykłe popularni stali się 
irlandzcy harfiści i bardowie.a 
irlandzka łiteratma była jedną 
z najstarszych i nąjbogatszych 
w średniowiecznej Europie. 
Pomimo, że istnial tu samo
dzielny " kościół celtycki ", 
ludność bardzo szybko 
przechodziła na katolicyzm, 
który w Irlandii w swoisty 
sposób przyswajał sobie wiele 
tradycji pogml.skich, :i nawet 
niektórzy bogowie celtyccy 
"przekszt:ilcali się" tu w 
świętych. 

Rozwit gospodarczy i kultu
ralny zahamowały najazdy 
Wikingów w IX-XI wieku, a 
od 1169 roku podbój Irlan
dii przez Angłonormanów . 
Dynastia Tudorów zapo
czątkowa l:i pod koniec XV 
wiek.<1 systematyczny podbój 
całego terytorium; po oderwa
niu się Anglii od kościoła rzy
mskok:itołickiego i zdobyciu 
przez króla Henryka Vlll 
tytułu króla irlandzkiego 
1rnstąpiło rugowanie Irland
czyków z ziemi, osadzanie na 
niej kolonistów angielskich i · 
szkockich, pozbawianie urzę
dów i religijne prześladowania 
irlandzkiej ludności katolic
kiej prŻez anglikml.skich 
zdobywców. Część północna 
\vyspy najsilniej odczula sh1t
ki szczególnie intensywnej ko
lonizacji w okresie rządów 
Cromwella, co 'vywolalo zna
czną emigrację, zwłaszcza 
arystokracji i szlachty. 
Napływowa większość angiel
ska i szkocka natomiast 
reprezentowała lojalne sta
nowisko wobec korony brytyj
skiej, dążąc do utrzymania 
pełnych związków z 
metropolią. 

Polityka władz angielskich, 
prowadząca do wyniszczenia 
ludnościowego i gospodarcze
go Irlandii, spowodowała 
liczną emigrację (zwłaszcza 
do USA) i jednocześnie 
gwałtowny wzrost poczucia 
narodowego Irlandczyków 
oraz dążeń niepodłegloś-
ciowych,znajdujących wyraz 
w licznych powstaniach, wal
ce o równouprawnienie katoli
ków i ziemię dla irlandzkich 
chłopów. W 1800 roku Irlan
dii narzucono unię realną 

z Wielką Brytanią, co spo
wodowało likwidację parla
mentu w Dublinie (istnie
jącego od 1297 roku) i 
całkowite włączenie kraju do 
imperium brytyjskiego. · 

W II połowie XIX wieku 
rozw~jal się ruch na rzecz uzy
skama autonomii i pełnej 
suwerenności , któremu tow<t~ 
rzyszyty . liczne zbrojne 
wystąp1ema . W tym cz..1sie 
północna Irlandia była ośrod
kiem opozycji przeciw 
odłączeniu się Irlandii od 
W.Brytanii. Po zawarciu 
układu irlandzko-bryfY.iskiego 
o utworzeniu Wolnego 
Państwa Irlandzkiego więk
szość protestantów w 6 irlan
dzkich hrabstwach północno
-wschodnich opowiedziała się 
za pozostaniem przy Wielkiej 

Brytanii. W 1922 roku 
hrabstwa te weszły jako Irlan
dia Północna w· sklad Zjed
noc.zonego Kró~estwa , otrzy
!11llJąC autonomię, własny rząd 
1 parlament. Natomiast Repu
blika Irlandii jest od 1937 
roku na mocy konstytucji 
suwerenną republiką. 

Głęboko zakorzeniona celtyc
ka tradycja kulturalna, specy
ficzne wnrnnki klimatyczne 
\V)'Spy, 700 lat dominacji bry
tyjskiej i odwieczna pozyc.ja 
małego, biednego sąsiada 
ogromnego, bogatego kraju, a 
także \\iele jeszcze dodat
kowych okoliczności, wszyst
ko to składa się na osobliwy 
~harakt~r tego niezwykle 
111teresu_1ącego narodu 
europejskiego. 

Wicika Bn1ania 

V 

Ocean Atlant,·ck 1 
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- kvalitni pocitaćove sestavy PC 386,486,Pentium 
- navrh, instalaci a kompletni servis poć.siti NOVELL 

- jedriotlive pocitacove komponenty HDD,FDD,procesory 

- siroky sortiment tiskaren : - Hewlett Packart 

- MINOLTA 

- Epson 

- Star 

- Oki 

- notebooky Note Star 
- kompletni software: 

- operacni systemy - textove a tabulkove procesory 

- nadstavby OS - profesionalni graficke programy 

- kompletni skoleni ke vsem softwaroyYm produktam 

Najdete nas v nove otevrenem sidle na adrese: 

Grendel a.s. 
Ostravska 393 

737 01 ćesky Teśin 
tel. 069/6371501 fax 069/6371602 

Autorizovany prodejce firmy NOVELL Ltd. 

' 

LEASING 
TECHNOLOG li 
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A VYPOCETNICH SYSTEMU 

Tel.: 069/6371123 
069/55613 

FAX: 069/6371187 

Hrabinska 148, 737 01 ćesky Tesin 
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