Brian Frieł urodził się w 1929 roku
w Londonderry. Jest jednym z najwybitniejszych współczesnych dramaturgów
irlandzkich. Zadebiutował w 1950 roku
pisząc krótkie opowiadania, a od 1958 roku
zaczęły pojawiać się pierwsze utwory
dramatyczne, początkowo pisane tylko dla
radia. Dramaty sceniczne, to: This Doubtfu/
Paradise (1959), The Enemy Within (1962),
Philadelphia, Here I Come! (1964) i wiele
innych, aż do 1990 roku, kiedy powstały
Tańce w Ballybeg. Akcja niemal wszystkich
jego sztuk toczy się w fikcyjnym mieście
Ballybeg, gdzie zdegradowany świat Derry
(irlandzka nazwa rodzinnego Londonderry)
spotyka się z fascynującym krajobrazem
i starymi obyczajami kultywowanymi
w Donegal.

Na początku sierpnia w całej Irlandii,
a także w niektórych regionach Wielkiej
Brytanii i Francji obchodzono uroczyście
początek żniw. W Irlandii święto to nosiło
nazwę Lughnasa - od imienia celtyckiego
boga Lugha, który był opiekunem plonów.

...

( )

We wszystkich opisach święta boga Lugha
i we wszystkich zachowanych wspomnieniach
o przebiegu tych uroczystości, szczególne
miejsce zajmuje taniec. W Kerry
na przykład, w obrzędach odprawianych
na szczytach Drung Hill i Cnoc na dTobar,
spo~ród wszystkich uczestników wybierano
najlepiej tańczącą parę. Podobne konkursy
taneczne organizowano także na Playback
Mountain w hrabstwie Leitrim, na
Błackstairs w Wexfordzie i na Slive Bloom
między Leiz i Offa ty. Ciekawy zwyczaj
zanotowano w Ganiamore (Gainmhe)
w hrabstwie Donegal: najlepszy z tancerzy
mógł tam w nagrodę wybrać sobie
narzeczoną spośród panien uczestniczących
w konkursie.

W sztukach i opowiadaniach Friela
tonacja może zmieniać się niesłychanie
gwałtownie, przeskakiwać od farsy do
satyry, od sentymentalizmu do tragedii.
Odpowiada to temperamentowi
i charakterom bohaterów: ludzi zatrutych
niepowodzeniem, którzy swoją klęskę
życiową przemieniają - tytułem swoistej
rekompensaty - w sposób bycia, niestabilny
i lekk9myśłny. W rodzaj życiowej błyskotli
wości wprost proporcjonalnej do pustki
wewnętrznej. Ponadto pisarz wciąż zdaje się
zafascynowany ludzką umiejętnością
czynienia koszmaru życia znośniejszym
poprzez produkowanie pocieszających
złudzeń. Te złudzenia rozbija w proch, ale
łudzi, z ich pragnieniem godności i chęcią
oszukania faktów - oszczędza.

Kate McGuire, Dialog 4/93,
przekład M. Szpil
Święto boga Lugha w portretowanym przez
Frieła

starym świecie Donnegał nie jest
festynem cepeliowskim - sztucznym
i upięknionym rytuałem na pokaz.
Jest rytuałem jak najbardziej żywym,
wpisanym w określony czas roku: czas
najkrótszych i najcieplejszych nocy.
Jest chwilą szaleństwa, wyłączenia samokontroli, spuszczenia z uwięzi kiełznanych dotąd
namiętności. Żeby wziąć udział w obchodach,
nie trzeba koniecznie iść w góry, gdzie
chłopcy skaczą przez ogniska. Wystarczy
odpowiednia muzyka z radia „Marconi":
może irlandzka melodia ludowa, a może
popularny, szalony dixieland łat trzydziestych
- i już rodzi się taniec, prędzej zresztą
w nogach niż w głowie. Taniec ekstatyczny,
swobodny: mocny wyraz potężnych, nigdy nie

Żaden z irlandzkich pisarzy od początku
stulecia nie bronił sztuki w życiu swego
społeczeństwa w sposób tak stanowczy
i odważny, nie poddając się presji tego
społeczeństwa ani nie popadając w narcyzm.
Zachowując idealną równowagę, Brian Frieł
osiągnął szczyt swojej dramatopisarskiej
kariery.

spełnionych namiętności, ściśniętych

Na podstawie Dialogu 4/1993

w duszach bohaterek jak w sprężarce
pod pokrywką powściągliwej, jednostajnej,
jałowej i beznadziejnej egzystencji.(...)

Ze zb10 ców
Działu Dok u me nt ac ji

Jacek Sieradzki, Dialog 9193
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