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TAŃCE W BALL YBEG 
(DANCING AT LUGHNASA) 

Sztuka ta po raz pierwszy we zła na scenę 

24 kwietnia 1990 w Abbey Theatre w Dublinie, 

w reżyserii Patricka M. sona - i natychmia -1 od

niosła sukces. Wkrótce przedstawienie zostało 

przeniesione do londyńskiego National Theatre 

na scenę Lyttleton. W roku 19g 1 Tańce wystawio

no w londyńskim Phoeni. ·Th ~atre na West End. 

Krytyka oceniła je w samych superlatywach, nie 

szczędząc pochwał dla autora, , ktorów i reali

zatorów. W tym czasie przedstawi ·nie dublińskie 

święciło triumi na tournee po Irlandii. W niektó

rych miejscowościach dochodzilo do wzru zają

cych scen wśród publiczno'ci, któr<l identyfiko

wała. się z bohaterJ.mi dramJtu. 

24 p,1ździernikJ 1991 odbyła się premiera Tar1-

CÓIV na Broadwayu, również w reżyserii Patric

ka Mai;ona. Na kilka godzin przed spektaklem pu

bliczność szturmowała Plymouth Theatre. Poli

cja nowojorska bezskutecznie starała się odsun<lć 

nacierających fotoreporterów. Po przedstawie

niu wzruszeni vvidzowie zgotowali autorowi i 

wykonawcom stojącą owację. Recenzje byty 

entuzjastyczne, a Frank Rich w THE NEW YORK 

TIMES podsumował swój zcJchwyt słowami: "ta 

sztuka jest właśne tym, do czego teatr został stwo

rzony". Ukoronowaniem sukcesu było przyzna

nie spektaklowi potrójnej prestiżowej nagrody 

Tony: autorowi, reży erowi i aktorkom. Tyrncza-

em przedstawienie londyńskie, gran z niesłab

nącym powodzeniem, zostało przeniesione do 

Garri ck Theatre, po czym -w roku 1992 - odby

ło tournee po wielkiej Brytanii. 

M.C. 



LUGHN S A 
RADOSNE ŚWIĘTO ŻNIW 

Na początku ierpnia w cał j lrlcindii, a tak

że \V ni których regionach vVi lkiej Br •ta

ni i i Francji b h cJzono uro zy ' cie począ-

tek żni\i . W Irlandii 'wi to to nosiło nazw 

Lughna a - od imienia ltycki go boga 

Lugh , który był opiekunem plonów. Je

sz z w roku 1 2, publikując.- swoją fun

dtimentaln.:i pra ę n t"mat Lughnasy. Ma

ire M Neill mogła nc1pisać: "N,1 obchody 

święta l.ugh, w Irlandii natrc1fiWmy w stu 

dziewięćdzi si .ciu miejs owościach. ( ... ) 

Lughnasę świętowano do niedawna na dzie

więćdziesięciu pięciu pagórkach, nad cizie-

I 

więcioma jeziorami i naci brzegami pięciu 

rzek". Uroczystości organizO\vano n. jchęt

niej w miejscach odległych od ludzkich sie

dzib (na przykład na szczytach wzgórz, j, k 

Croagh Patrick); niekiedy trzeb" było dłu 'O 

podróżować, by tam dotrzeć. Na ogół 

obrzędy starano się odpr<Jwiać w pobliżu 

wody: studni, źródeł, strumyków, rzek czy 

jezior. 

Przebieg uroczystości bywał rozny w ró

żnych miejscowościach; sposoby obchodze

nia święta zmieniały się leż z pokolenia na 

pokolenie. Od cl<iwna zanikł już w Irlandii 

zwyczaj kładania ofiar ze zwierz t. Jednak 

pewne elementy obrzędu pozostawały nie

zmienione przez całe stulecia. Takim stałym 

elementem było na przykład to, że pi rwszy 

skoszony snopek pszenicy lub owsa, głowa 

rodu lub osoba będąca przywódcą całej spo

łeczności uroczyście składała Lughowi w 

ofierze. ( ... ) 

W Irlandii, gdzie- jJk wiadomo - głównym 

pożywieniem jest nie zboże, lecz ziemnia

ki, przebieg uroczystości jest inny: w pierw

szy dzier1 święta Lughnasa spożywa się spe

cjalny posiłek przyrządzony z pierwszych 

wykopanych bulw. 

W zamian za ofiary i obrzędy odprawiane 

na szczytach wzgórz, Lugh darzył swych 

wyznawców dalszymi plonami: przezna

czał dla nich czarne jagody rosn<lce dziko 

na zboczach. Żaden ze zwyczajów związa

nych ze świętem Lugha nie okazał się rów-

nie trwały jak zbieranie jagód: dla wiernych 

były one widomym dowodem płodności 

ziemi i łaskawości bó twa. Ważne było przy 

tym, ahy jagód skosztowali absolutnie wszy

scy - przynoszono je więc do dornów każ

demu, kto z powodu choroby czy podeszłe

go vvieku sarn nie miał siły '"'spinać się na 

zbocza. 

We wszystkich opisach święta boga Lugh<i 

i we wszystkich zachowanych wspomnie

niach o przebiegu tych uroczystości szcze

gólne miejsce zajmuje taniec. W Kerry, 

na przykład, w obrzędach odprawianych 

na szczytach Drung Hill i Cnoc na dTobar 

wybierano spośród wszystkich uczestników 

najlepiej tańczącą parę. Podobne konkur

sy taneczne organizowano także n.i wzgó

rzu Playback w hrabstwie Leitrim, na Bla k

stairs w We. fordzie i na Slieve Bloom 

między Leix a Off aly. Ciekawy zwyczaj 

zanotowano w Ganiamore (Gainmhe) w 

hrabstwie Donegal: najlepszy z tancerzy 

mógł tam w nagrodę wybrać sobie narze

czoną spośród panien uczestniczących 

w konkursie. 

Świętowanie Lughnasy było bardzo głębo

ko zakorzenione w obyczajowości celtyc

kiej, a zwłaszcza bardzo mocno skojarzone 

ze wszystkimi wyobrażeniami dobrobytu. 

Nowo wprowadzone chrześcijań two mu

siało je więc zaakceptować, albo przynaj

mniej tolerować jego dalsze istnienie. Nie 

mogło go po prostu odrzucić i potępić, jak 

to zrobiło z wieloma innymi świętami po

gańskimi. 



ŚWIĄTECZNE OBYCZAJE 

Rcl.1cja ustna z Carrickatuke, hrabstwo Ar

mdgh, rok 1941 

"Szczyt wzgórza Cirrick zawsze uchodził za 

prz jemne miejsce. Miło tam być musiało je

sz ze przed przybyciem ~więt go Patryka 

('więty Patryk czczony j ·st jako patron Irlan

dii - przyp. red.). Dlatego t ż święty wybrał 

to miej ce, by wybudować kościół. Nie 

spodobało się to jc:clnak starym druidom. \Ny

hodowali więc byk(), który k(lżd j nocy bu

rzył mury wzniesione za dnia. Tak więc pra

ca świętego Patryka w ogóle nie posuwała ię 

naprzód. Trwało to dość długo, aż -vvreszcie 

święty zrezygnował i przeniósł ·ię do Ar

magh. Wtedy dopiero ludzie zbuntowali się 

i zgł, dzili złego byka . Szkoda, że tak długo 

się ociągali; gdyby ru zyli się wcześniej, to 

być może święty Patryk zostałby z nimi. 

leszcze nie tak dawno w pierwszych dniach 

sierpnia zbierały się na tych wzgórzach tysią

ce ludzi. Tańczono, odbywały się różne kon

kur y, było dużo beztroskiej zabawy. Praw

da, że piło się też dużo, -zasem i mocnych 

trunków, od których nikt nie ściągał podat

ków. Być może tego byka zabito w jakąś 

taką niedzielę. Musiał być jakiś powód, żeby 

ludzie się ruszyli - ale kto to teraz może 

wiedzieć? 

Teraz ludzie powiaclJją, że chodzą tam na 

jagody, i żeby się spotkać ze swoimi ukocha

nymi. Być może schodzili się tam już daw

no temu, zanim jeszcze zaczęto obchodzić 

dzień świętego Patryka. Być może schodzą się 

tak od niepamiętnych czasów. Starzy ludzie 

mówią, że kiedy przybył tu święty Patryk, na 

wzgórzu Carrick były pola uprawne, a nao

koło drzewa, chaszcze i pełno dzików. I je

szcze gorsze rzeczy, o który h dziś już, dzię

ki Bogu, nikt nie pamięta ... " 

Relacja u tna z Gortahork, hrabr;nvo Oone!jal, 

rok 1942 

"Pamiętam, że starzy ludzie z naszej wsi 

wspominali z wielką przyjemnością, jak w 

pierwszą niedzielę sierpnia, w święto l.ughna

sy, wybierali się na pobliskie wzgórza na ja

gody. Tę niedzielę upodobała sobie zwła

szcza młodzież, która wyruszafa na wzgórza 

natychmiast po obiedzie i nie wrt1c<1la aż do 

zmierzchu„. Ci, którzy mieszkali pod Belta

na , wspinJli się na szczyt Beltany, a ci, któ

rym było bliżej na Carn Treuna, szli na Carn 

Treuna. Ale tak naprawdę, to chłopcy po pro

stu szli tam, gdzie były dziewczęta.„ 

Kiedy już wdrapali się na szczyt wzgórza, sia

di!li, aby zjeść to, co ze sobą przynieśli - naj

częściej były to placki z owsic nej mąki 

i mleko - a potem rozpraszali się po stokach 

w poszukiwaniu jagód, czasem parami, cza

sem w większych grupach. Gdy już skończy

li zbieranie jagód, to mieli tJki dziwny zwy

czaj, że wszyscy znowu spotykali się na 

szczycie i chłopcy dla swych dziewczyn ro

bili bransoletki z jagód. Specjalnie po to każ

dy przynosił w kieszeni kawałek nilki ... 

Współzawodniczyli między sobą, kto swojej 

dziewczynie zrobi najładniejszą, najbardziej 

uclam1 bransoletkę. Potem wywoływano 

kogoś - mógł to być chłopak, mogła być 

dziewczyna - żeby zaśpiewał piosenkę. 

Z kolei tę piosenkę podejmował ktoś następ

ny, później ktoś jeszcze- każdy, kto się czuł 

na siłach, mógł wlączyć się do tej zabawy 

i melodia krążyła z ust do ust. 

Następnie zaczynały się tarke. Z tego co opo

wiadają wynika, że nikt nie przynosił ze so

bą żadnyc.h instrumentów muzycznych, więc 

do tańca musieli sobie przyśpiewywac W 

tamtych czasach chłopcy i dziewczęta umie-

1 i pięknie śpiewać i te przyśpiewki do kona

le im do tańca wystarczały. 

Po skończonej zabawie, gdy już trzeba bylo 

wracać do domu, dziewczęta zdejmowały 

zrobione z jagód bransoletki i zostawiały je 

na szczycie wzgórza. Nikt z najstarszych mie

szkańców wioski nie umiał mi powiedzieć, 

dlaczego tak robiono; że tak należy postąpić 

- o tym dowiedzieli się od ludzi jeszcze star

szych . A potem w zyscy schodzili w dolinę 

i wracali do domów.„" 

Fragmenty l..s1;iżk1 M.i1re Mac 'cill THE FESTIVAL OF LUGI INr\SA. 

Dublin I 'Jll2, puhlikowan w programie Abbey Theatre" Dubłm1e 

do przedstawienia DANCING AT lUGH 'ASA- przełożyła Małgo

rzata Szpil. 



BRI N FRIEL 
Urod.lii si w roku 1929 w mre1 u\ oś i 

ma 1h w hrabstwie Tvron1: w północnej lr
nclii. Dorc ·tal \N c tmosf rz ~przygnębi nia 

jaka dr zyła mni j zo ć katoli ·k Irlandii 
Pólnocn j. VV roku 1939 jeg) re dzina prze
niosf,1 i do mia 1.1 D rT - n,1nv.mego 
urzędm o Lnndonderr 1• Ter ny t hyły zd •-
1r,1dow. ne ekonomiczni ocl hwili wci · k
nia i ·h w roku 1922 do Zj dnoczonc:go Kró-

I twa, ki dy to lrlandi.1 P In J ·nJ stała .;i 
prowincją brytyjsk4. Bezrobocie i pow. żnc 
nap i ci. poi ityc zne, złe w,irunki społeczne 
- wszystko to wywarło ogromny wpł •w na 
pi arstwo Friela. Pi rws.z opowiadania ncl
pis..ił lllc j.1 clwadzi ś -iJ l..it. Po pewnym 
czasie był już autor m kilku sluchowisk ra
diow h, zre,1f izow. nych prz z BBC. 
'A' roku 196- pmvstala jego pierwsza sztu
h1 Le.itralna The Enemy \•\lithin, która - jak 
wszystkie jego później -ze dramaty - zosta
łJ wy lnwion<i w Abbey (1,vtedy jeszcze 
Que n's) Theatr w Dublini >.W tym samym 
roku wydał friel pierwszy zbiór opowiadari, 

The Saucer of Lark . Rok później wyjechał 
do USA, gdzie przez sześć miesięcy współ
pracował z Tyrone uthrie w nowym Guth
ri · Theater w MinneC1polis. Duży rozgłos 
zyskała w l 964 roku Philadclphia, Nere 
I Come, która w krótkim cz<1sie lraiiła z Du
bi ina na Broadway ( 1965), gdzie była gran,1 
z powodzeniem.przez kilka sezonów, a na-
tępnie do Londynu ( 1967). 

Zarówno w tej -ztu e, j< k i w kilku następ
nych: The Love~ of Cac:; McCuire ( 1967), Lo
vers ( 1967), Cr_v tal and Fo · ( 1 c 68), The 
/\fondy Sch 'me (1969}, The Cent/' Island 
( 1971) -dominuj temat wychodźstwa: mo
tywy opuszczenia rodzinnego kraju, nostal
gia, poszukiwanie wolnoś i w szerokim 
świecie i niezbyt zczę!liwe powroty. 
W latach siedemdziesiątych Friel wkracza 
w nową fazę twórczości. Jego sztuki nabie
rają większej wyrazistości i w rafinowania. 
D.ije ię w nich odczuć wpływ skompliko
wanej sytuacji politycznej i krwawych zajść 
w Irlandii Północnej. Społeczeństwo, które 
Frieł znał dobrze od urodzenia, zaczęło się 
roz ypywa ·. Irlandia Północna wchodziła 
""okres długiej i krwawej dezintegracji. Tę 
napięt.1 atmosferę polityczną przenosi Friel 
do swoich ztuk teatralnych. Najbardziej 
znacz, cym dramatem poi i tycznym było 

Ob 1w,1telstwo honoro1,·e (The Freedom of 
the City, 1973), którego premiery w Ro al 
Court Theatre w I.ondynie i w Alvin Thea
ter w Nowym Jorku odbiły ię szerokim 
echem w świecie. Kolejne dramaty: Volun
leers ( 1975), Living Quarters ( 1977), i Ari
stocrats (1979) lączy problem dezintegracji 
i upadku tradycyjnych autorytetów społecz
nych i rodzinnych. Autor demaskuje w 
nich różne formy przemocy i terroru, przy 
czym pozostaje wierny swojej fascynacji 
ludzką zdolnością tworzenia optymistycz
nych wizji. 
W latach 1973-1976 walka IRA (lrish Repu
blican Anny) przeciw brytyjskiej obecności 

na Północy wkracza w szczytowy okres. 
Za swoje sztuki polityczne, związ. nc; z pół
nocnoirlandzkimi "niepokojami", Friel został 
przez kilku rozhisteryzowanych angielskich 
i amerykar1skich recenzentów o karżony o 
obronę IRA oraz atakowanie armii brytyjskiej 
i systemu władzy Zjednoczonego Królestw..i. 
Friel zignorował tę nagonkę, natomiast kupił 

się na poszukiwaniu nowej formy wypowie
dzi. W efekcie powstała jedna z najbardziej 
za kakujtłcych jego sztuk - Faith Healer, któ
rą wystawił w 1979 roku Longacre Theater w 
Nowym Jorku, \V reżyserii Jose Quintero, z Ja
mesem Masonem w głównej roli. Jest to histo
ria uzdrawiacza-cudotwórcy, który zostaje 
brutalnie zamordowany po powrocie w ro
dzinne strony. Wprawdzie utwór nie ma wy
raźnego tła poi i tycznego, jednak Friel raz je
szcze przekonuje publiczność, że i tniejc nie
rozerwalny zwi~zek sztuki z polityką. Czynni
kiem pośredniczącym jest tu rozczarowanie; 
tym głębsze im mocniejsze było wyobrażenie 
o możliwości cudu. Faith Healer jest parabo
lą zamykającą kolejną faz~ twórczości Friela . 
W roku 1980 Brian f riel i aktor Stephen Rea 
zakładają zespół teatralny Field Day. Celem 
tej grupy artystycznej, działającej w Derry, 
jest prezentacja utworów wykraczających po
za zaintere owania establishmentu teatralne
g . Pierwszą sztuk, wystawioncl przez Field 
Day były Przekłady (Translations), a jej pre
miera odbyła się 23 września 1980 w ratu zu 
w Derry, później była grana" Londynie i w 
Nowym Jorku. Zarówno Przek/adv, jak i The 

JUDY FRIEL 
urodziła się w r. 1963, jest jednym z pięcior
ga (cztery córki i jeden syn) dzieci Briana 
Friela . Studiowała historię sztuki i literatury 
angielskiej oraz reżyserię w Dublinie. Zali 
czana jest do najzdolniejszych reżyserów 

Communication Cord ( 1982) łączy lemat 
umierania języka irlandzkiego. Kr)1zys, doty
cz.1cy zarówno języka, jak i cy\viliza ji, wy
nika z nieprzysto owalności, która zawsze 
charakteryzowała stosunki między lrlancli, 
a VVielk4 Brytanią. Owa nieprzystosowillność 
wynika z dzielenia się wspólnym językiem 
funkcjonującym na całkiem odmiennych 
podłożach . Dot4cl żaden z irlandzkich pi <l

rzy nie bronił w sposób tak odważny roli ję
zyka i sztuki w ży iu społeczeństwa. 
W latach osiemdziesiątych Friel przetłumn
czył Trzy siostry Czechowa, wystawione po
tem przez Field Day w Derry, dokonał też 
adaptacji scenicznej powieści Ojco\vie 
i dzieci Turgieniewa. 
lako dramaturg potrafi f riel do konale kier -
wać wyobraźnią widza, wprowadzając w 
ruch wszystkie elementy sztuki teatru. Często 
w jego utworach pojawia się postać narrato
ra, który opi uje tło hi torii, ilustrując je przy
woływanymi jak gdyhy z pamięci scenami. 
Jest to wprawdzie chwyt dramaturgiczny nie
nowy, ale wymagający mistrzowskiej techni
ki pisarskiej. U Friela potęguje napięcie 
i wprowadza odpowiedni na trój. W jego 
sztukach narrator niekiedy wyprzedza Jkcję 
i wtedy sceny, które potem ogląda vviclz, na
bierają specjalnego znaczenia. Dramaturgia 
jego odwołuje się do szczególnej wrażliwo
ści widzóvv, cło ich wspomnień i doświad
czeń; zmusza do zatrzymania nc moment 
przyspieszonego tempa współczesnego życia 
i poddania się refleksji. 

M.C. 

irlandzkich młodego pokolenia. Współpra
cuje z kilkoma teatrami Dublina. W swoim 
dorobku reżyserskim ma sztuki T. William
sa, E. O'Neill'a, T. Wildera, D. Mameta, 
G. Farquhara i M. Hardinga. 
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