
'l 

. 

tali ce 
w Ba11yheg ·· 

• A 

• • • • ' I 
• I 

• I 



Dancing at Lughnasa, 
czyli Tańce w Ballybeg 

Najgłośniejszym utworem Briana Friela jest 

dram ar „Dancing ar Lughnasa", w Polsce znany pod ryru
łem „Tańce w Ballybcg". 

„Dancing at Lttghnasa" porusza remar 

irlandzkiej rożsamości w obliczu niewoli i na de zmieniaj~!
cego się świata. Utwór perfekcyjnie łączy „realność, pamięć 
i marzenia" w sposób, który srał się znakiem rozpoznaw
czym twórczości Friela. 

T. „ " " ance... nieprzypadkowo nazywane są przez 

kry ryków „szwką pamięci". Zdarzenia są ru bowiem pre
zentowane jako wspomnienie obecnego na scenie dorosłego 
Michaela Evansa, króry patrzy wstecz z wczesnych lar 
60-rych na laro 1936 r., kiedy miał 7 lar. Na scenie widzimy 
w, co pamięta Michael dom rodziny Mundy, w niewielkiej 
wiosce w hrabstwie Donegal. 

Jako nieślubne dziecko, wychowujące się w bardzo 

religijnej rodzinie w niewielkim hermetycznym środowisku 
Ballybeg, Michael jesr obiekrem bezgranicznej miłości 
marki i ciorek, ale także przedmiotem ich wstydu; jesr ich 
radością, ale i srygmarem, kimś kro jesr częścią rodziny, ale 
w pewien sposób sroi poza jej nawiasem. 

Michael jesr bardzo mocno związany z ludźmi, o któ

rych opowiada, a jednocześnie ma do nich dysrans: jesr 
wystarczająco blisko, by znać intymne szczegóły, i wystar
czająco daleko, by umieć obiekrywnie je ocenić. 

Wioska Ballybeg (w języku irlandzkim Baile Bheag 

oznacza małe - w domyśle: zapyziałe - miasreczko), w której 
roczy się akcja sztuki, jesr mitycznym miejscem, odaurorską 

Brian Friel 
-jeden z najwybitniejszych dramaropisarzy 
irlandzkich. Urodził się w 1929 r. w Omagh 
w hrabstwie Tyrone. Początkowo zamierzał 
zostać duchownym, potem jednak zmienił 
zdanie i w larach 1950-60 pracował jako 
nauczyciel. Debiutował w 1950 r. krótkimi 
opowiadaniami. Pierwsze utwory dramatycz
ne napisał poci koniec lat 50-tych dla radia. 
Na począrku lat 60-tych teksty Friela były 
już regularnie publikowane w New Y<)rker 
Magazine, a sztuki weszły do repertuaru 
teatrów. Friel srał się autorem znanym w ca
łej Irlandii. Sukces ten pozwolił mu na po
rzucenie pracy nauczyciela i poświęcenie się 
twórczości literackiej. Początki jego kariery 
międzynarodowej sięgają roku 1964, kiedy 
podczas Dublin Theatre Fesrival zaprezen
towano sztukę Friela „Philadelphia, Here 
I come!" (Filadelfio, do jesieni). Tekst ten, 
chwalony bardzo za niekonwencjonalną bu
dowę (główny bohater grany był przez 
dwóch aktorów, prezentujących jego pub
liczne i prywatne oblicze), jak i prawdziwe 
emocje, szybko trafił na deski re~mów 
w Londynie i Nowym Jorku. 
Przez następnych 20 lat napisał kilkadzie
siąt dramatów, wśród których najbardziej 
znane to: „Lovers" ( 1967), „The Freecłom of 
the City" (197 3), „Translations" (1980) 
i „Dancing at Lughnasa" ( 1990). Obok 
pisania własnych sztuk zajmuje się tłuma
czeniem na anglo-irlandzki dramaturgii 
rosyjskiej, głównie Czechowa. 
Friel o sobie: 
,Jestem żonaty, mam pięcioro dzieci, mieszkc1111 
net wsi, pe1lę zet d11żo, trochę wędk11ję1 spom czy
tam. często się martwię. Sporadycznie angażuję 
się w jakid sprawy i niezmiennie żct/11ję potem 
tego zc1emgażowa11ic1. Mam nadzieję, że w czasie, 
który został mi do śmierci, zdołam przyjqc' jctkqś 
religię, filozofię, sem życia, który uczyni/by koniec 
mniej strasznym od tego, jctkim jawi mi się w tym 
momencie." 



Brian Friel 

tali ce 
w Ballyhe 

Dancing at Lughnasa 
przekład Malgorzarn cmil ~ 

reżyseria Krzysztof Prus/~ „l~ 1. 

scenografia Jan Polewka „. 
występujq 

maggie Anna Demczuk 
chris Małgorzata Jakubiec-Hauke 

rose Ksenia Pomian 
kale Katarzyna Słomska 

agnes Beata Zarembianka 
michael Artur Hauke 

jack Ry zard Jabłoński 
geny Paweł Wiśniewski 

B 
premiera 16 kuriet11ia 2005 r. 

dyrektor ooczelrly ZBIGNIEW RYBKA 
redakl o pro• ramu ANNA KULPA, nprocnwdn > gr•ifczot AGNIESZKA OZll'oMA, 
koordynator nrd1 y dr· y lycz ne. ANET A AKSAMIT, , erown i• Di ur• nb· l ug i w r dzow 
AGNIESZKA GAWRON. kierownik administracji SYLWIA KOWAL, glDwny f•1 go•y ALICJA 
WOJTASIEWICZ. iercwn k I· chn;czny ARTUR NIEMIEC. ki ·ro~ni prndu -j JERZY 
LUBAS . kl rown1k pro< •n •rowler"ch ELŻBIETA BARAN . pracown ,, tryzjel'•O 
perukcir>la ZOFIA TARKOWSKA-NIEMCZUK. pr.cown J •tolar ka LESLAW DWORAK, BOGDAN 
RZUCIDLO. µrace mal ar fi ALICJA GODEK. glowny re<wi zytor ELŻBIETA GAWLICKA. 
1nw'rJ 0 n ANDRZEJ SIEDLECKI. .ufln ClESŁAWA BMANIAK. swlollo SŁAWOMIR KAWA. 
DARIUSZ LEWI CKI . PIOTR TOMAKA. aku, yk.1 MARIAH KDRNAGA, ZBIGNIEW KRASNY, pr '' 
'usarskie STANISŁAW WO LSKI . pr• nid, t•rb drnia HE LENA BOGUM . prd ~ 

tapicersklP ANDRZEJ WOLSKI, nbsługa 'P••lo)J i KAZIMIERA BUCZKOWSKA. MALGORZATA 
DEPTA, GlllłŻY NA KOZI Ol. HI ECZYSLAW FORNAL. ARTUR GAMRACK I. MI EClYSLAW O SETEK 
druk RSDRUK 

• 

kreacją, która stanowi fikcyjną lokalizację wielu utworów 
Friela. Z drugiej strony Donegal jest istniejącym realnie 
hrabstwem. Choć niebogate, zajmuje szczególne miejsce 
w irlandzkiej wyobraźni i przemieniło się w twórczości Fricla 
w bukoliczną krainę nadziei. Tu zachowały się stare zwy
czaje i wierzenia, tradycja i język. Mieszkańcy Donegal 
pieczołowicie celebruj<! m.in. srarożytne pogańskie święto 
La Lughnasa ku czci Lugh, celtyckiego boga patronuj<fcego 
plonom. 

Jeszcze w roku 1962, publikując swoją fundamental

ną pracę na temat Lughnasy, Maire MacNeill mogła napisać: 
„Na obchody święta Lugha w Irlandii natrafiliśmy w stu 
dziewięćdziesięciu miejscowościach." 

Przebieg uroczystości bywał różny w różnych miej

scowościach; sposoby obchodzenia święta zmieniały się też 
z pokolenia na pokolenie. Od dawna na przykład zaniki 
już w Irlandii zwyczaj składania ofiar ze zwierząt. Ale z dru
giej strony pewne elementy obrzędu przez cale stulecia po
zostawały niezmienione. Takim stałym elementem było na 
przykład to, że pierwszy skoszony snopek pszenicy lub owsa 
głowa rodu lub osoba będąca przywódcą całej społeczności 
uroczyście składała Lughowi w ofierze. 

( ... ) We wszystkich opisach święta Lugha i we wszyst

kich zachowanych wspomnieniach o przebiegu tych uroczys
tości szczególne miejsce zajmuje taniec. W Kerry na przykład 
( ... ) spośród wszystkich uczestników wybierano najlepiej 
tańczącą parę.( ... ) Ciekawszy zwyczaj zanotowano w hrab
stwie Donegal: najlepszy z tancerzy mógł tam w wybrać 

sobie narzeczon•1 spośród panien uczestniczących w konkursie. 

,,. 
Swiętowanie Lughnasy było głęboko zakorzenione 

w obyczajowości celtyckiej, a zwłaszcza bardzo mocno skoja
rzone ze wszystkimi wyobrażeniami dobrobytu. Nowo wpro
wadzone chrześcijaństwo musiało je więc albo zaakceptować, 
albo przynajmniej tolerować jego dalsze istnienie . 

Oprc1mw<1110 thl pod11r1wi1': K11h McC11irt· .. L11gh i)i!go iu.:irto", .. Dialog " 1993 nr 4. J . I I ! - / 14. 
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