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o TEKSCIE 

Chocholi taniec 
o Twicach 11· Ba//y/Jeg rozmawiają: Małgorzata Semil - tłumacz 
i Bogdan Hussakowski - reżyser 

Bogdan Hussakowski: Dlaczego reżyseruję "Twice w 
Ballybeg "? Szczerze mówiąc ze zwykłego zauroczenia 
tym tekstem. Jak Pani pamięta, przed rokiem, w redakcji 
Dialogu '"oświadczyłem się" o tę sztukę. Okazało się, że, 
niestety. nie jestem pierwsz,. Wcześniej zarezerwował 
sobie prawo do prapremiery warszawski Teatr Powszech
ny i to w reżyserii córki Autora - Judy Friel. Trudno, muszę 
być drugi ... 

Małgorzata Semil: To dziwne, Brian Friel, od lat 
odnosn1cy sukcesy na scenach europejskich i amerykań
skich, dotąd nie zwrócił na siebie uwagi polskiego teatru. 
A przecież sztuki jego były tłumaczone i drukowane w 
Dialogu. 

B.H.: Przyznam się, że wcześniejsze jego dramaty '"nie 
wpadły mi w oko'', dopiero Twice ... 

M.S.: A ja mam wyraźne poczucie winy. W latach 
sześćdziesiątych Friel odnosił sukcesy w Dublinie, Lon
dynie i w Nowym Jorku sztuką Philadelphia, Here I 
Come. Na podstawie recenzji wiedziałam, że jest to 
sztuka interesująca, ale wydała mi się zbyt irlandzka, by 
mogła tu kogokolwiek zainteresować i nie zadałam so
bie trudu, żeby do niej sięgnąć. A szkoda. Teraz, po 
Twicach . .. przeczytałam ją i żałuję. że nic nie zrobiłam 
wtedy, żeby ją u nas spopularyzować, wydrukować w 
Dialogu. Zamierzam teraz ten błąd naprawić. Nie rozu
miem natomiast, dlaczego żaden z polskich teatrów nie 
zainteresował się sztuką Friela, która była w Dialogu 
opublikowana ładnych kilka lat temu. Mam na myśli 

Przekłady, utwór mówiący w niebanalny sposób - i nasu
wający wiele skojarzeń z Polsk<1- o procesie wynaradawia
nia ludności przy pomocy zmian nazw miejscowości. Tak 
czy inaczej, spośród sztuk Friela już przełożonych i tych, 
które znam w oryginale, Tańce ... cenię najwyżej. 

B.H.: Właśnie, przyzna Pani, że w tym dramacie jest 
coś szczególnego. Ta zewnętrzna zwyczajność małej, ir
landzkiej mieściny, pewna szarość bohaterek, niby nic 
ciekawego, a przecież tak dużo tam się dzieje. I to rozgry
wa się w kilku warstwach: tej zewnętrznej, codziennej 
krzątaniny; w sferze marzeń i wyobrażeń; w sferze wspo
mnień; w przeszłości, a także w przyszłości ... 

M.S.: Proszę zwrócić uwagę jak Friel konstruuje te 
warstwy, na przykład przyszłość poznajemy z ust narratora 
- Michaela. 

B.H.: Gdy w dramacie spotykam tak zwanego narrato
ra, zwykle mnie to denerwuje, bo w zasadzie taki "opowia
dacz" jest dowodem bezradności autora. U Friela jest 
inaczej. Jest on jedną z postaci dramatu, a nie autorskim 
super ego. Ta narracja jest tutaj wręcz niezbędna. Można 
mówić o odkrywaniu pewnego rodzaju niespodzianek w 
narracji. Niespodzianek związanych z osobą wuja Jacka. 

M.S.: Wuj Jack to niezwykła postać. O jego afrykań
skiej przeszłości nie wolno było mówić. W domu nie 
wspominało się, że był w armii brytyjskiej, bo to oznaczało 
przecież kolaborację. W dodatku był on księdzem katolic
kim, a miał bardzo dobre stosunki z kościołem anglikań
skim i w niczym mu to nie przeszkadzało. 

B.H.: No, i jeszcze okazało się, że z tej Afryki wrócił 
do domu nie ksiądz - a czarownik! To szalenie ważne: to 
zderzenie sacrum z różnych terytoriów. Jedną z niepo
wtarzalnych atrakcji tego tekstu jest wspaniała symetria 
pogańskości i religijności. Po jednej stronie są tutaj dwie 
pogańskości: celtycka i afrykańska, które się gdzieś 

spotykają, oczywiście wspólnym mianownikiem jest na
tura, a po drugiej stronie swojsko wyglądająca religij
ność, nazwijmy ją parafialną. Ten konflikt pomiędzy 
naturą a rygorem nakładanym zewnątrz, między wyob
rażeniem, jak powinno się zachować, a naturalną potrze
bą jak chcemy się zachować jest tutaj niesłychanie 

uteatralizowany. W takiej swojej najbardziej zewnętrznej 



ekspozycji pojawia się jako pojedynek taneczny. Dlatego 
jest to jeden z motorów tego Ul\:\-'Oru. Pokazanie zderzenia 
kultur wynikaj<1cego z dziwnych irlandzkich losów. nie
zwyk~e skomplikowanych. jest czymś szalenie ważnym. 

M.S.: Friel stale wraca w swoich dramatach do tej 
irlandzkości. do mitów. które wtapiaj(! się w życic codzien
ne. jak właśnie w Twirnch 111 Ballrheg. Gdzieś tam. w 
oddali. pah1 się te ogniska na święto Lughnasy i wokół nich 
co~ się clziej,e. funkcjonuj~1jakieś tajemne rzeczy. mimo że 
całe społeczcristwo jest już dawno katolickie czy prote
stanckie - w raj akmat katolickie . 

B.H.: Oczywiście nasuwa się bardzo silne skojarzenie 
·' frlandczy k-katolik". ··Polak-katolik" . To jest stereotyp. 
który wykształcił się przeciw okupantowi. Okupantem by ł 

dla [rlanclczyka protesrant czyli i n n y. 1 ta różnica jest nic 
tylko w sferze religijnej czy obyczajowej. ale przede wszy
stkim kształtuje się w sferze politycznej. a racz.ej ekono
miczno-politycznej. Ten stereotyp jest dziwnie znajomy. 

M.S.: Jeżeli już zabrnęliśmy w podobie11st-.va polsko
irlandzkie to zwróciłabym uwagę na jeszcze jedną cechę. 
W Twirnch 11· Bullrheg obserwujemy gwałtown<1 tęsknotę 
do zewnętrznego świata. do życia gdzie indziej i równo
cześnie absolurm1 niemożność wyrwania się z tego za
ścianka. W innym irlandzkim dramacie. drukowanym w 
rym samym numerze Dialogu, pt. Biedne ::.1rier::.ę 1w de
s::.c::.u mamy również sytuację. w której hohatcr nie umie 
urządzić sohie życia poza miejscem. z którego pochodzi. 
Czyż nic jest to cecha charakterystyczna również dla Po
laków, znana z emigracyjnych życiorysów·? Podobne S<! 
emigracyjne losy Polaków i Irlandczyków. podobny typ 
cmigracjii "kartoflanej" i przywiązanie do miejsca. Ta ir
landzkośc' wygl<1da bardzo swojsko. 

B.H.: Irlandzkość irlandzkości nierówna i różni s<i 
[rlandczycy. !Vlyślę o pewnej , naz\vijmy to. irlandzkiej 
"cepeli" w tradycji literatury irlandzkiej , podobnej na 
przykład do naszej młodopolskiej . Myślę o szukaniu ko
rzeni . Myślę o tej całej grupie młodoirlandzkich pisarzy. 
która właśnie w tych celtyckich cepeliach najhardziej się 
realizowała. na przykład Yeats. To wszystko było sporem. 
który bazował na pytaniu "kim jesteśmy". Czy możemy 
estetyzować swoje korzenie i swoj<1 to7,samość. Czy też 

nale7:y s1.ukać prawdy o nich w tym celtyckim pogaństwie. 
w tym. co w naszych relacjach można przetłumaczyć na 
słowiańskie „Łado. Łado. Kupało". 

M.S.: Rzeczywiście . w<1tek święta Lughnasy może ko
jarzyć się z nasz<1 Sohótk~J. ale wróćmy jeszcze do bohate
rów Friela. To. co mnie uderza w nich najhardziej. to 
zupełny hrak złości. złośliwości. z ła . Mimo wszystkich 
nicszc 7.ę ść. które na nich spadają. oni nie są źli. to los może 

być z ły. Ich wzajemne relacje oparte s<1 na dobroci , tole
rancji. Proszę zwrócić uwagę. jak traktowana jest siostra. 
która jest nieco opóźniona w rozwoju. która została dużym 
dzi eL:kiem mówi<icym o ciastkach w czekoladzie i butelce 
mleka. Z jak<1 dobrocią i tolerancj<1 siostry zachowuj<! się 
wobec niej. 

B.H.: Tak. ta tolerancja to jest wspaniała postawa. 
Zaprzeczenie parafiailszczyzny. To jest otwartość i otwar
cie na innych. Ta dobroć i to ciepło właśnie w tych rejonach 
s i ę dla mnie lokuj<J. to znaczy w tych wartośL:iach. których 
nigdy dosyć. JcszL:ze jedm1 wartością Frielajest to. że umie 
two17 <!C prawdziwych ludzi, ulokować się po stronie nie
naruszania poczucia prawdy o rzeczy wistości. Gdy opo
wiada o panienkach z małego miasteczka, mamy do 
czynienia nie z pięcioma Safonami . tylko z pi<1tką zwy
kłyc h kohiet... Opowieść o ich losach. o upadku ich rodzi
ny kończy się dziwnie swojsko. ni mniej ni więcej . tylko 
czymś na ksztalt chocholego tailca ... 

M.S.: Rzecz ciekawa. że w Irlandii te7: występuje swoi
sty chocholi taniec! Niedawno miałam w ręku sztukę irlan
dzkiego pisarza najmłodszego pokolenia Vincenta 
Woodsa At the Black Pig 's Drke analizuj<1c<1 mechanizm 
odwiecznych plemiennych waśni. Rzecz dzieje się w cha
cie na terenie granicznym. gdzie od niepamiętnych czasów 
toczą się walki a ludzie żyj<1 w zaklętym kręgu nienawiści. 
Otóż . oprócz dziwnych, obszarpanych kolędników. którzy 
tę chatę odwiedzaj<! i swoimi legendami i opowieściami 
twora1 pomost między współczesności<! a tradycją - poja
wia s ię tam tajemniczy i niesamowity chochoł. 

B.H.: o. proszę jest i chochoł! Czyż trzeba jeszcze 
u zasadniać. że na scenie Teatru Słowackiego powinien być 
grany dramat irlandzki? 

o Auto~ 

Brian Frieł -współczesny dramaturg i prozaik 
irlandzki urodził się w roku 1929 w De1Ty. w Irlandii 
Północnej. Rodzina jego wywodzi się z Donegal. które 
słynęło z pięknych krajobrazów, a mały Friel spędzał tam 
wakacje. Dogenal przemieniło się w jego wyobraźni w 
fikcyjne miasto Ballybeg. Ballybeg oto
czone fascynującym krajobrazem jest 
również miejscem, gdzie kultywowane 
są stare obyczaje. Tam rozgrywa się 

akcja niemal wszystkich dramatów 
Friela. bohaterowie dramatów Friela to 
ludzie, których spotkało życiowe niepo
wodzenie, ale SW<! klęskę przemieniają 
w sposób bycia. Friel odkrył, że irlandz
ka mowa sceniczna i kryjący się pod nią 
irlandzki charakter powstajq w głębo
kim zwiqzku z irlandzkim poczuciem 
niepowodzenia. W swych pierwszych 
sztukach: This Doubtjitl Parculis (Ten 
wątpliwy raj, 1959), The Enemy Within 
(Wróg wewnętrzny, 1962) i Philadelp
hia, Here I Come (Filadelfio, do jesieni, 
1964) opisał doświadczenia irlandzkiej 
emigracji. Jego bohaterów gnała nieod
pmta chęć wyjazdu z Irlandii, zaś na 
wychodźstwie zżerała ich nostalgia za 
miejscem swego urodzenia. Ballybeg, 
które ci ludzie porzucali było resztkq starej cywilizacji, 
natomiast nowe kraje były dla nich światem nowym i 
prostackim, pozbawionym tradycji . Od roku 1965 popular
ność Friela wyraźnie rośnie, irlandzka publiczność życzli
wie przyjmuje jego nowe sztuki: The Lo ve.1· of Cass 

J\.IcCuire (Miłość Cass McGuire, 1967), Lovers (Kochan
kowie, I 968), C!)1stal and Fox (Crystal i Fox, 1970), 
Gemie Island (Łagodna wyspa, I 971 ). Od połowy lat 
siedemdziesiątych pojawiajq się najważniejsze jego dra
ma ty: Obywatelstwo honorowe, ( 1973) , Volunteers 
(Ochotnicy. 1975), Living Quartes (Mieszkania, 1977) i 
Aristocrats (Arystokraci, 1979). Dwa pierwsze to dramaty 
polityczne. drugie to studia upadku rodzin z Ballybeg, 
rozsypywanie się dawnego prestiżu. Friel potrafi sprawić, 
że przy całej posępności tego tematu, jego bohaterowie, 
przegrane ofiary. przy całym swym malkontenctwie potra
fo1 wzruszać i przekonać widza. W drugiej połowie lat 

siedemdziesiątych Friela oskarżano o 
sprzyjanie fRA tylko dlatego, że kryty
cznie traktował brytyjską armię i sy
stem. którego broniła . Miał nawet 
kłopoty z wystawianiem swych drama
tów. Pisarz zignorował oskarżenia i na 
przekór tej nagonce w nowojorskim 
Langacre Theatre zaprezentował jedną 
ze swych najważniejszych sztuk Faith 
Healer(Uzdrowiciel)- historię znacho
ra uzdrawiającego modlitwą. Jest on 
najwyraźniej symbolicznym wciele
niem artysty, którego talent nie podlega 
żadnej kontroli . W latach osiemdziesią
tych Brian Friel i Stephen Rea z grupą 
przyjaciół zakładają zespół teatralny 
Field Day. Pod auspicjami Field Day 
odbyły się w Derry prapremiery wszy
stkich nowych sztuk Friela. Wystawio
no m.in.: Przekłady (1980) - uznane za 
najlepszy dramat pisarza, The Commu
nication Cord (Nić porozumienia, 

1983), Trzy siostJ)' A. Czechowa w przekładzie Friela. 
Brian Friel odnosi w tej chwili wielkie sukcesy dramatem 
Tańce w Ballybeg, o którym krytycy piszą : "Jest to wielka 
elegia poświęcona Irlandii . której już nie ma." 
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Tańce w Ballybeg 
Dancing at Lughnasa 
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Reżyseria Bogdan Hussakowski 
Scenografia Grzegorz Małecki 

Muzyka Krzysztof Szwajgier 
Choreografia Janina Niesobska 

Współpraca choreograficzna Przemysław Śliwa 
Asystent reżysera Joanna Jankowska 

Obsada: 
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lat czterdzieści, nauczycielka 
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lat trzydzieści osiem, zajmuje się domem 
Agnes Hanna Bieluszko 

lat trzydzieści pięć , dziewiarka 
Rose Joanna Jankowska 

lat trzydzieści dwa, dziewiarka 
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lat trzydzieści trzy, matka Michaela 
Gerry Dariusz Siatkowski 

lat trzydzieści trzy, ojciec Michaela 
Jack Wojciech Ziętarski 

lat pięćdziesiąt t rzy, misjonarz 

Piosenkę ''Robisz co chcesz" śpiewa Krystyna Prońko 

Inspicjent Iwona Cieślik 

Premiera 19 grudnia 1993 



z archiwum 
TEATRU 

Irłandczycy na naszej scenie 

"Oskar Wilde, John Millington Synge, William Butler 
Yeats, Sean O ' Casey, Samuel Beckett. Co ich łączy? 
Wszyscy są Irlandczykami ... " - tak Leszek Engelking roz
poczyna szkic omawiający dramat irlandzki w 4 numerze 
"Dialogu" z 1993 roku . Oskar Wilde. którego twórczość 
raczej kojarzy się z literaturą angielską a nie irlandzką, 
zdaniem Katherine Worth: "pojawia się jako pierwszy w 
szeregu irlandzkich dramatopisarzy europejskiego forrna
tu, którzy pomogli ukształtować teatr współczesny". Spo
śród wymienionych Irlandczyków utwory Wilde· a były 
najczęściej grane w Teatrze Miejskim w Krakowie. Pier
wszym dramatem tu wystawianym była Kobieta bez zna
czenia w 1904 roku, o którym Władysław Prokesch pisał: 
"Sztuka ta iskrzy się od wspaniałych rakiet dowcipu, olś
niewa świetnymi paradoksami , przykuwa uwagę wykwin
tnym, pełnym finezji i wytworności dyalogiem ( ... ) 
W szystkie dzieła Wilde'a świadczą, że jest on jedną z 
najbardziej interesujących postac i młodej Anglii, po
stępki zaś jego stwierdzają tę zdeprawowaną filozofię , 

którą autor Kobiety bez znaczenia zamknął w parado
ksie, rzuconym przez usta rezonera Kobiety bez znacze
nia, że "chcąc ludzi olśnić i ujarzmić - trzeba ich przede 
wszystkim zgorszyć lub oburzyć". Niektóre z dramatów 
Wilde ' a powracały na scenę po dwa, trzy razy, jak 
Wachlarz lady Windermeer wystawiany trzykrotnie, w 
którym Irena Solska, w r. 1911. święciła triumf w tytu
łowej roli, czy Brat marnotrawny wystawiany pod różny
mi tytułami: Birbant w 1905 r., Mój brat niepoprawny w 
przeróbce L.J. Kerna i Wł. Krzemińskiego w 1965 r. Chro
nologia premier wystawianych dramatów Oskara Wilde' a 
wygląda następt1jąco: 

Kobieta bez znaczenia - 23.01.1905 
Salome - 13.05 .1905 
Wachlarz lady Windenneer - 1.12. 1906 
Mąż idealny - 14.12.1907 
Wachlarz lady Windermeer - 11.04.1911 
Wachlarz lady Windenneer - 23.11.1918 
reż. Józef Sosnowski 
Salome - 26.10.1921, reż. Teofil Trzciński 
Tragedia florencka - 26. l 0.1921 
reż. Józef Sosnowski 
Brat marnotrawny - 5.07 .1930 
reż . Marian Jednowski 
Tragedia florencka - 14.02. 1931 
reż . Wacław Nowakowski 
Mój brat niepoprawny - 19 .06.1965 
reż . Władysław Krzemiński 

Tadeusz Pawlikowski w czasie swej drugiej krako
wskiej dyrekcji wprowadził na naszą scenę dramat J .M. 
Synge'a Cudowne źródło. Reżyserię sztuki powierzył An
drzejowi Mielewskiemu. Afisz zapowiadający to przedsta
wienie brzmiał: Cudowne źródło . Legenda irlandzka w 
trzech aktach. Rzecz dzieje się w górach wschodniej Irlan
dii przed stuleciem lub jeszcze dawniej. Premiera odbyła 
się 31 stycznia 1914 roku . Jest to utwór mało znany, więc 
przytoczę tutaj obszerną relację z tego przedstawienia: 
"John Millington Synge, autor Cudownego źródła zmarł 
przed laty sześciu nie doczekawszy jak wszyscy utopiśc i i 
marzyciele należnego uznania. S ynge' a wprowadził po raz 
pierwszy na scenę polską p. Pawlikowski za swej dyrekcji 
we Lwowie, a za jego śladem poszedł Teatr Polski w 
Warszawie. który wystawił niedawno komedię Kresowy 
tycerz wesołek. Twórczość Synge'a obraca się dookoła 
życia ludu irlandzkiego, którego dolę ujmuje on w szatę 
poezji legendarnej lub allegoryi. Taką allegoryą jest np. 
Cudowne źródło, utwór niezmiernie oryginalny i subtelny 
w ujęciu zasadniczego motywu baśni o żebraczej parze 
dwojga ślepców, którzy odzyskawszy wzrok z łaski cu
downej mocy pielgrzyma, tracą całe zadowolenie życia i 
pojęcie szczęścia, ujrzawszy nędzę swoich postaci. Toteż 
gdy po ponownej utracie wzroku święty pielgrzym po raz 
drugi chce im przywrócić wzrok, ślepcy rozbijają naczynie 

z cudowną wod<1. aby mu uniemoż liwić ponowne spełnie
nie cudu. Utwór Synge'a spoczął w rękach pani Czapliń
skiej i pana Siemaszki. któ rzy parę ś l epców odegrali z 
pełnym siły i charakterystyki ujęc iem . Zwłaszcza p. Cza
pliń ska postać staruszki opromieniła gn1 pełm1 szczerośc i 

i poezji i stworzy ła postać licuj<!C<l z legendarnym chara
kterem sztuki. ( ... ) Całość wypadła sty lowo zgod nie z 
intencją autora. który reprezentuje odrębny świat myś li. 

przepojony romantyk<! narodow<! zespolom1 tak ściśle z 
życi em ludu irlandzki ego. Pewne ideowe pokrcwic11stwo 
myś li i sposobu ich wcielania w ksz t a łt sceniczny ma 
Synge wspólne z Wyspiańskim i z tego względu dzi eło 
jego zac iekawia odrębności~! metody artystycznej." 

W/adnlm1 · Pmkesch. C~{/\. 5. //. 191-1 

Cudowne ź ródło J.M. Synge'a znane jest też pod tytu
łem S1udnia .1'1rię 1_n-h - takiego tytułu używa L. Engelking 
we wspomnianym już szkicu , gdzie pisze: "Koleje życ i a i 
kariery pisarskiej Syngc' a zdaj<1 się antycypować biografię 
Becketta. Jeszcze bliższe "I sobie ich dz ieła. Zapowiedzi 
właściwego Beckettowi mistrzowskiego potraktowania te
matu samotności dostrzegamy w nagim. surowym teatrze 
starszego dramatopisarza( ... )." 

Samuel Beckett jest trzec im irlandzkim dramaturgiem. 
którego utwory były wys tawiane na naszej scenic. By ły to: 
Kmicó1l'ka i Akr be-::. sfóH· (grane jednego wieczoru) w 
re7.yscrii Jerzego Krasowskiego. Premiera odbyła s ię 29 
września I 972 roku u progu dyrekcji Krystyny Skuszanki 
i Jerzego Krasowskiego. Krakowska prasa skrupulatnie 
odnotowała tę prem i erę: "Rodzynek jaki ofiarował krako
wskiej publicznośc i Jerzy Krasowski. jest nic byle jaki. 
Scenogratia Wojciecha Krakowskiego znakomita. ani na 
jotę nic przestyli zowana. o co w "szmaciarskiej" dekoracji 
nietrudno. Wykonawcy nade r intcresuj<1cy i ni e bez pew
nych niespodzianek obsadzeni. bo oto: Harnma gra Maja 
Komorowska (gośc innie) , Naggim jest Edward R<1czko
wski , w roli Cłova wyst<}pił Witold Pyrkosz (gośc innie ) . 

zaś Neil gra Krystyna Hanzeł. I wreszcie w Akcie bez słó11: 

zobaczyliśmy Pawła Galię.(. .. ) Jest to przedstawienie rze
telne. kawał dobrej teatralnej roboty - nawet dla tych, co 
nie przepadają za Beckettem ... „ 

./(1 11 Pin:c:achoi.-ic ~. C-cho Krukli\rn -1.X.1972 

* * 
Każdy Irl andc zy k s ł yszy łub czyta ni ezwyk łe. ni e raz 

wyraźnie szalone klechdy swoich rodaków. każdy zna ce ltyckie 
baśnie i mity. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje tradycja 
1.wi<1zana z kultem ce ltyc kiego boga Lugha lub Lugosa. Do 
zrozumienia szlllki Briana Frieła Taifce w Bally/Jeg jakaś wiedza 
o tradycji zw i11zanej z uroczystościami ku czci Lugha wydaje s i ę 

nieodzowna. 
"Na początku s ierpnia w całej Irlandii . a także w ni ektórych 

regionach Wielkiej Brytanii i Francji obchodzono uroczyśc i e 

początek ż ni w. W Irlandii święto to nos iło nazwę Lughnasa - od 
imienia ce ltyckiego boga Lugha. który był opiekune m plo
nów.( ... ) Jeszcze w roku 1962. publikując swoją fundamentalną 

pracę na temat Lughnasy. Maire MacNeill mog ła napi sać : "Na 
obchody święta Lugha w Irlandii natrafiliśmy w stu dz iewięćdzie 

sięciu miejscowościach .( ... ) Lughnasę świętowano do niedawna 
na dz iew ięćdz i esięc iu pięciu pagórkach. nad dzies i ęc ioma jezio
rami i na brzegu pięciu rzek".( .. . ) 

We wszystk ich opisach święta boga Lugha i we wszy. tkich 
zachowanych wspomnieniach o przebiegu tych uroczystośc i szcze
gólne miejsce ząjmuje taniec. W Keny na przekład. w obrzędach 
odprawianych na szczytach Dn.mg Hill i Cnoc na dTobar. spośród 
w'zystkich uczestników wybierano najlepiej tańczącą parę.( ... ) Cie
kawy zwyczaj z:.motowano w Ganiamore w hrabstwie Donegal: 
najlepszy z tancerzy mógł tam w nagrodę wybrać sobie narzeczoną 

spośród panien uczestniczących w konkursie. 
Świętowanie Lughnasy było bardzo g lęboko zakorzenione w 

obyczajowości celtyckiej. a zwłaszcza bardzo mocno skojarzone 
ze wszystkimi wyobrażeniami dobrobytu . Nowo wprowadzone 
chr;reśc ij a 1\ s 1wo musia ło je więc albo zaakceptować. albo przy
najmniej tolerować jego dalsze istnienie. Nie mog ło go po prostu 
odrzucić i potępić. jak to zrobiło z wieloma innym i św iętam i 

pogańskimi. "Święto Lughnasy - pisze Maire MacNeill - najważ
niejsze ze świ<!l pogai\,kich. stało się św i ętem chrześc ij a 1\

ski111 ( ... ). a le za nieuchronm1 cenę włączeni a w nowy obrzęd 

wielu starych opow ieśc i. zaadaptowanych do nowego użytku. W 
rezultac ie ludowi uczes tnicy uroczystośc i modlili się nie do świę

tego, lecz do dawnego bóstwa. Można uznać za pewnik, że w 
wyniku chrystiani zacji Lughnasy niewielu naprawdę nawrócilo 
się na chrześcijaństwo. ale t eż. z drug iej strony. dawny obrzęd 
pogański wyraźnie straci ł na intensywności." 

* 

Kate McGuire. Lugh i jego .oiwięlo 

przekład M. Szpil. Dialog 411993 
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Koon.lynacjJ pracy 
art)istycznej 
Kierownik Techniczny 
Główny energetyk 
i Kierownik Działu 

QŚ\\1 ictlcnia 

Re~1liz;.icja Ś\via tła 

Rc~tlilacja d i.w i ~ku 

BrygaJicr steny 
Rekwi ?:ylOr 

Kierow nicy pracowni: 
krJwicckiej damskiej 
krawieckiej nwskii.:j 
rn;.i l ll rs ko-modc 1 a tors kie j 
stolarskiej 
śl usa rs ki ej 

pcrukarskicj 
tapicerskiej 
~ze.wski ej 

Kierown ik Impresariatu 

Ce: ny bi lctóv.·: 
Du i,_a scena 

I micj sc<.1 
bilety no nnalnc 
bilety ulgowe 

li miejsca 
bikty nonnalne 
bikty ulgowe 

MiniaturJ.: 

Kinga G łowm: ka 

Ryslc:1 rJ Hodur 

Ryszard S 1arobra11~ ki 

Janusz Z lclonk a 
Tomasz Kaim 
Jc\zef \\!ub ki 
Stani s ł a\1/ No1...·01l 

Maria Szczypczy k 
Leszek \Vyżga 
/\'1ariaHodur 
Stani sław N ieć 

Jan Boro11 
Bo~e na Rybak 
Michał Rzepka 
\V lad~1sław No\\iakowski 
Beata Gr;.1cz 

50 tys . 
40 tys. 

.\()ty,. 
32 tys . 

bill'ty nonnalne 40 tys. 
bilety ulgowe 32 tys. 

Spektakle ··sceny z egzekucji„ 
oraz „Bobok" 

bdcty nonnalnc 
bilety ulgowe 

50 tys. 
~o tys. 

Tl!alr im. J .S łowackiego. PL św . Ducha I . 3 1-023 Krakó\l.i 
lnformacj<..1 i rezerwacja biletów - Impresariat Teatru tel. 22-40-22 
Kasa hilcto\l„ra czynna od wtorku do soboty w godz. 11 - 14 i 15- 19. te l. 22-45-75 w. 26 
\V nied;rjc ly dwie godz iny pr~cd spektaklem 
Przedsprzedaż rol.poczyna si> pi~ć dni przed spektaklem. 
\\l ypoi.:yczalnia ko~tiurnów. ul. Radziwiłłowska 3.tcl. 2 1 34 I~ 
czynna codziennie w godz . 9.00-1 3.00 

Projekt plakatu i okladki : Piotr Kunce 
Skład i druk: Prru:mrnia AA .1·. c. Pl. Na C ri/blach 5 
Rcd:.ikcja programu: Amw Swfiej 




