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John Milton 

Raj utracony 
Przekl: Maciej Słomczyński 

Jaka przyczyna skłoniła rodziców 

Naszych najpierwszych, w stanie szczęśliwości 

I otoczonych wielką faską niebios, 

Aby zaparli się Stw6rcy wzgardziwszy 

Zakazem jego jedynym, choć daf im 

Prócz tego ziemię całą we władanie. 

Z czyjej pokusy byt ów bunt nikczemny? 

To wąż piekielny; on to byt, kt6rego 

Podstęp zrodzony z zawiści i zemsty 

Oszukał matkę ludzi, gdyż go pycha 

Z niebios strąciła, a wraz z nim zastępy 

Jego aniołów zbuntowanych, z których 

Pomocą pragnął wzbić się w wielkiej chwale 

Ponad r6wnymi sobie i uwierzył, 

Że Najwyższemu dor6wna gdy zechce 

Opór mu stawić; mając ów cel dumny 

Rozpoczął wojnę bezbożną w niebiosach, 

Przeciw tronowi i kr61estwu Boga 

Bój tocząc próżny. Moc najwyższa w6wczas 

W dól go strąciła i runął płonący 

W bezdenną zgubę żaru i ruiny 

Ohydnej, aby tam zostać w okowach 

I ogniu kary, jako że się ważył 

Wszechmogącego wyzywać do boju. 

Dziewięc1<.roć czas 6w, noc od dnia dzielący 

Ludziom śmiertelnym, on z nikczemną zgrają 

Leżał w ognistym bagnie zanurzony, 

Bez ducha, choć był nieśmiertelny: jednak 

Los mu gotował sroższą jeszcze boleść: 

Gdyż oto mękę mu sprawiają myśli 

O b6lu wiecznym i straconym szczęściu; 

Okiem żałosnym, kt6re było świadkiem 

Klęski straszliwej, wiedzie w krąg z rozpaczą, 

Z kt6rą się miesza pycha i nienawiść. 

Wkoło, daleko jak sięga anielski 

Wzrok, widzi obszar pusty i posępny; 

Loch 6w straszliwy kręgiem go otacza 

Jak palenisko rozlegle, płonące; 

Jednak nie pada blask z owych płomieni, 

Lecz raczej ciemność widoma, służąca 

Tylko odkryciu żałosnych widoków, 

Obszar6w smutku i cieni bolesnych, 

Gdzie wypoczynek i spok6j przenigdy 

Mieszkać nie będą, nie przyjdzie nadzieja, 

Która do wszystkich przychodzi; lecz męka 

Bez końca będzie szarpać i ognisty 

Potop, żywiony siarką wiecznotrwałą. 

Takie to miejsce owym buntownikom 

Przygotowała Wieczna Sprawiedliwość, 

Tu ich więzienie jest ustanowione 

W mroku zupełnym i są odrzuceni 

Od Boga.i od niebios6w światłości 

Na trzykroć większą odległość, niż dzieli 

Bieguny ziemi od jej środka . Jakże 

Jest tu inaczej niż tam, skąd runęli! 



Albrecht Di.irer 
Walka archanioła Micha/a ze smokiem 

Dzieje sztuki Zmęczony diabel sięgają aż XVlll wieku. W 1787 r. na 
szkolnej scenie kolegium dominikanów w Za bielsku pod Witebskiem 
wystawiony został moralitet pt. Komedyja autorstwa wykładowcy re-

toryki i poetyki - Kajetana Moraszewskiego. Szkolny teatr pojawil się na Biało
rusi jeszcze w XVI w„ ale w języku białoruskim grano jedynie intermedia, nato
miast dramaty - po łacinie, po polsku albo w języku starosłowiańskim. W histo
rii białoruskiej dramaturgii, Komedyja Moraszewskiego jest pierwszym utworem 
napisanym po białorusku . Moraszewski wykorzystał tu popularny w literaturze 
światowej motyw układu między człowiekiem a diabłem, ale głównym bohate
rem uczynił białoruskiego chłopa - Dziomkę, co też nadało utworowi narodowy 
charakter. 

W 1912 r. klasyk literatury białoruskiej Janka Kupała (wtaśc. Iwan Łuce
wicz) napisał komedię pt. Paulinka, a rok później stworzył dramat Zniszczone 
gniazdo. Obydwie sztuki są wciąż chętnie wystawiane na Białorusi, a Paulinka 
uchodzi za wizytówkę białoruskiego teatru. Imię Paulinka zrosło się na stałe 
z bohaterką tej komedii, natomiast postać Nieznajomego ze Zniszczonego gniazda 
jest synonimem rewolucjonisty budzącego narodową świadomość. 

W 1920 r., po opublikowaniu w czasopiśmie „Biełaruf', tekst Komedyi Mora
szewskiego stał się powszechnie znany. Dwa lata później dramaturg, reżyser i ak
tor Franciszek Olechnowicz, wykorzystując fabułę Komedyi, napisał sztukę Ptak 
szczęścia. Chłop otrzymał nowe imię - Janka, pojawiła się przy nim także żona 
Matartka, Diabeł przeistoczył się w dobre Licho, zaś akcja przeniesiona została do 
Raju . Prawie w tym samym czasie Olechnowicz wydał inną swoją sztukę 

Zaręczyny Paulinki, co wywołało niezadowolenia Kupały. Jeśli jednak Zaręczyny 
Paulinki wyraźnie są gorsze od Paulinki, to Ptak szczęścia w sposób oryginalny kon
tynuuje temat Komedyi. Nic więc dziwnego, że do współczesnych inscenizacji mo
ralitetu Moraszewskiego w T. Alternatywnym oraz w Obwodowym T. Dramatycz
nym w Mińsku włączone zostały także fragmenty Ptaka szczęścia (inscenizacja W. 
Rudowa). 

Wykorzystanie różnorodnych elementów utworów Moraszewskiego, Kupaly 
i Olechnowicza w sztuce Zmęczony diabel podporządkowałem jednemu celowi, 
którym jest chęć opowiedzenia uniwersalnej, a jednocześnie utrzymanej w bia
łoruskim klimacie, h.istorii o prostym człowieku żyjącym w zawiklanym świecie, 
o poszukiwaniu przez niego szczęścia (a przy tym i nieszczęścia). Moraszewski 
naszkicował temat - byt człowieka na Ziemi pomiędzy Bogiem a Diabłem, mię
dzy Rajem i Piekłem. Kupała i Olechnowicz bardziej skonkretyzowali ten temat 
- człowiek w rodzinie i społeczeństwie, jego dążenie do powodzenia w życiu oso
bistym i politycznej działalności . Mój Zmęczony diabel jest próbą syntezy tego co 
napisali Moraszewski, Kupała i Olechnowicz, próbą podsumowania pewnego 
zbiorowego doświadczenia - życiowego i literackiego - poprzednich pokoleń 
w rozwiązywaniu odwiecznych problemów egzystencjalnych, które nurtowały 
ludzi w XVIII wieku i są aktualne dziś. 

SIERGIEJ KOWALOW 



William Blake 
Szatan wzywa do powstania swe zastępy 
ilustracja do Raju utraconego Miltona 

Christopher Marlowe 

Tragiczna Historia Doktora Fausta 
Przekład: Juliusz Kydryński 

Faust 
Kim jest wlaściwie ten tw6j pan, Lucyfer? 

Mephistophilis 
To arcyw!adca i pan wszelkich diabl6w. 

Faust 
Lecz ten Lucyfer by/ kiedyś anio!em? 

Mephis tophilis 
Tak, Fauście, i B6g kocha/ go najbardziej. 

Faust 
A więc dlaczego stal się księciem diabl6w? 

Mephis tophilis 

Faust 

Och, za wyniosłą pychę i zuchwalstwo 
B6g postanowi! strącić go z niebios6w. 

A ty dlaczego jesteś z Lucyferem? 

Mephistophilis 

Faust 

Nieszczęsne duchy, kt6re z Lucyferem 
Upadly, przeciw Bogu z Lucyferem 
Bunt wzniosły i dlatego z Lucyferem 
Na zawsze cierpieć będą po tę pienie. 

A gdzież ty cierpisz? 

Mephistophilis 
W piekle. 

Faust 
Jakże zatem 
Mag/eś wyjść z piekla? 

Mephis tophilis 
Przecież tu jest pieklo. 
Ja z niego wcale nie wyszedlem. Sądzisz, 
Że ja, kt6ry twarz Boga ogląda/em 
I kosztowa/em wieczystych rozkoszy 
Nieba, że ja dziś nie cierpię męczarni 
Tysięcy piekiel, będąc pozbawionym 
Owego szczęścia trwającego wiecznie? 





Johann Wolfgang von Goethe 

FAUST cz. I 
Przekład: Emil Zegadłowicz 

Mefistofeles 
Ja jestem częścią owej sity, której władza 
pragnie zlo zawsze czynić, a dobro sprowadza. 

Faust 
Zagadka trudna, zgala nieczlowiecza! 

Mefistofeles 
Ja jestem duchem, który wciąż zaprzecza! 
I mam prawo! Bo wszystko, co powstaje, 
slusznie się pastwą zatracenia staje; 
więc lepiej, żeby nic nie powstawalo. 
A wszystko to, co wy zbyt śmiało 
zowiecie grzechem, ziem przeklętem -
moim jest właśnie elementem. 

Faust 
Zowiesz się częścią, a stoisz tu cafy! 

Mefistofeles 
Rzek Iem! Umiej wyciągnąć treść i z prawdy malej: 
jeżeli człowiek, jak się często zdarza, 
z urojeń siebie za calość uważa -
to jam jest częścią części tej pierwotnej mocy, 
z której świat/o powstało! Jam częścią pranocy! 
Dumne świat/o, co mrokom pierwszeństwa zaprzecza, 
jest jeno marną z!udą, świata nie ulecza, 
z cial splywa, ciała barwi - stąd wnioskować snadnie, 
że z rychłym cial upadkiem i świat/o przepadnie. 

Faust 
Więc znam już ciebie i twe mys1i śmiale! 
nie możesz zmóc wielkości - niszczysz to, co ma le. 

Hans Memling 
Sqd Ostateczny 



N ie interesuje mnie etnografia. Czas, przestrzeń, miejsce - to nie po
winno być konkretne. Chciałbym aby była to sztuka kosmopo
lityczna, uniwersalna. 

Pragnę opowiedzieć historię o bezbronnym, szarym Człowieku - mieszkań
cu Ziemi. Nie ma on żadnych popleczników. Jest skazany wyłącznie na siebie. 
Widzi jak przemija jego nijakie życie. Nie może doszukać się w nim sensu. To 
symptomatyczne, że rozwiązanie swych egzystencjalnych rozterek znajduje on 
w samobójstwie. Brak mu idei. Myśli tylko o tym co postrzega wokół siebie. Nie 
potrafi wejrzeć w głąb swej natury, w swoją duszę. Zamiast samodoskonalić się 
- on ogląda się wyłącznie na innych. Za swój los wini wszystkich, poczynając od 
Boga i Szatana, od Adama i Ewy ... A ma przecież możliwość działania, prze
kształcenia nie tylko swego życia, ale dziejów ludzkości ... i to za trywialną cenę 
oparcia się pokusom. Tylko jemu brak siły woli ... 

Diabeł to problem rehabilitacji własnej. On chce stać się znów aniołem, któ
rym był przecież pierwotnie zanim upadł w otchłanie Piekła ... 

Otoczenie Jaśka ... Każda z postaci to jakaś pokusa, ale wszyscy są żywymi 
ludźmi. Należy te osoby zrozumieć. To główne zadanie Państwa, aktorów .. . 
Chciałbym abyście mieli subiektywny stosunek do tych postaci. Uważam, że 
w sztuce liczy się tylko subiektywizm. W tym co obiektywne jest dużo powtó
rzeń. W pracy nad rolą powinniście szukać nie literackich problemów, ale życio
wych .. . Oczekuję od Was nie tylko waszego profesjonalnego doświadczenia lecz 
przede wszystkim doświadczenia duszy, serc, liczę na Waszą wrażliwość ... Mu
sicie zagrać swoje ro le w sposób bardzo ludzki. Musicie odnaleźć swój problem 
przez pryzmat postaci. Dopiero wtedy zrodzi się coś wzruszającego, żywego ... 

Nie interesuje mnie jak się gra, lecz kto gra. Interesuje mnie osoba na sce
nie. Ona jest niepowtarzalna ... Bardzo lubię patrzeć na artystę, który nie mówi, 
który milczy .. . Ciekawi mnie jak on słucha, odczuwa. Czym bardziej osobiste jest 
na próbach podejście aktora do roli, tym bardziej nośny jest potem w przedsta
wieniu monolog, dialog ... 

Kończy się wiek. I pewne prawdy oczywiste należy ludziom przypomnieć . 

Taką prawdą jest wiara ... 

Genialnie brzmi teza Diabła: „Po co wam diabeł, jeśli przestaliście wierzyć 
w Boga". 

Część Boga jest widoczna w całym otoczeniu. Stosunek do otoczenia jest na
szym stosunkiem do Boga. Wielu chodzi do cerkwi, do kościoła ... Wierzy w Bo
ga, który da leko, ale nie wierzy w Tego co jest obok nich ... 

RIDTALIPOW 
Fragmenty uwag wygłoszonych na pierwszej próbie Zmęczonego diabla 

w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie 26 czerwca l 997r. 
(not. J. J.) 

Jean Effel 
Rysunek z cyklu Stworzenie czlowieka 



SIERGIEJ KOWALOW (ur. 20 
czerwca 1963 r.) - białoruski drama
topisarz zamieszkały w Mińsku. Swą 
drogę twórczą zaczynał jako poeta 
i krytyk. Opublikował wiele książek. 
Dramaturgią para się od początku lat 
90-tych. Jego sztuki realizowane były 
na Białorusi i w Rosji w teatrach dra
matycznych i lalkowych, w telewizji 
i radiu. Na dramaturgiczny dorobek 
Kowalowa składają się m. in. takie ty
tuły jak: Drewniany rycerz, Glupi Albert, 
Chochlik, Tristan, albo Blazny na pogrze
bie, Lustro Blandoi. 

Od 1996 r. współpracuje z reżyse
rem Ridem Talipowem, który na sce
nie teatru w Mińsku wystawił jego 
dramat Salomea i jej adoratorzy. Zmęczo
ny diabel w Teatrze im. Osterwy w Lu
blinie to prapremiera sztuki napisanej 
w bieżącym roku. 

RID TALIPOW urodził się 3 li
stopada 1948 r. w Swierdłowsku (dziś 
Jekaterynburg) na Uralu. Jest synem 
nauczycielki i inżyniera. Jako kilku
letni brzdąc marzył o tym, że - gdy 
dorośnie - będzie dozorcą .. . całego 
kraju . Na początku szkoły podstawo
wej zainteresował się kinem. Posta
nowił zostać kinooperatorem aby ... 
za darmo oglądać filmy. Po ukończe
niu trzeciej albo czwartej klasy matka 
zabrała go na wakacje do Moskwy. 
W Teatrze Wielkim zobaczył Galinę 
Ulanową tańczącą Giselle. Przeżył 

wstrząs . Do tej pory ma przed oczami 
jak w drugim akcie z grobu wyłania 
się Giselle - Ulanowa i zaczyna pląsać 
otoczona korowodem willid... Dziś 

posiada bogatą kolekcję płyt z różny
mi nagraniami tego słynnego baletu 
Adolphe' a Adama i .. . pewność, że 
gdyby nie oglądał tamtej Giselle wów
czas nie zostałby reżyserem . Nieco 
później zauroczył go wielki tenor Ma
rio del Monaco jako Don Jose w Car-

men Bizeta i Ca ni o w Pajacach Leon ca -
valla. Z uśmiechem Gicondy porów
nuje Irinę Archipową śpiewającą par
tię Carmen. Nigdy już później nie ze
tknął się z takim mistrzostwem, z ta
ką syntezą piękna. 

W szkole tylko dwa razy tygo
dniowo miał lekcje rosyjskiego. Nic 
więc dziwnego, że słaba znajomość 

tego języka uniemożliwiła mu dosta
nie się do Szkoły Aktorskiej przy 
MChAT-cie. Wtedy zrodził się w nim 
kompleks nie-Rosjanina. 

Bardzo ładnie rysował i malował. 
Został więc studentem Akademii 
Sztuk Pięknych w Moskwie. Dwa lata 
studiów spędził na notorycznym by
waniu w operze. Wreszcie zostawił 

Akademię i ukończył wydział wokal
ny Wyższej Szkoły Muzycznej. Tam 
poznał arkana sztuki aktorskiej 
i uparcie uczył się poprawnie mówić 
po rosyjsku. 

Z pobudek osobistych nie przyj
mował żadnych propozycji artystycz
nych w ZSRR, skazując się dobrowol
nie na los „wiecznego studenta". 
W Moskwie studiował reżyserię 

w klasie Jewgienija Simonowa 
w Akademii Teatralnej im. Szczukina 
przy Teatrze im. Wachtangowa oraz 
w GITIS-ie pod kierunkiem Anatolija 
Efrosa. 

Mówi o sobie - „dziecko pierie
strojki". Zawodowo reżyserią zajął 

się, bowiem, dopiero w 1985 r., już za 
Gorbaczowa. Zadebiutował w Mińsku 
sztuką Mrożka Stn·p-tease. Inscenizacja 
ta, uznana za nowatorską, przyniosła 
mu sławę i pokazana (razem z inną 
inscenizacją Talipowa, z Kartoteką Ró
żewicza) w ramach Międzynarodo
wego Festiwalu Teatralnego w Miń
sku - wypromowała go w Europie. 
Strip-tease wyjechał na zagraniczne to
urnee do Austrii, Słowenii i Niemiec, 
gdzie w Karlsruhe mińscy artyści bi
sowali blisko 20 razy! 

W 1987 r. w Villach Talipow wyre
żyserował Pokoj6wki Geneta i w Au
strii zaproponowano mu wieloletni 
kontrakt . Zaczęła się jego - jak sam 
mówi zagraniczna odyseja artystycz
na . 

Od kilku sezonów związany jest 
on ze Staatstheater w Innsbrucku, 
gdzie przygotował premiery m.in. 
Iwanowa i Trzech si6str Czechowa, Pa
miętnika wariata Gogola i Kr6la Leara 
Szekspira. Ostatnio zrealizował parę 
spektakli na Białorusi - Miesiąc na wsi 
Turgieniewa w Brześciu, Mewę Cze
chowa w Homlu oraz Salomeę ijej ado
rator6w Kowalowa w mińskim Obwo
dowym T. Dramatycznym. 

Rid Talipow wielką wagę przy
wiązuje do audiowizualnego wyrazu 
inscenizacji i najczęściej sam jest au
torem scenografii i opracowania mu
zycznego swoich spektakli. 

Diabeł: 

( ... ) Coście wy, ludzie uczynili z tego świata? Dookoła tyle gwałtu, nienawiści, 
zawiści i oszustwa.( ... ) Od dwóch tysięcy lat nie wtrącam się do waszych ziem
skich spraw. I co to dało? Człowiek sam, bez mojej pomocy, a nawet wbrew mo
im życzeniom, przekształca ziemię w piekło! ( ... ) Wyznam, że wcale nie czuję 
się tu, wśród was, bezpiecznie. Jestem zmęczony. Chcę znowu wrócić do raju. 

Siergiej Kowalow, Zmęczony diabel. 



Sropro 1t® 
Sp. z o.o. 

Firma jest autoryzowanym dealerem „Petrochemii Płock SJ;:.' 
i jednym z największych dystrybutorów paliw w Regionie 
Centralno-Wschodniej Polski . 

W ofercie Spółki poza paliwami o europejskim standardzie 
znajdują się również: uniwersalny płyn do chłodnic Petrygo, 
tworzywa sztuczne w szerokim asortymencie, gacz 
parafinowy oraz pierwszy własny produkt „Petroprofitu" 
- płyn do spryskiwaczy PETRO-BŁYSK. 

Firma wspólnie z płockim partnerem współtworzy 
Regionalną Sieć Stacji Paliw „Petrochemii Płock SJ;:.', 
których aż 40 działa w naszym regionie . 

„Petroprofit" jest tez właścicielem l O stacji paliwowych 
oznakowanych logo „Petrochemii Płockiej " min . w Jastkowie, 
Jabłonnej , Niemcach, Niedrzwicy Kościelnej, 
Modliborzycach, Bychawie i Stołpiu k/Chełma . 

Wszystkie stacje „Petroprofitu" oferują podróżnym wysoki 
standard usług (toalety - również dla inwalidów, natryski , 
bary, sklepy oferujące szeroki asortyment artykułów 
spożywczych i motoryzacyjnych, możliwość skorzystania 
z telefonu itp.) 

21-025 Niemce k/ Lublina 
tel. / fax: 7 5-61-731 

tel. : (0-81 ) 75-61-431 , 75-61-631 , 75-61 -731 
Biuro Obsługi Klienta : (0-81) 75-62-757 

Lublin. ul. Narutowicza 61 
tel. 532-47-82. 532-67-02 

JEDYNE W LUBLINIE. CZYNNE NON-STOP. 
SPECJALISTYCZNE 

DELIKATESY ALKOHOLOWE 

AGENCJA TURYSTYCZNA 

AGENCJA REKLAMY. I PROMOCJI 




