
PAŃSTWOWY TEATR 
im. STEFANA JARACZA 
OLSZTYN-ELBLĄG 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

WLADYSLA W SURZYŃSKI 

Sezon VI 



Akt I Odsłona I Garderoba Keana w teatrze Drury lane 
„ li Sypialnia Desdemony 

Ili Loza w teatrze Drury Lane 
IV G _rderoba Keana 

P a u z a 

Akt li V Sclon w ambasadzie duńskiej u hr. Koefeld 

P a u z a 

111 " 
VI Przed tawerną „Pod jaskinią węgla'' 

P a u z a 

Akt IV 
" 

VII Garderoba Keana 
li " 

Vill Krużganek pdacowy 

P a u z a 

Akt V Odsł na IX ~alon w mieszkaniu Keana 

ŻRóDŁA DO ILUSTRACJI MUZYCZNEJ: 

Akt I i IV 
Akt li. 
Akt 111. 
Akt VI. 

Józd Verdi: Frcgmenty z opery „Otello" 

Starowłoska pieśń 

Staroangielska pieśń marynarska 
Ludwik von BE.thoven: FragmEńły z Sonaty Patetycznet 

i Księżycowe! 

lnsrenizcłor i reżysE>r: Stanisław Milski 
Dekoracje: Józ:ef Zboromirski 
Kosł:umy darr skie: Krystyna Kraftowa 
Kostiumy mę~kie: Feliks Noch 
Peruki: Henryk i Henryka Janowscy 

ŚwUło: Władysław Sz:uba 

Kierownik literacki: dr. Janusz: Dybowski 
Ki:::rownik muzyczny: Janusz: Maćkowiak 

Kierownik administracyjny: Edmund Sobolewski 
i Jerz:y Żutkwa 

, 

• „T EA TR I ZYCIE" 
Dzieje Edmunda Keana i jego autora 
Pośród około trzystu dzieł pióra Aleksandra Dumas'a-ojca 

jedno z pierwszych miejsc zajmuje dramat „Kean" czyli „Roz
wiązłość i geniusz", grany prawie na całym świecie. Aleksander 
Dumas-ojciec jest głośnym i do dziś dnia czytanym i druko
wanym autorem wielu powieści. Zapomina się prawie o tym, 
że zawód pisarski rozpoczął jako dramatopisarz tragedią 

„Henryk III" wystawioną w Komedii Francuskiej w Paryżu 
w roku 1829. Autor miał wtedy lat 26, urodził się bowiem 
w roku 1803, umarł w r. 1870. Wielki ten pisarz francuski 
wychował się na prowincji Francji w niedostatku. Ojciec jego, 
jeden z najbardziej bohaterskich generałów rewolucyjnej 
Francji, po zdradzie rewolucji przez Napoleona porzucił służbę 
i rychło zakończył życie w nędzy. Aleksander odziedziczył po 
ojcu dwie rzeczy: umiłowanie sprawiedliwości i podobnie jak 
Puszkin sporo gorącej afrykańskiej krwi po babce murzynce 
z Filipin. 

Kiedy Dumas skromny urzędnik paryski w biurze księcia 
Orleanu, zwrócił się do krytyków stołecznych z prośbą o ocenę 
swych pierwszych utworów scenicznych, zapytano go czy jest 
bogaty. Po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej dano mu radę, 
aby przestał pisać na scenę. Młody pisarz przezwyciężył jednak 
te pierwsze trudności i szybko stał się bardzo popularnym 
autorem scenicznym Francji. Pisał na scenę w duchu roman
tycznym, a więc według mody epoki, wiele dramatów i komedii. 
Bardziej znane dramaty to utwory historyczne jak wymieniony 
już „Henryk III", „Krystyna szwedzka", „Napoleon Bona
parte", „Antoniusz", „Kaligula" i wiele innych. Z komedii 
wspomnieć wypada: „Pannę de St.-Cyr", „Teresę" i „Zapro
szenie do walca". 

Aleksander Dumas miał syna również Al~ksandra i rów
nież pisarza, słynnego autora „Damy Kameliowej". Mniej wy-
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TEATR I ŻYCIE 
(KEAN) 

Sztuka w 5 aktach i 9 odsłonach 
Aleksandra Dumas'a (ojca) 

w tłumaczeniu i adaptacji: W l a d y s l a w <:I S u r z y ń s k i e g o. 

Edmund Kean. aktor 
Anna Dumby . 
Jerzy, książę Walii . 
Hr. de Ko ef eld, amba-

sador duński 
. Hr. Helena, jego żona 
Lady Emma Gosswill 

Lord Mevill . . 
Salomon. sufler . 
Brikson, reżyser 
James. inspicjent 

Otello . 
Desdemono 
Jogo 

Hamlet . 

OS OBY: 
Władysław Surzyński 
Krystyna Łodzińska 
Zbigniew Prus 

Pistol. akrobata Hilary Kluczkowski 
John. bokser • • • 
George, majtek. . . Edmund Nowak 
Pani Patt. właścicielka ta-

Bolesław Płotnicki 
Maria Chodecka 

werny „Pod jaskinią 
węgla" Wanda Malinowska 

Eugenia Śnieżko- Konstabl . . . . Jerzy Kownas 
Szafnaglowa 

Jerzy J urowski 
Aleksander Sewruk 
Jan Gadkowski 
Roman Sikora 

Betty, pokojówka Hr. He-
leny . . . Stefania Massalska 

Dolly, służąca w tawernie . Weronika Noskowia
kowa 

Służący hrabiego Wiktor Kossakowski 
Goście w tawernie, marynarze, aktorki. aktorzy. 
Rzecz dzieje się w Londynie około 1830 r. 

W akie pierwszym : 
OTELLO 

Fragment z tragedii Wiliama Szekspira. 

O S O B Y: 
Władysław Surzyński Emilio . 
Wanda Bojerówno Montano . 
Jon Godkowski Gracjano 

W czwartym akcie: 
HAMLET 

Fragment z tragedii Wiliama Szekspira 

OS OBY: 
Władysław Surzyński Ofelia 

Apolonio Szmorówno 
Mieczysław Wiśniewski 
Roman Sikora 

Wanda Bojerówna 



trawni znawcy literatury mieszają obu pisarzy, biorąc ich 
za jednego. 

Dramat „Kean" czyli „Rozwiązłość i geniusz" był po raz 
pierwszy wystawiony w Teatrze Variete w Paryżu w r. 1836. 
Osnuł go autor na tle życia znakomitego aktora angielskiego 
Edmunda Keana, zmarłego w r. 1833. Edmunda Keana widział 
młody podówczas i nieznany nikomu biuralista Dumas w tytu
łowej roli „Ryszarda III" Szekspira na gościnnym występie 
w Paryżu w r. 1828. Warto zapoznać się trochę z prototypem 
tytułowej postaci głośnego dramatu Dumas. Edmund Kean 
uważany do dziś w krajach anglo-saskich za najwybitniejszego 
odtwórcę postaci szekspirowskich, urodził się w 1787 r. w rodzi
nie proletariackiej Londynu. Niebywałym swym talentem i pra
cowitością zwalczył wszystkie niezliczone wprost przeszkody 
i z chłopca cyrkowego stał się pierwszym artystą Anglii i Ame
ryki, w której gościł dwukrotnie przez czas dłuższy. Przebywał 
również w Kanadzie, gdzie zdobył sobie tak wielkie uznanie 
u Indian, których bronił przed eksterminacją przez białych, 

że powołano go na wodza wielkiego plemienia Huron. Kean był 
bardzo muzykalny. Słynął również jako recytator i śpiewak. 
Prowadził on życie wesołe. Nie gardził kieliszkiem. Wybaczano 
mu to wszystko w surowej na owe czasy pm;ytańskiej Anglii dla 
jego fenomenalnego talentu, tak, że był nawet zapraszany, 
rzecz to podówczas wprost niesłychana, na dwór króla Ja
kuba III. Istotnie widywano go parokrotnie w towarzystwie 
księcia Walii. Jednego tylko społeczeństwo angielskie nie mogło 
Keanowi wybaczyć - rozwodu. W Anglii można się rozwieść, 
ale szanujący się człowiek tego nie robi. Wolno mu jednak mieć 
kochanki. Kean nie umiał jednak żyć w atmosferze fałszu i nie 
żyjąc z żoną przez czas dłuższy, rozwiódł się w r. 1825~ Rozwód 
ten uważano w Anglii za jeden z największych skandali wieku. 

Kean umarł na scenie teatru Covent-Garden w r. 1833, 
grając rolę Otella; w scenie końcowej z Jagonem. Rolę Jagona 
grał syn artysty, Karol. Ostatnie słowa Edmunda Keana były 
zwrócone do syna: „Karolu, powiedz im, że ja naprawdę 
umieram ... ". 

Z tym ::;ynem Edmunda, Karolem grała w Ameryce nasza 
znako1)1ita artystka Modrzejewska. O Edmundzie Keanie wy
dano szereg biografii, ostatnią Hillebranda w Nowym Jorku 
w r. 1933, w stulecie śmierci tego wielkiego artysty i ... czło-

I 

wieka! Boć przecie i ten Kean rzeczyw1scie istniejący i ten, 
którego stworzył Aleksander Dumas, a stworzony już portret 
retuszował w swej adaptacji Władysław Surzyński - obaj są 
ludźmi wielkimi. Historia i sztuka podały sobie ręce, aby dać 
nam fragment życia niezwykłego człowieka, niezwykłego, bo 
obdarzonego przez naturę wielkim talentem. Człowiek ten nie 
jest bez wad - jest bardzo lekkomyślny i trochę snob, bałamuci 
mężatki, jest zazdrosny i gwałtowny, ale we wszystkim bar
dzo ludzki, ale, jak na epokę, w której żyje, jest jednak postacią 
bardzo szlachetną, kocha bez zastrzeżeń sprawę małych i po
krzywdzonych, kocha sprawę i klasę ludzi, z których sam się 
wywodzi, bo to jego sprawa i jego klasa. Kean nie jest brylan
tem bez skazy, ale świadomie jednak służy prawdzie, ma od
wagę policzkować możnych publicznie, a to w czasach wszech
władzy drapieżnego kapitału i przywilejów możnych było bar
dzo wiele. Jest on dla nas wzorem człowieka posiadającego 

odwagę cywilną nazywania rzeczy i zakłamania. W dramacie 
tym Dumas potrafił odnieść się krytycznie do porządku rzeczy 
istniejącego w Anglii I połowy XIX wieku. Nie jest to jeszcze 
krytycyzm świadomy, nawet nie mieszczański jeszcze, ale wy
raźne potępienie nadużyć możnych przez swą obiektywną wy
mowę czyni z „Teatru i życia" utwór, w którym występują zna
miona krytycyzmu obyczajowego. 

Utwór ten rzuca snop światła za kulisy teatru. Teatr jest 
dziś zjawiskiem społecznym tak ważnym, że warto raz zajrzeć 
za jego kulisy, choćby nawet z przed stu lat. W nieustannym 
rewolucyjnym postępie życia i obyczajów przeszliśmy wiele mil 
od czasów Keana, ale w życiu teatralnym wiele jeszcze trzeba 
zrobić, aby było bardzo dobrze. Mówiąc o „Keanie" Aleksandra 
Dumas nie można nie wspomnieć o Szekspirze. Póki jeszcze 
teatr nasz nie zdobył się na pokazanie całego utworu tego naj
większego w dziej ach mistrza żywego słowa, fragmenty dwóch 
największych arcydzieł szekspirowskich „Otella" i „Hamleta", 
wplecione w akcję „Keana", bardzo wzbogacają wartość tego 
widowiska. Sądzimy, że dramat ten z „żelaznego", światowego 
repertuaru znajdzie uznanie i życzliwe przyjęcie naszej publicz
ności. 

.T. T. DYBOWSKI 
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