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KILKA UWAG O SZTUCE 

Zestawienie nazwisk Dumas-Sartre jest dość szoku
jące. Wprawdzie Aleksander Dumas (ojciec) ws2ledł do 
tej „spółki ·autorskiej" nie z własnej woli (umarł w ro
ku 1870), ale korzyść jest niewątpliwa. Jean Paul Sartre 
zachowując wszystkie zalety „Keana" - żywą akcję, 
pikantne sceny, frapującą fabułę - uwspółcześnił i po
głębił rsztukę, a tym samym prz·edłużył jej scenicme 
życie. 

Ciekawe jest to, że obydwaj pisarze - tak odlegli 
od siebie pod wszystkimi względami - zafascynowani 
byli postacią Keana. Dumas rzuca genialnego aktora 
w wir przygód, aby - zgodnie z właściwą mu potrzebą 
fantazji - oszukiwał siebie i innych. Intelektualisto 
Sartre każe Keanowi zdawać sobie sprawę ze sprzecz
ności, jakie zachodzą między tym -czym on jest we 
własnym mni·emaniu, a tym czym jest w oczach świata, 
który go otaczo. 
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Sartre prowadzi bohatera do ostatnich gmnic sa
motnośd - do absurdu i szaleństwa. Kean jest pro
duktem społeczeństwa, w którym żyje, ponieważ jednak 
za pozornym uwi•elbieniem widzi pogardę, czuje się 
oszukany i - zwraca się przeciw temu społeczeństwu. 

Nie jest więc dziełem prz~padku, że Sartre zajął się 
adaptacją rej właśnie sztuki - znarfazł w niej materiał 
korespondujący z jego filozoficznymi tezami. 

Sprowokowanie skanda1lu - wybuch Keana w czasie 
przedstawienia „Ote·lfia" w Teatrze Drury Lane - Sar
tr~ interpretuje jako „octe pur" - czyn sam w sobie, 
nieumotywowany i w dodatku „irreparable" - nie do 
naprawienia, który zmienia całkowicie bieg życia bo
hatera. 

Najbardziej wzruszającą rzeczą, którą teatr może 
pokazać jest moment wyboru, wolnej decyzji, która 
wpływa na moralność i na cale życie człowieka. 

(J.P. Sartre). 

(wg artykułu z programu Teatru Polskiego 
w Szczecinie) 

; 

DUMAS (Aleksander Davy de La Pailletrie) 
zwany zwykle Duma·s-ojciec w odróżnieniu 
od syna swego, który również był powieścio

_ pisanem i autorem dramatycżnym. , 

Urodził się 24 lipca 1802 roku w departamen
cie Aisne. W wieku czterech •lat stracił ojca, matka dla 
zbyt szczupłych środków pieniężnych, nie mogła mu 
dać gruntown=go wykształcenia. Utrzymyw~ł .się ja_ko 
p isarz u adwokata. W osiemnastym roku zyc1a wy~e
chał do Paryża. Dzięki poparciu otrzymał pracę biu
rowa w kancelarii księcia Orleańskiego. Wszystko to 
opo-.:V.iada w swych Pamiętn ikach. 
Przez cały czas usilnie uczył się w domu, a~y uzupe!n~ć 
braki w dotychczasowym wykształceniu. Rownoczesn1e 
wypuści ł w świat pierwsze próby pióra Elegie sur fa 
mort du genera/ i Odę na cześć Kanarisa wodza po
wstańców greckich . Na polu piśmiennictwa dramatycz
nego stawia Dumas pierwsze kroki, pisząc kilka wode
wili w spółce z przyjaciółmi młodości, teatr Ambigu 
-Comique wystawia jego La Chasse el /'Amour a tea tr 
Porte-Sa int-Martin La noce el l'enterement. Obie te 
sztuki podpisał pseudonimem Davy. 

Już w owych czasach snuły mu się po głowie zmysy 
poważniejszych prac dramatycznych, napisał nawet 
tragedię osnutą na tym samym tle historycznym co 
Fiasco Schillera, przedmiot zaś drugiej sztuki zaczerp
nął z dziejów powstania greckiego przeciwko Turkom. 
Na dobre wystąpił Dumas jako pisarz sceniczny 
w 1829 r. Wystawiony wtedy w Teatrze Francuskim 
Henri Ili et sa cour zjednał młodemu autorowi szeroką 
popularność: obecny na przedstawieniu książę Orle
ański nie tylko nie szczędził oklasków, lecz co waż
niejsze pomyślał o poprawie jego losu i mianował go 
swoim bibliotekarzem. Po Henryku „. miał gotową już 
inną sztukę Cristine. Odtąd uchodZJił Dumas za drugii, 
obok Wiktora Hugo, filar teatru romantycznego. 

W 1830 roku wybuchła rewolucja, Dumas odegrał 
w niej dość wybintą rolę. Na rozkaz La Fayette'a, 
udał się do Saisson, gdzie przy pomocy mieszkańców 
bronił prochowni. · 

Konflikty z królem i jego stronnictwem sprawiły, że 
usunął się zupełnie z widowni politycznej. Dotknęła 
go wówczas cholera, z której wyszedł wprawdzie 
szczęśliwie, ale ze zdrowiem znacznie podkopanym. 
Nie bez znaczenia była gorąca miłość jego ·do pani 
Melanii Waldor z domu V·ilenave. Oddany całkowicie 
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temu uczuciu, osnuł na tym tle jeden z naj lepszych 
swoi ch dramatów Antony. Od 1831 r. pracuje d la te
atrów paryskich: Port-Saint-Martin, Odeon , Teatr 
Francuski, Opera Komiczna. Nadzwyczajna płodność 
wyobraźni, zniewoliła Dumasa do wiązania się w spół
ki z innymi pisarzami. Przynos•iło to l iczne zatargi. 
Równocześnie powieść pociągała Dumasa niemniej 
jak l iteratura sceniczna. Zaczął od drobnych opowia
dań, które wydal w zbiorze pt. Souvenirs d 'Antony. 
Odtąd 1ak z rogu obf i tości sypały się nowele i po
wieści , osnute na tle historycznym. 

Do najpopularniejszych należą: Trzej Muszkieterowie, 
Dwadzieścia lat później, Vicehrobia de Bragelonne. 
Nadzwyczajna barwność opisów i niezrównana żywość 
opowiadania sprawiają, że trylogia ta nie przeżyje się 
nigdy. W początku roku 1847 odbył podróż po Hisz 
panii i Algerii. Po powrocie objął dyrekcję nowego 
Teatru Historycznego. 

Niespokojna i wiecznie szukająca natura pchnęta go 
do ~loch w chwili; kiedy Gariba·ldi ruszył do Sycyl ii . 
Zaciągnąwszy się skwapliwie, brał Dumas udział w tej 
ekspedycji poczem na cztery lata osiedlił s;ę w Ne
apolu. Powróciwszy w 1864 roku do Francji, z gorącz 
kowym pośpiechem pisał nieustannie, ale twórczość 
jego, równiie obfita, jak dawniej, zniża się pod wzglę
dem wartośc i . 

Dumas czuł sam najlepi~j. że i on i jego sposób pi
san ia p rzeżył s ię z biegiem czasu. Niewesołe stosunk i 
majątkowe, a co gorsze, upadek sił i zdrowia, przy
gnębił~ go w ostatnich latach, które przepędził w Pays 
pod Dieppe otoczony opieką córki i syna. Tam zmarł 
5 grudnia 1870 r. 
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„Encyklopedia Powszechna", 
Wa rszawa 1863 · 

„ 

I 
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KEAN EDMUND 
1!J. , najzna kom itszy po Ga rricku 1i Kemle'm ar-a tysta dramatyczny ur. 1787 r. w Londynie, 

·• ochrzczony został na imię Aarona Kean , 
brata s łynnego brzuchomówcy Mojżesza 

. ~ Kean i córki znanego poety Jerzego Corey; 
sam Edmund atoli utrzymywał, iż jest synem z mor
gantyczneg'b małżeństwa księcia Norfolk (zmarłego 
w 1815 r.). Lubo był bardzo niskiego wzrostu i ułomny, 
przecież już w piątym roku życia z powodzeniem wy
stępował w rnlach figuranck ich na teatrze Drury Lane; 
potem jednak uciekł od matki i jako chłopiec okrę
towy udał się do Madery, gdzie n·ie spodobawszy so
bie i chcąc się uwolnić, udawał że jest głuchym. 
Powróciwszy do Londynu, wystąpił w 1roH małpy na 
jarmarku św. Bartfomieja, a stąd dostał się do teatru 
w jednym z przedmieść, gdZ!ie między innymi grał Rolla 
w Pizarze Sheridan'a. Wkrótce potem pod nazwiskiem 
Corey wstąpił do wędrującej trupy dramatycznej 
w hrabstwie Yorku, gdzie lubo miał dopiero 13 lat, 
z powodzeniem występował jako Hamlet i jako Kato 
w tragedVi Addisona. W roku 1801 doktor Drury oddał 
go do szkoły w Etan; lecz przyzwyczajony do zupełnej 
niezawisłości , po trzech latach opuścił szkołę i odtąd 
tułał S1ię od jednej sceny do drugiej, aż nareszcie 
w 1814 r. w roli Shyloka wystąpił na scenie londyń
skiej . Publiczność uznała go z niesłychanym zapałem. 
Do najświetniejszych jego ról prócz tego należały: 
Ryszard Ili, Otello, Makbeth, Jago. W latach 1820 
i 1821 z wielkim powodzeniem dawał role gościnne 
w Ameryce Północnej, gdy ją atoli zwiedzał drugi ·raz 
w latach 1825 i 1826, przyjęto go mniej korzystnie. 
Natomiast w 1828 r. w Paryżu obsypywany był zaszczy
tami . Oddawszy s i ę nieszczęsnem u nałogowi p ijaństwa , 
przez czas jakiś grywał jeszcze w teatrze Covengarden , 
potem w 1829 r. powrócił do Drury Lane i w 1833 r. 
umarł w Richmond. Miał syna Karola , który wsławił 
się rów nież jako aktor. 

„Encyklopedia Powszechna", 
Wa rszawo 1863 
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Alexandre Dumas, Jean Paul Sartre 

GENIUSZ i SZALEŃSTWO 

Przekład: Jerzy Macierakowski 

t Edmund Kean, aktor 
Teatru Drury Lane -

- MARIUSZ LESZCZYŃSKI 

' ;. 
' 

Hrabia de Koefeld, 
ambasador Danii -
FELIKS ŻUKOWSKI 

Hrabina de Koefeld, 
jego żona -
BARBARA JAKLICZ 

Hrabina de Goswill, 
jej przyjaciółka -

(Kean ou genie et desordre) 

Opracowanie dramaturgiczne: Jan Maciejowski 

i Anna Damby, córka 
handlarza serów -
TERESA MARCZEWSKA 

Salomon, zaufany 
służący Keana -
EUGENIUSZ WAŁASZEK 

Gidsa, służąca 
hrabiny de Koefeld -
EWA MIROWSKA 

Reżyser Teatru 

' -
HALINA KOMAN-DOBROWOLSKA 

Drury Lane -
DYMITR HOŁÓWKO 

i \j Książę Walii -
HENRYK JóźWIAK 

Reżyser: JAN MACIEJOWSKI 

Inspicjent: Jan Szafałowicz 
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Służący -
* * * 

Scenograf: HENRI POULAIN 

Sufler: Alicja Cwiklińska 

Asystent reżysera: Dymitr Hołówko 

Spektakl w trzech częściach 

P r e m i e r a 6 p a ź d z i e r n i k a 1972 r. 
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WSPÓŁCZESNYCH O SĄD 

wyjątek z 
PO ANGLII" 

„DZIENNIKA 

(1820-1821) 

KEAN'IE 
PODRÓŻY 

„.Byłem ino teatrze - Otello. J.est to jedna z najlep
szych tragedii Szekspira, a Keon najl-epiej tu gra. 
Osobliwie w miejscach gwałtownej namiętnośd, bo 
w mowie do senatu, gdzie s-ię usprawiedliwi-a z wy
kradania żony inie wiele mi się podobał. Lecz w chwili, 
kiedy podły Jogo obudza jego zazdrość, okropność jest 
pełno. 

W piątym akcie okropna scena. Podnosi się zasłona 
w drugiej scenie i widać w głębi łóżko, o na nim śpią
cą Desdemonę, 2.'urpełnie jak należy w czepku, pod 
kołdrą. Łóżko pod kotarą, przy nim stoł-eczek, goto
wa1lnia, powiadano nawet, ż.e dawniej tak da1leko po
suwano naś·ladowonie natury, że pod łóżkiem widać 
było urypał. 

Wchodzi Otel'lo z lampką w ręku, stawia ją no toa
lecie. Desdemona śpi jeszcze. Otelilo trzyma także 
miecz dobyty. Przychodzi on zabić Desdemonę po cięż
kich męczarni1ach zazdrości, które cierpiał. 
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( ... ) Potem następuje rozmowa przerwano, w której 
wyrzuca jej niedotrzymanie wiary ·i odkrywa jej swój 
zamiar. Ta prosi, żeby ją wypędził, al·e ·nie zabijał, 
żeby wreszcie poczekał do jutra, pół godziny, niech 
pacierz zmówi. Próżno. Uparty Murzyn dusi ją, potem 
prz·ebija. Wtem Emi1li•a puka do drzwi. Otello mówi do 
siebie długo, nim jej odmyka - „ona pewnie przy
chodzi do mojej żony. - Do mojej żony? Do mojej 
żony? Jakiej żony? Ja nie mam żony." 

„My wife! my wife! What wife? I have no wife". 
Czas i miejsce, i widok przenikającymi robią te słowa. 
Kean doskonały jest w tym miejscu. 

Korol Sienkiewicz 

Według zdania innych współczesnych Kean poświęcał 
jedność koncepcji postaci dla pasji i gwałtownych 
kontrastów. Mistrz w rysunku dzikich namiętności (tra
gedia „gotycka") skłonny do ekstrawagancji i afe
ktacji. Otella jednak zagrał nieoczekiwanie w nowej 
konwencji recytacji i w sposób bardzo prosty, pate
tyczny. W roli tej miał oryginalny, gwałtowny gest 
i chropawy, jakby schrypnięty głos. 
„Oko penetrujące, dumny, melancholijrny temperament, 
mocny, łamiący serca głos." - oto jakie wrażenie wy
wierał na widzach. Był podobno pięknym, posoownym 
mężczyzną i najlepszym fechmistrzem swoich czasów. 
Doskonal·e tańczył i śpiewał. Cieszył się ogromną po
puilarnością. O tym jak wielki wpływ posiadał na oto
czenie niech świadczy fakt, że w czasie jego pobytu 
w Kainadzie w 1825 r. mówiło się o założeni.u przez 
niego - ·kirólestwa (!). 
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Przedstawiamy nowych aktorów 

I 

EUGENIUSZ WAŁASZEK 

na scenie występuje już blisko dwadzieścia lat. De
biutował w zespole Teatru Młodego Widza w Bydgosz
czy, następnie - przez siedem lat - pracował w Te
atrze Popularnym w Grudziądzu. Później ko lejno w te 
a trach w Rzeszowie, Tarnowie i Toruniu. 
Do swo ich najciekawszych ról z tego okresu Eugeni usz 
Wałaszek zalicza: Arnolfa w Szkole żon Mol iera, 
Grabca w Balladynie Słowackiego, Prowokatora -Sier
ża nta w Policjantach Mrożka, Harpagona w Skąpcu 
M ol iera, Czkawkę w Wieczorze trzech króli Szekspir? , 
Mi.il lera w Intrydze i mi/ości Schi ll era o raz Szwand1ę 
w sztuce Treniewa Lubow larowaja. 

W ro ku 1963 Eugeniusz Wałaszek zaangażował się 
do Pa ństwoywch Teatrów Dramatycznych w Szczecinie. 
Tu taj stworzył cały szereg znakomitych ról, które zdo
były mu dużą popularność i sympatię publiczności. 
O to najważniejsze z nich: Sarka-Farka w lgraszkoch 
z diabłem Drdy, Jegor w Dzieciach słońca Gorkiego, 

12 

Schwitter w Meteorze Du~renmatta, rola tytułowa 
w Panu Jowialskim Fredry, Raskołupa w Wiośnie 21 
Sztejna, Markiz di Forlipopoli w Mirando/inie Goldo
niego, Strzelec Jachimowicz w Brzegu L!iskowockiego 
(za tę rolę Eugeniusz Wałaszek otrzymał nagrodę 
szczecińskiego ZMS-u}, Falstaff w Henryku IV Szek
spirn, Czep,iec w Weselu Wyspiańskiego, rola tytułowa 
w Panu Puntili Brechta i •in . 
Eugeniusz Wałaszek znany jest także ze swoich wy
stępów telewizyjnych (m.in. brał udtiał w nagrodzonym 
Złotym Ekranem cyklu spektakli pt. Wieczory z Con
radem). 

W ubiegłym rnky Eugeniusz Wałaszek za wybitne 
osiągni~cia artystyczne udekorowany został Złotym 
Krzyżem Zasługi i otrzymał odznakę Zasłużonego Dzia 
łacza Kultury. 
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"edakcja programu: Teresa Worono i Jadwiga Bar
giełowska 

W programie wykorzystano materiały ilustracyjne z „Les 
f 1ran<;:ais Encyklopedie morale du XIX siecle", Pa
ris 1846 

Adresy : 

Teatr im. Jaracza - ul. Jaracza 27 

Scena „7, 15" - ul. Traugutta 1 

Dyrekcja i sekretariat - ul. Kiilń s kiego 45, tel. 375-85 
centrala - 314-92 

Kasy Teatru przy ul. Jaracza 27, tel. 266-18 i „7,15" tel. 272-70 
otwarte codziennie w godzinach 10-13 i 16-19 
Biuro Organizacji Widowni, ul. Kilińskiego 45, tel. 315-33 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe w godzinach 8-16 

W poniedziałki Teatr nieczynny. 

W REPERTUARZE: 

Duża scena: 

Marcel Achard 
KARTOFEL 

Wiliam Szekspir 
HAMLET 

Sofokles 
ANTYGONA 

W przygotowaniu: 

Leon Schiller 
KRAM Z PIOSENKAMI 

Mała scena: 

Fritz Hochwalder 
OSKARŻYCIEL PUBLICZNY 

Jean Genet 
BALKON 

W przygotowaniu: 

E.A. Whitehead 
ALFA BETA 

T e a t r „ 7, 15" 

Feridun rol, Roman Gorzelski 
mu.zyka: Piotr Hertel 

ŁEZTERN 

Helena Mniszkówna 
TRĘDOWATA 

Georges Therese Corbonnet 
muzyka: Yves Lyrand 

PIOSENKI PAŃ SWAWOLNYCH 

W przygotowaniu: 

Georges Feydeau 
BARILLON SIĘ ŻENI 
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