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K E A N 
Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę uro

dził się Ed1nund Kean. Mogło to się zda

rzyć 4 listopada 1787 roku lub 17 1nar

ca 1789 albo też 19 stycznia 1788, z 

pewnością jednak w Londynie. Badacze 

przyjmują za prawdziwą datę najwcze

śniej szą. Okoliczności przyjścia na świat 

Keana nie były radosne, jako że rodzica -

mi jego byli: Ed1nund Kean - z pocho

dzenia Irlandczyk i notoryczny pijak, a 

nlatką , Nance Carey - córka aktora ka

baretowego, George'a Savile' a Careya, 

osóbka obdarzona dużym wdziękiem i 

urodą, z upodobaniein upra,viająca naj

starszy zawód świata. Dziecko, będące 

owocem tego szalenie wolnego związku , 

zostało oddane na garnuszek i pewnie 

umarłoby z głodu , gdyby nie interwen

cja stryja Mosesa. Kiedy chłopiec miał 

cztery lata, jego opiekunką została ko

chanka stryja, aktorka Charlotte Tid

swell. Ciotka Tid, jak ją nazywał Kean, 

odegrała decydującą rolę w jego życiu , 

ona to bowiem wprowadziła go do tea

tru. A chłopczyk był śliczny , miał wiel

kie ciemne oczy i czarne bujne loki, cią

gle przebywał w teatrze i wszyscy za nim 

przepadali. Występ cudownego dziecka 
na scenie był nieunikniony. Zadebiu
tował już w roku 1794, w czasie 
inauguracji nowego budynku teatru 
Drury Lane, w przedstawieniu Mak
beta. Mały Kean ukazał się tam w 
scenie czarów, jako ostatni w grupie 
duszków. Pech chciał, że ten naj
mniejszy duszek potknął się i prze-

wrócił cały szereg. Publiczność 1niała 
dużą zabawę , a debiutant został już sta

łym odtwórcą chochlików i małpek. Po 

śmierci stryja, a wkrótce pote1n samo

bój cz ej ś1nierci oj ca, jedyną opiekunką 

Keana została ciotka Tid. Chłopiec nie 

chciał chodzić do szkoły, uciekał z dmnu, 

był uparty i san1owolny. Włóczył się po 

knajpach, gdzie śpiewał za jedzenie. 

Szczęśliwy był tylko w teatrze Drury La

ne. Zespół zachwycał się jego talenten1 

imitatorski1n. Potrafił świetnie naślado

wać wszystkich aktorów. Szybko uczył 

się śpiewu , choreografii i fechtunku . Gdy 

skończył dziesięć lat, nagle przyp omnia -

ła sobie o nim matka. Uznała.1 że chło
pak ma talent i można go wykorzystać 

jako cudowne dziecko, i nieźle z tego żyć. 

Kean żywił niechęć do matki. Wstydził 

się tej niechlujnej , jaskrawo umalowanej 

i tandetnie ubranej kobiety. Pragnął, aby 

to ciotka Tid okazała się jego prawdzi

wą matką, a kiedy dowiedział się o jej 

romansie z księciem Norfolk, zaczął snuć 

romantyczne marzenia, że jest nieślub

nym książęcym synem. Ciotka Tid za

przeczała , ale Keanowi bardzo podoba -

ła się taka wersja życiorysu. 

W roku 1801 reklamowano go już jako 

"sławne dziecko teatru" . Występował 

z recytacją w przerwach między trage

dią a farsą w teatrze Covent Garden. 

W 1802 uciekł od matki, by spróbować 

szczęścia na prowincji w zespołach obja

zdowych. Start okazał się trudny. Kean 

nie był już dzieckiem, ale nie był też je

szcze dojrzałym aktorem. Z uporem opa

nowywał tajniki rzemiosła, uczył się 

wszystkich ról , by być w stanie zastąpić 



każdego aktora. Wiosną 1804 - miał _już 

obszerny repertuar, byl młodzie11cem 

smukłym i urodziwym, chociaż dość ni

skiego wzrostu - został zaangażowany do 

wędrownego zespołu Sa1nuela Jerrolda. 

\V rok później opuścił zespół , ponieważ 

dyrektor nie chciał go mianować czoło

wym aktorem dramatycznym, a Kean 

grał już wszystko. Udał się do Londynu 

i przez kilka miesięcy grał główne role w 

1nałym teatrzyku w Cainden Town, po 

czym zawędrował do Belfastu. W następ

nym roku, dzięki protekcji ciotki Tid., zo

stał przyjęty do teatru Hayn1arket w Lon

dynie, niestety. nie na główne role. Ciągle 

bezskutecznie starał się dostać do Drury 

Lane lub Covent Garden. I znów trafił na 

prowincję , ale teraz nliał już na afiszach 

tytuł aktora Królew kiego Teatru Hay

market. Zżerała go chorobliwa ambic_ja 

i zazdrość, że nie dostaje głównych ról. 

W roku 1807 powrócił do zespołu 
Jerrolda i zagrał tytułową rolę w Ale
ksandrze Wielki111 Nathanieła Lee. 
Gdy wjechał na scenę na triumfalnym 
rydwanie, ktoś z sali krzyknął: "To 
ma być Aleksander Wielki? Przecież 
on jest mały!" Śmiech na widowni 
ścichł, bo nagle Kean przeszył wi
dzów groźnym spojrzeniem i powie-

dział: "Mały, ale WIELKI DUCHEM!" 
W 1808 pojawił się w Gloucester, w ze

spole Beverleya, gdzie poznał niezbyt 

utalentowaną, ale za to śliczną adeptkę 

sceny., Irlandkę, Mary Chainbers, która 

wkrótce została jego żoną. Z pomocą Ma

ry zaczął nadrabiać zaległości w nauce. 

Pochłaniał książki z różnych dziedzin, 

próbował poznać łac inę grekę i historię. 

Oboje często z1nieniali zespoły., bo ni
gdzie nie chciano dawać Keanowi głów

nych ról. I wtedy zaczął pić. Przez pijań-
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stwo popadł w długi. Kiedy urodził się 

ich pierwszy syn, byli bez pieniędzy. Sy

tuacja nieco się poprawiła , gdy znaleźli 

się w Waterford, w Irlandii, wśród krew

nych Mary. Na początku roku 1811 Ma

ry urodziła drugiego syna, które1nu 

dano in1ię Charles. Kean zabiera swoją 

rodzinę i pieszo, pchając przed sobą 

wózek, jak żebracy , wędrują po Anglii 

od zajazdu do zajazdu, gdzie dają frag

menty przedstawień , recytują , śpiewają 

i tańczą. Za występy dostawali grosze. 

\Vrócili jednak do Londynu i znów 

Kean bez szczęścia dobijał się do dyrek
torów teatrów królewskich. I znów ·wy

lądował na prowincji. Tyn1 razem w nie

złym zespole Richarda Hughesa, gdzie 
od stycznia 1812 zaczął kształtować 
cały swój wielki repertuar szekspi
rowski. Niestety, publiczność pro
wincjonalna wolała go oglądać w ro
li Arlekina. Kean nienawidził tej po
staci: "Nigdy nie czułem się bardziej 
poniżony niż wtedy, gdy miałem na 
grzbiecie ów błazeński strój". W ciąż 

doskwierał mu brak pieniędzy. Mary już 

nie grała. Zajmo\vała się dziećmi , a 

prócz tego stale chorowała. Nie mógł li

czyć na to , że go wesprze w trudnych 

chwilach. Szukał więc ratunku w alko

holu i u innych kobiet. Nawet jego be

nefisy koi1czyły się porażką. Marzenia o 

stołecznym Drury Lane stawały się co

raz mniej realne. Przestał dbać o poziom 

gry, był stale pijany, na scenie i poza nią, 

a gdy raz nie przyszedł na przedsta wie

nie, dyrektor wylał go z zespołu. I po raz 

kolejny jedzie do Londynu., zostawiając 
Mary z dziećmi bez grosza i znów wra -

ca z niczym. \V dodatku starszy synek, 
Harold, choruje i umiera. \Vreszcie pro

ponują Keanowi stanowisko dyrektora 

administracyjnego w londyński1n teatrze 

rozrywkowy1n Olympic. Nie o tyn1 ma

rzył. \Viedział , że j eśli przyjmie tę pra

cę , to koniec z nlarzeniami o wielkim ak

torstwie. \V przypływie rozpaczy podpi

sał jednak kontrakt. Jednocześnie stale 

zabiegał o to , by dostać się do zespołu 

Drury Lane. Szukał protekcji, pertrak

tował z członkami Komitetu teatru. W 

końcu , od stycznia 1814 roku, mając 
już prawie 27 lat, zostaje członkiem 
królewskiego zespołu Drury Lane. 
Teatr, liczący ponad 3600 nliejsc, był 

świeżo po przebudowie, miał kłopoty fi

nansowe i poszukiwał aktora, który 

przyciągnie publiczność. I oto 26 stycz
nia 1814 Kean doczekał się wyma
rzonego debiutu na scenie Drury La
ne w roli Shylocka w Kupcu wenec
kim. Przede wszystkim zaskoczył wi

dzów, kiedy ukazał się na scenie w czar

nej peruce i z czarną brodą. Od czasów 

Szekspira zawsze Shylock nosił tradycyj

ną rudą perukę. "Wyraz jego szczupłej 
twarzy szybko się zmieniał - to był 
ponury, to czujny, to znów surowy, 
łaknący zemsty. Jego ręce nieustan
nie się poruszały, cała postać była 
pełna wymowy. Nikt na widowni ni
czego podobnego dotąd nie widział". 
Świadom swego triumfu Kean wyszedł z 

teatru, gdy tylko zakończył rolę , nie cze

kając końca przedstawienia. Przybiegł 

do domu i oznajmił Mary: "Będziesz 
miała własny powóz, a Charlie ukoń
czy Eton". Obietnicy dotrzymał. 



Nazajutrz \Villiam Hazlitt napisał w re

cenzji, że "pojawienie się pana Keana 
to pierwszy przebłysk geniuszu prze
bijający mrok sceny.( ... ) Nigdy nie by
liśmy świadkami czegoś podobnego. 
Ta postać na scenie nigdy nie spoczy
wa, nie ma żadnych pauz w działaniu, 
nasze oko nie zaznaje spokoju". 
12 lutego 1814 Kean dał kolejny popis 

swoich możliwości 

w Ryszardzie III. 
I znów sukces. 

"Na Jowisza, on 
jest kimś - pisał 

Byron życie, 

natura, prawda, 
bez przesady czy 
też umniejszania. 
Hamlet Kemble'a 
jest doskonały, 

ale Hamlet nie 
jest naturą. Ry
szard to czło-

wiek, a Kean jest 
Ryszardem". Ko-

1nitet Drury La

ne miał powody 

do zadowolenia: 

wpływy kasowe 

znacznie wzrosły. Ludzie tłoczyli się 

przed teatrem. Kean stał się głównym te-

1natem rozmów w salonach i klubach 

Londynu. Mówiono, że pojawił się nowy 

Garrick. Tylko zwolennicy patetycznej 

gry Kemble'a nie chcieli uznać nowator

skiego aktorstwa Keana. On sam do

skonale zdawał sobie sprawę z tego , że 

musi wygrać w tym współzawodnictwie. 

Wyzwaniem rzuconym przeciwnikmn 

był I la111let. 12 marca publiczność już na 

kilka godzin przed przedstawieniem wal

czyła o 1niejsca. Na widok drobnej posta
ci Keana szn1er rozczarowania przeszedł 

przez widownię. Szybko jednak zapo

mniano o jego wyg1ądzie. Hazlitt pisał: 

"Salę przeszył prąd elektryczny. By
ła to z pewnością najświetniejsza ze 
wszystkich dotychczasowych interpre-

tacji Szekspira". A 
Barnes stwierdził, 

że gra Keana jest za 

dobra dla publicz

ności, "której gusta 

zostały spaczone 

tak długo panoszą -

cymi się afektacja -

mi szkoły pana 

Kemble'a". Jego 

zdaniem Kean, wy

stępując w roli 
Hamleta, spowodo

wał upadek szkoły 

klasycznej. Byli i 

przeciwnicy, którzy 

złośliwie komento

wali występy Keana: 
~'No i co, widziałeś 

więc Hamleta? -

Nie, Hamleta nie widziałem" - czyniąc 

przytyk do drobnej postury aktora. Wdo

wa po wielkim Garricku, staruszka 

osiemdziesięcioletnia, śledziła wszystkie 

przedstawienia Keana w Drury Laiie. 

Zaprosiła go do siebie i kazała mu usiąść 

w fotelu wielkiego aktora. Nikt dotąd nie 

dostąpił tego zaszczytu. Kean był god

nym następcą. W dowód uznania poda
rowała mu całą teatralną biżuterię Gar-
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ricka. Na,vet Coleridge, niechc;tny dotąd 

oglądaniu sztuk Szekspira., poszedł obej
rzeć Keana i napisaJ: ... "Oglądanie go 
na scenie to jak czytanie Szekspira 
przy świetle błyskawic". 
5 maja Kean ukazał się w roli Otella. \Vi

downia znów wypełniona była po brze

gi. \V tej roli Kean osiągnął trium [ naj

większy i najtrwalszy. l-lazJ itt uznał. że 

"to najlepsze w 
świecie aktor-
st wo", i że "tyn1 
osiągnięciem Kean 
znalazł się ponad 
czasem". Dzięko
wał losowi, że 

oto dane mu było 
uj1·zeć aktora, 
"kt, . ory na swyn1 
czole miał zna
mię ognia z nie
b i os". Po premie

rze Kean grywał 

na przemian roJc 

Jagona Otella. 

\Vszysry go chwa

lili. Ten nieznany 
nikomu jeszcze 
pt·zed pół rokiem, przymierający 

głodem prowincjonalny aktor Kean, 
był teraz największym tragikiem 
sceny angielskiej, niedoścignionym 
w repertuarze szekspirowskim. 
Ylary była dumna z męża. Pienic;clzy te

raz nie brakO\Yało. Kean ocalił teatr 

przed bankructwem i Komitet okazywał 

mu swo.ią wdzięczność. Obsypywano go 
pieniędzmi. Zapraszano <lo najlepszych 
dornów. Arystokracja nawiązywała z nim 

przyjazne stosunki. Kean czuł się nieco 

skrępowany tymi spotkaniami, brako

wało mu obycia i ogłady towarzyskiej. 
dawały o sobie znać braki w „wykształce

niu. W sezonie letnim dyrektorzy teatrów 

prowincjona1nych. ci sami., którzy przed

tem nie chcieli go lub zatrudniali za pół 

darmo. teraz błagaJi o występy gościnne., 

oferując mu połowę wpływów. \V nowym 

sezonie \Yystąpił w 

Drury Lane z pre

rn i erą 1\tlakbcta -

5 listopada 181-t. 

.\!limo pe,vnych za

strzcżel1 ze stronv 

krytyki. publiczrio

ści bardzo się jego 

gra podobała. Kon

kurencyjny teatr 

Covent Garden. ze 

swoją gwiazdą Joh
nem Kemble. 1niał 

pustki na sal i. Hy

wal izu j<:1ce ze sobą 

tcatrv zawsze kra

dły sobie pomysły. 

Kiedy wic;c w Dru

rv Lanc dowiedzie

li się. że Covent Garden wystawia Ro111ra 

i Juli<;. natychmiast obwieścili. że da_ją 

premierę Romea z Keane1n. Nic czul sic; 

dobrzP w tej roli. zgodził się na nią na 

skutek nalegar1 Kon1itet u. ale \Yiedział. 

że nie potrafi być wiei kim amante1n na 

scenie. Po pren1ierze Alrhe1nika Bena 

Jonsona (popisowej niegdyś roli kome

diowej Carricka) Kean otrzymał list od 
pani Carrick: ,.Drogi panie., nie umie pan 

grać Abla Druggera··,. Odpowiedź pisem-

KE\\ J IKO 11 \\li .I.: r 



na brzmiała: ,.1Droga pani.
1 

wiem o ty111" . 

Rola ta przetrwała jednak w jego reper

tuarze przez ponad 1 O lat. 

Ten nagły sukces uderzył inu do głowy. 

Był teraz za pan brat z arystokracją , któ

ra traktowała go z dużym pobłażanien1. 

Najlepiej jednak czuł się w szynku. Te

raz , gdy n1iał pieniądze , mógł sobie fol

gować, pić bez mniaru i mieć tyle kobiet, 

ile zapragnie. Zaczynały krążyć nie

chlubne plotki o nim. Członkowie Komi

tetu tłun1aczy li mu , że "obowiązkiem 

czołowego tragika jest zachowanie god-
, . , . . '' . . . nosc1 rown1ez poza sceną , ze nie n1oze 

"bezcześcić swoich wielkich ról rozpu

stnym życiem", i że aktor "powinien być 

sławny, a nie osławiony" . Lord Essex 

podjął się n1isji utrzymywania Keana w 

stanie trzeźwości. Efekt był taki, że 

Kean ani dnia nie był trzeźwy. Tymcza -

sem Komitet czynił poszukiwania sztu

ki, która zapewniłaby Keanowi sukces . 

Kilka prób nie powiodło się. Wreszcie w 

sztuce Massingera A New Way to Pay 
Old Debts Kean podbił znów pu
bliczność rolą Overreacha. Podkre
ślano niezwykłą siłę i wyrazistość gry 
aktora: "Oto diabeł go opętał. Twarz 
wykrzywiona, z ust dobywa się raz 
po raz krzyk wstrząsający teatrem. 
Kobiety na widowni dostawały histe
rii i musiały opuścić teatr. Byron do
znał ataku konwulsji. Kean swą grą 
oddziaływał nie tylko na widownię, 
ale i na innych aktorów biorących 
udział w przedstawieniu". Hazlitt nie 
mógł znaleźć słów i napisał po pro
s tu, że "jest to naprawdę aktor wiel
ki". I znów tłumy szturmują teatr. 

Gdy w domu Mary spytała, co o nim 
sądzi lord Essex, Kean odpowiedział: 
"Do diabła z lordem Essex! CAŁY 
PARTER WSTAŁ, by mnie oklaski
wać!" Ke1nble natychmiast wystąpił w 

tej samej roli w Covent Garden i został 

wygwizdany. Kean ostatecznie pokonał 

wielkiego rywala. Zazdrośnie strzegł 

swej pozycji aktora numer jeden i kiedy 

Komitet zaproponował n1u rolę drugo

planową w Szkole ob1nowy Sheridana, 

wściekł się i odpisał szanownym pan0111, 

że "usługi materialne, jakie oddał kie

rowanej przez nich instytucji, wynikają 

z jego szczególnych osiągnięć przede 
wszystkin1 na polu dramatu i nie zamie

rza obrażać publiczności brytyjski ej, 

występując przed nią w mniej poważnej 

pozycji, niż ta, do której go wyniesiono" . 

Na znak protestu przeciwko rządom Ko

mitetu, który nazywał bandą szlachet

nie urodzonych nieprofesjonalistów, 

Kean założył Klub Wilków. Członkami 

klubu byli głównie ludzie teatru, a dżen

tehneni nie mieli tam wstępu. Klub Wil

ków zasłynął swy111i posiedzeniami 

w szynku, polegający:rni głównie na zbio

rowych śpiewach, pijatykach i orgiach 

z udziałem prostytutek, a także aktorek. 

W swym czwartym sezonie w Drury La

ne Kean powrócił do Szekspira i 

28 października 1816 wystąpił jako Ty

mon Ateńczyk. Nie było sukcesu i sztu

ka zeszła po 7 przedstawieniach. Jednak 

Kean miał już taką popularność , że po

rażki nie umniejszały w niczym jego po

tęgi. Najbardziej był ceniony za Ry
szarda III, Otella, Hamleta, Shyloc
ka i Makbeta. Życie jego stało s ię pa-

srnem popisów. Chciał .1 by go podziwia
no i by o nirn mówiono. Yliał oswojone

go lwa, a na Tarnizie całą flotyllę łodzi. 

Zatrudniał sekretarza. Kupił czarnego 

ogiera, którego nazwał Shylockiern . Je

go rozwiązły styl życia był te111atem sta

le nowych plotek . Stopniowo zaczął 

podupadać na zdrowiu. Bywało , że nie 

pojawiał się na przedstawieniach, bo był 

p11any albo chory. Podobno miał 

gruźlicę , nękały go też choroby wene

ryczne . 

Latem 1818 Kean wraz z Mary odwie

dził Paryż , gdzie z honorami przyjn1ował 

go największy tragik francuski Frarn;ois 

Joseph Taln1a i inne znakomitości 

Comedie Frarn;aise. 

~owa pre111iera - Brutus Payne 'a - była 

znowu wielki111 popisem gry Keana. Z 

czasem jednak jego wybryki nabrały ta

kiego rozgłosu , że stopniowo opinia pu-

bliczna zaczęła obracać się przeciw nie-
1nu. 

Teatr Drury Lane znów mial kłopoty i w 

czerwcu 1819 Komitet postanowił oddać 

rządy w ręce zawodowego dyrektora. Na

tychmiast Kean złożył swoją ofertę , Jecz 

Kon1itet wybrał sprawdzonego już dy

rektora E1listona i dał mu teatr w dzier

żawę. Kean obraził się i chciał wyjeżdżać 

do Ameryki , ale w kol1cu pozwolił się 

przebłagać i został. Teatr pod nowym 

kierownictwem kontynuował ostrą rywa

lizacjQ z Covent Garden , gdzie głównym 

tragikiem był teraz Macready, który z 

powodzenie111 zagrał Ryszarda III. Gdy 

odniósł sukces w roli Koriolana, Kean 

natych111iast też spróbował sił w tej roli. 

Niestety , nie powiodło mu się. Nie inógł 

nie dostrzec, że jego popularność n1a1e

je. Nie wpłynęło to jednak na zmianę je

go trybu życia. Administrator teatru no

tował wszystkie jego wykroczenia i nie

obecności , lecz Kean wcale się tym nie 

przejmował. Prostytutki wodziły rej w je

go garderobie. Bywało.1 że w czasie jedne

go spektaklu przyjmował u siebie po trzy 

na raz. Nigdy nie wiedziano jak długo po

trwa antrakt, bo Kean zabawiał się w gar

derobie, nie licząc się z publicznością. 

W kwietniu 1820 odniósł wielki suk
ces rolą króla Leara. W tym czasie 
zaczął się wielki romans Keana z 
Charlottą Cox, żoną Roberta Coxa, 
członka rady miejskiej i Komitetu 
Drury Lane. Ona miała lat 36, on 32. 
"Kochan1 cię od pierwszej chwili, gdy 
cię ujrzałen1 - pisał do niej - i to z go
dziny na godzinę coraz mocniej i mo
ja nainiętność stale wzrasta, a mając 
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twe serce, stwierdzam z wdzięczno
ścią, że osiągnąłem szczyt mych ma
rzeń. Ufaj nli Charlotte, te słowa piszę 
z serca, z serca przepełnionego po 
brzegi miłością, z serca, które dopóki 
bić nie przestanie, nie będzie miało 
innej ukochanej. Droga, droga dziew
czyno, bardziej niż bogactwo, bardziej 
niż życie, bardziej niż siebie samego -
kochan1 ciebie". Czuł się szczęśliwy. 
Charlotte była niezaspokojoną seksualnie 

żoną starszego, niezbyt zamożnego mie

szczanina, ale w oczach Keana jawiła się 

jako wielka lady. Ten romans nobilitował 

go w jego własnym mniemaniu. Charlot

ta przychodziła na jego przedstawienia 

i w przerwach odwiedzała go w gardero

bie, podczas gdy Newn1an, zaufany gar

derobiany, pilnował drzwi. Wszystko odby

wało się w największej tajenmicy. Zgodnie 

z wcześniejszym planem 29 listopada 
1820 Kean rozpoczął występy gościn
ne za oceanem. Był to przegląd jego naj

lepszych ról. Występował z ogromnY1n 
powodzenie1n i za bardzo wysokie hono

raria w Nowym Jorku, Filadelfii, Bosto

nie, Bal ti1nore. Wszędzie robił dobre wra -

żenie , trzymał się w ryzach i żył przykła

dnie. Sukces i duże pieniądze spowodo

wały, że zapragnął przedłużyć un1owę na 

sezon letni. Mi1110 ostrzeżeń.1 iż od 111aja lu

dzie w A111eryce nie chodzą do teatru, po

stanowił grać. Niestety, widownia w Bo

stonie była pustawa, a kiedy na kolejne 

przedstawienie przyszło tylko 20 osób , 

Kean wyszedł z teatru przed podniesie

niem kurtyny i wyjechał z miasta. Rozpę

tała się wielka kampania prasowa prze

ciw niemu. Amerykanie poczuli się obra-

że11i. Kean nie okazał skruchy, musiał 

więc pożegnać Arnerykę. Natomiast An
glicy zgotowali mu gorące powitanie. 
Urządzono triumfalny wjazd Keana 
do Londynu, a u brain Drury Lane wy
niosło go z karety dwóch odzianych w 
liberię pracowników teatru. Charlotta 

czekała na niego z utęsknienien1. Chciała 

ujawnić ich romans i zerwać z mężem. 

Kean bał się panicznie zarówno pana Co

xa, jak i swojej Mary, nie chciał podej1no

wać żadnej decyzji. Kupił sobie dorn i zie

mię w Szkocji i tam spędzał wolne chwi

le. W następnym sezonie opanował 1Tzy 

nowe role, ale w żadnej nie nliał powodze

nia. Teatr przeżywał kryzys, publiczność 

domagała się teraz n1elodran1atu, opery 

i \vidowisk.1 a nie tragedii. Młodsi , zdol

ni aktorzy pojawili się w teatrze. Kean 

rozpaczliwie walczył o swoją pozycję: 

"Żaden człowiek tej profesji nie zdo
ła mnie ograbić z niej godności Pierw
szego Aktora Anglii". 
Tymczase1n Charlotta, widząc że Kean 

nadal kryje się z ich romansen1, znalazła 

sobie nowego kochanka. Opuściła męża, 

specjalnie zostawiając w domu wszystkie 

listy Keana. Cox oczywiście odkrył kore

spondencję i publicznie groził , że zabije 

aktora. Kean uciekł z Londynu do Brigh

ton. Nie pomagały prośby i groźby dyrek
tora Ellistona - nie chciał wracać. W k011-

cu, kiedy dowiedział się , że Cox zamierza 

wystąpić przeciw memu do sądu o wyso

kie odszkodowanie (2000 funtów) , po

wrócił do Londynu 20 lipca 1824 i oznaj

mił dyrektorowi, że jego u111owa z Drury 

Lane się kończy. Ogłasza swoją niezależ
ność. Będzie teraz grał w jakin1 zechce te-

atrze, brał gażę za każdy wieczór i to 
nie 1nniej niż 50 funtów. Elllston nie 

nliał wyjścia. Opracowano kontrakt dla 

Keana na dwadzieścia trzy przedstawie

nia, po 50 funtów za każde. 17 stycznia 
1825 odbyła się rozprawa Cox contra 
Kean. Listy Keana, jako dowód zdra
dy, były obficie cytowane przez adwo
kata reprezentującego Coxa, a tłumnie 
zebrana na sali sądu publiczność mia
ła wielką uciechę z pikantnych szcze
gółów ron1ansu. Adwokaci obu stron da -

li popis swoich unliejętności. Ława przy

sięgłych uznała winę aktora i zasądziła 

800 funtów odszkodowama na korzyść 

powoda. W prasie rozpętała się wrzawa 

przeciwko Keanowi. Po mieście krążyły 

sprośne karykatury i piosenki o mm i Co

xach. Przedstawienia, w których grał by

ły zakłócane oklaskami, gwizdami, okrzy

kami uznallia i protestu. Widzowie wyła

pywali w tekstach sztuk wszystkie aluzje 

do jego osobistej sytuacji. Na wiosnę 1825 
Kean pojechał w objazd po teatrach pro

wincjonalnych i wszędzie musiał przejść 

przez piekło rozwrzeszczanej publiczno

ści. Do Londynu wrócił załainany, a tu 

przywitał go na widowni całkowity chłód. 

Publiczność nie widziała już w ni111 

R yszarda.1 Makbeta czy Otella; nie mogli 

zapomnieć, że tą postacią jest Kean

łajdak, krzywoprzysiężca i cudzołożnik. 

Mary opuściła go. Nie darowała mu hań

by i potępiema publicznego. Syna zatrzy-

111ała przy sobie, wpajając mechęć do ojca. 
To było dla Keana najdotkliwsz)7111 ciose111. 

We wrześniu 1825 - mając już niewiele 

piemędzy - wyjechał do An1eryki. Prasa 

nowojorska również rozdmuchała sprawę 

jego procesu i publiczność też podzieliła 
się na dwa obozy. W Bostonie protesty wi

dzów przerodziły się w rozruchy. Stopnio

wo jednak zaczęto rnu okazywać przyja

zne uczucia. Od stycznia 1826 sytuacja 

znaczme się poprawiła. Kean odżył. Znów 

zaczął zarabiać duże pieniądze. Pojechał 

do Kanady, gdzie przyjmowano go z ho

norami, a lndiai1ie, Huronowie, nlianowa -

li go wodze1n szczepu. Jesienią 1826 do

wiedział się, że jest do objęcia dyrekcja 

Drury Lane. Zawsze o ty1n nlarzył. Za

kończył więc występy w An1eryce i 

5 stycznia 1827 powrócił do Anglii. Tym

czasem dyrektorem teatru został Price, 

oferując Keanowi korzystny kontrakt ak

torski. Kean poczuł się oszukany, ale 

znów wystąpił w Drury Lane. Publiczność 

przyjęła go życzliwie, natomiast aktor za-
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chowywał się arogancko i powrócił do 

da,vnego stylu życia. Stan jego zdrowia 

był tragi czny:. wyni szczenie alkoholem 

i chorobami \venervrznymi dawało si<; \Ye 

znaki; dokuczała mu noga: miał zaburze

nia pamięci. Syn Charles porzucil Eton., 

zrezygnował z ponwcy finansowej ojca 

i posta nowił zostać aktore1n. Thomas 
Colley Grattan, pt·zyjaciel Kcana, na
pisał specjaJnie dla niego sztukę Ben 
Nazir. Premiera okazała się sromotną 
klęską, ponieważ Kcan nie był już w 
stanic nauczyć się nowej roli. "Zni
szczyłem dobrą sztukę i siebie, nie 
mogę ci spojrzeć w oczy" - powiedział 

autorowi. Mógł już tylko grać swoje sta

re role. ~a złość dyrektorowi na pożegnal 

ny sezon przeniósł się do Covent Garden. 

Dyrektor nie pozostał mu dłuższy i też na 

złość'. zaangaŻO\vał do Drury Lane jego y

na Charlesa . Kean. goniąc resztkami sil 

grał teraz swoje wielkie role w Covent 

Garden i odnosił sukcesy. W maju 1828 
został zapt·oszony do Odeonu w Pary
żu. Zdaniem Francuzów tylko Kean 
był aktorem naprawdę szekspirow
skim. Spotkało ich wielkie t•ozczaro
wanie. \Vystąp ił w Rrszanlz ie 111. lecz był 

tak s łaby fizycznie. że nie n1ógł udźwignąć'. 

roli. Po tej porażce pojechal na dług i od

poczynek do Szkoc_j i i w Glasgow zagrał 

rolę Brutusa w tragedii Payne"'a. akcept u

j ąc u swego boku syna. który grał Tytu

sa . Po czym wyruszyli razem w tournće po 

Irlandii. Svn. mimo bliższvc h teraz kon-. . 
taktów z ojcem. nigd y nic poclnYalał jego 

sty lu życia i miał do niego żal za skanda

li czne wybryki. \V Covent Garden był 

Kean tylko przez jeden sezon. Znów s ię 

obraził i powrócił do Drury Lane. Choro

bliwa ainbicja nie pozwalała mu przyznać 

s ię. że powinien już zrezygnować. Jeszcze 

spróbował grać Henryka V., ale nie mniał 

tekstu. Przedstawieni e skml.czyło s ię 

awanturą. Przeprasza! publiczność w pra

sie i wracał do starvch ról. \Vreszcie 

19 lipca 1830 odbyl s ię jego pożegnalny 

benefis v.· King· s Theatre. Zagrał frag

ment,, wszvs tkich swoich wielkich ról. a . . 
tłumni e zebrani \Yiclzowi c nie szczędz ili 

rnu braw. Wbrew oczek iwaniom nie zre

zygnował z \Yystępów. Stale potrzcbmval 

pieni<;clzy. gdyż wszystkie zarobki bcz1 ro

s ko trwonił. w czym pomagała n1u gorli

\Yie Ophelia., prostytutka. z którą teraz 

mieszkał. C i ągle usi łowal grać . Założył 

nawet własny tf'atrw Ri chmond pod Lon

dynem. Swe wątłe siły podtrzymy\Yal już 

tylko aJkoholeni. l znów jak w dziecir)

stwi<' zaopirkowała się nin1 sędziwa już 

ciotka Tid. \V ostatnich n1iesiącach życia 

po_jawiła s i ę też przy n i 111 jego matka, 

Nancc Carey. Jej obecność nawet dobrze 

na niego podzialała. Chciał się pojednać 

z Mary., lecz ona byla nieprzejednana 

w swym uporze. 

25 marca 1833 zagrał razem z synem 
Otella w Covent Garden. \V czasie 
przedstawienia nagle zasłabł, padł na 
piersi syna i wyszeptał: "Umieram, 
przemów do nich za mnie", po czym 
stracił przytomność. 15 niaja 1833 
zmarł. Miał czterdzieści pięć lat. 

Fraµ-11w11 1 ~ c~1ow:11lt' w n1dz~" lowud 1 pod1odzq z k :-. iq ż ki Il. I: . S i11101 i:-.i 1 

l·:d1111111rl i..·,.,111 O/.[i1·1i ;, nir·liio.,. przi· klrn l l n·11u Turlow,kn. l' l\X' 11! 8 1 

TEATll DHl Il\' LA\E Pll7.ED POŻ .llłE\ l 11· 1809 



14 stycznia 18:16 Frederick Lema1:tre , 

znakomity aktor francuski epoki romantyz

mu, podpisał z paryskim teatrem V arietes 

powazny kontrakt na tysiąc franków 

miesi9cznie za wykonywanie głównych ról. 

Dramaturg teatru, Theaulon, zaproponował, 

że napisze na jego debiut sztukę , w której 

Lemaitre będzie mógł pokazać swo1e 

możliwości aktorskie. Sztuka została 

napisana w ciągu pięciu dni, miała pięć 

aktów, a główną jej postacią był legendarny 

aktor Kean. Niestety, utwór był słaby i nie 

został zakwalifikO\vany do "'Ystawienia, ale 

temat okazał się tak interesujący , że wziął go 

na warsztat Aleksander Dumas (ojciec). 

Napisał pięcioaktowy dramat Geniusz i sza

leństwo.1 osnuty na epizodzie z życia 

Edmunda Keana. Sztuka miała triumfalne 

przyjęcie dzięki wspaniałej roli Keana.1 \V 

której zabłysnął Frederick Lemaitre. ~ 

Po latach sięgnął po zapomnianą sztukę Du

masa jeden z najwybitniejszych aktorów 

francuskich , Pierre Brasseur. Zafascynowa -

ła go rola Keana, ale również bliski mu był 

pierwszy jej odtwórca, Frederick Lemaitre, 

którego postać kreował w filmie Komedian

ci, w roku 1945. Na prośbę Brasseura-w ro

ku 1953 - Jean-Paul Sartre dokonał adap

tacji utworu. Respektując w pełni dzieło Du

masa, uwspółcześnił tekst. Starał się ożywić 

dramaturgię utworu , niektóre postaci zmie

nił , a wszystkie wzbogacił na tyle , by akto

rom stworzyć więcej interesujących sytuacji 

do zagrania. Tytułowego bohatera potrakto

wał z sympatią, odświeżył jego postać , uka

ZUJąC go nie tylko jako XIX-wiecznego, 

egzaltowanego kabotyna, ale przede wszyst

kim jako człowieka , który przerasta swoją 

epokę zarówno aktorstwem jak i sposobem 

życia. Sartre' a interesował prawdzi"'Y Kean 

- "bękart, który był zdolny zawładnąć pury

tańską Anglią" . 

I dzięki Sartre' owi Pierre Brasseur zagrał 

wielką rolę Keana, odnosząc sukces jak jego 

kolega z przeszłości , Frederick Lemaitre. 

24 lutego 1987, w paryskim teatrze Marigny, 

znów odbyła się premiera Keana Dumasa -

Sartre' a , w reżyserii Roberta Hosseina. 

Keanem był Jean-Paul Belmondo. 

Teatr TVP zrealizował Keana w roku 1991 , 

w reżyserii Wojciecha Adamczyka; w roli ty

tułowej "'Ystąpił Janusz Gajos. 

NIERZĄD I GENIUSZ W POLSCE 
Niespełna trzy lata po paryskiej prapremie

rze dramat o sławnym angielskim aktorze 

tt'afił na scenę polską. Po raz pierwszy gra

no go, w przekładzie Florentyna Gwozdec

kiego, 10 marca 1839 r. w \Vilnie, za dyrek

cji Wilhelma Schmidkoffa. Afisz zapowiadał 

sznikę Kean, czyli Nierząd i geniusz - zgo

dnie z tytułem francuskim (Kea11 , ou Desor

di·e et genie). Tytułowa rola stała się trium

fem młodego Bogumiła Dawisona, zaczyna

jącego właśnie wielką i jak się okaże, euro

pejską karierę. Z właściwym sobie poczuciem 

własnej wartości aktor zanotował w Dzien -

niku: "Przyjęto mnie nadzwyczajnie i dziś je

szcze, choć sztuka była powtarzana, publicz

ność mówi o niej i mnie "'Ychwala. ( ... ) Na 

samym końcu przywołano nmie huraganem 

braw. Ogólna ocena mojej gry w tej roli jest 

niez"'Ykle dla mnie pochlebna. Wszyscy 

podziwiają moją pan1ięć - w roli obejmują

cej osiem bitych arkuszy ani razu się nie za

ciąłem" . 

\Vrażeniami dzielił się Dawison również w li

ście do warszawskiego aktora Józefa Komo

rowskiego: "Grałem tego aktora z najwięk

szym zamiłowaniem, pracowałem z całym 

zapałem naci tą trudną rolą; byłem szczęśli

wy i zapał mój przeszedł w publiczność" . 

Keana grano w Wilnie przy pełnej widowrri 

nie l1ll1iej niż pięć razy, co na owe czasy sta

nowiło liczbę imponującą. Dodatkową atrak

cję stanowiła scena szekspirowska -pożegna

nie Romea i Julii z III aktu tragedii.! grywa

ne najzupelnie:j serio, jako swoisty numer po

pisowy. Publiczność wile11ska znała wcześniej 

jedynie przeróbkę Merciera Groby \Veron.''·, 

toteż bliska oryginałmvi , wzruszajqca scena 

musiała robić wTażenie. 

Sukces w roli Keana zaowocmvał dla Dawi

sona także niecodziennq, romansową przy

godą. Po premierze dwie zamaskowane pa

nie przyniosły mu czapeczkę .1, z włóczki czar

nej i pąsowej ze złotem.1', dar pewnej damy, 

z prośbą, by włożył ją na głowę podczas dru

giego przedstawienia dramatu. Zdumiony 

aktor prośbę spełnił - i otrzymał wkrótce 

"piękny różo"'Y bilecik" z wyznaniem miło

snym. Gra trwała jakiś czas , po czym Dawi

son zapisał: "Co do mojej nieznajomej., prze

stała już nią być dla mnie, gdyż odwiedziła 

mnie pewnego wieczoru. Mimo swego ro

mantyzmu niemłoda już , jest wysoko posta

wioną damą. Ponieważ dziennik ten mógłby 

wpaść w obce ręce , nie chcę tu podawać jej 

nazwiska" . 

Jako drugi sięgnął po Keana teatr lwowski. 

\V 1841 r. pokazano fragmenty., w 1843 r. 
całość , a w 1849 r. gościnnie wystąpił Dawi

son. Przed premierą krakowską w 1844 r. 

austriacki cenzor zakwestionował podtytuł 

Nierząd i geniusz; trudno powiedzieć , jakiej 

aluzji mógł się w ni1n doszukać. Trzeba by

ło jednak drukować nowy afisz i przedstawie

nie, planowanie na 28 lutego, odbyło się 

6 marca. W Krakowie używano innego prze

kładu, pióra Kajetana Nowi11skiego, a rolę 

głównq z powodzeniem odegrał Ignacy 

Chomi11ski. 

Popularny dramat trafił rychło na sceny pro

wincjonalne, również na Kresach. Do Grod

na przywiózł go w 184:3 r. Schmidkoff. opa

trując afisz stosowną informacjq: ·''Edmund 

Kean .. wsławiony artysta sceny londyńskiej 

( ... ) wziął pierwomy swój byt z prostego he

car-za ( ... )\V zawodzie dramatycznym tak za

dziwiające czynił postępy.1 że ( ... ) całej 



Europy zwrócił na siebie uwagę. Treść ninie:j

szego dzieła jest zbiorem ważniejszych wy

padków życia tego człowieka , którego ge

niusz i nierząd stały się powszechnym Anglii 

przysłowiem" . Bohaterem wieczoru był Emil 

Deryng - znów młody aktor u progu wielkiej 

kariery. \Vkrótce potem w Żytomierzu suk

ces w roli Keana odniósł doświadczony już 

i ceniony Seweryn Józefowicz. Ciekawe, że 

w różnych miastach modyfikowano podtytuł: 

Geniusz i pustota, Rozpusta i geniusz, 

Geniusz i szaleństwo. 

Warszawa spóźniła się z premierą, choć mia

ła szanse pierwszef1stwa, gdyż Gwozdecki 

najpierw, bez powodzenia, oferował swój 

przekład tutejszej dyrekcji. Premiera w T'e

atrze \Vielkim odbyła się dopiero 27 stycz

nia 1849 r. Keana grał Józef Komorowski , 

tak jak to przewidział Dawison w cytowanym 

liście: "Byłaby to rola dla Ciebie, i pewno byś 
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się w niej tak jak ja zakochał" . W przedsta

wieniach krakowskich z lat 1855 -1862 po

ch l.ebną opinię zyskał Karol Królikowski. 

W drugiej połowie XIX wieku zainteresowa

nie utworem zmalało. Czasem pojawiał się 

w repertuarze wędrownych zespołów prowin

cjonalnych, np. towarzystwa Anastazego 

Trapszy w Lublinie w 1872 r. 
Z niemaJ zupełnego zapomnienia dramat Du

masa i spółki wydobył w 1898 r. w Krako

wie Józef Kotarbi1iski , wybierając rolę 

Keana na swój benefis l grudnia. Hecenzent 

·"Czasu" stwierdził, że benefisant opracował 

rolę "ze zwykłą starannością i inteligencją", 

ale "z początku był może za spokojny i sztyw

ny, później za to rozgrzał się i ożywił zupeł

nie" . Hównocześnie poinformował o przepeł

nionej widowni, owacjach, 'vie11cach i bukie

tach. Dodać trzeba. że Kotarbiński wymienił 

scenę z Romea i Julii na bardziej mu odpo

wiadający fragment Han1leta - dialog księ

cia z Ofelią z Ill aktu ( " Idź do klasztoru.1

' ). 

N a wiasem mówiąc, mało kto miał wówczas 

w Galicji głowę do teatru: 2 grudnia uroczy

ście świętowano półwiecze panowania Najmi

łościwszego Cesarza Franciszka Józefa. 

25 lutego 1933 r. Kean znalazł się na afiszu 

warszawskiego Teatru Narodowego, w no

wym przekładzie Józefa Brodzkiego, w reży

serii Karola Borowskiego i dekoracjach Ka

rola Frycza. Pokusie wystąpienia w słynnej 

roli uległ - w 49 roku życia - Józef Węgrzyn. 

,.,Węgrzyn robił co mógł, miał dobre momen -

ty, ale nie potrafił rozgrzać tej postaci" -

pisał Tadeusz Boy-Żeleński. 

Po tej premierze przestarzały ckamat Duma

sa w pierwotnej wersji na dobre zniknął z re

pertuaru polskich teatrów. 

Jarosław Komorowski 
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