
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

f I' I ! • 

~Remigiusz Caban 



Tekst. b~·dc.icy podstawi! niniejszej in

scenizacji, napisałem w roku jubileu

szu 200-lecia urodzin 140 rocznky 

śmierci lry Aldridgc'a, którego pamięci 

ten utwór poświęcam. 

Prapremierę dzisicjsz<l dedykuję moim 

Rodzicom. Ich to pomoc umożliwiła mi 

ostateczne sfinalizowanie projektu 

- dziękuję. 

Skwapliwie korzystam też z okazji, 

by uhonorować także prof. zw. dr hab. 

Annę Kuligowską-Korzeniowską 

i prof. dr hab. Krystynę Kujawińską

Courtney, które wielkodusznie 

udostępniły mi owoce swojej pracy 

dotyczącej lry Ałdridge'a, a zaintere

sowaniem i entuzjazmem skutecznie 

wzmocniły mojq dramatopisarskc.1 

determinację, za co w tym miejscu 

składam im gor~icc podziękowania. 

,\u tor 

Rzeszów, 27 marca 2010 r. 



Czarny Otello 
lra Frederick Alclriclge - czarnoskliry aktor amerykań

ski, w swoi€h czasach uznawany za jecie.n z najwięk

szych talentów aktorskich. Wsławił się głównie wystę

puji1c w sztukach sze,kspin1wski1ch. Z wielkim powodze

niem grał Otella, Króla Leara czy Makbeta. 

Wywodził się m~jprawdopodohniej z rodu Fullah, rodzi

ny króla jednego z plemion Senegalu. Na świat przy

szedł jednak niedaleko amerykańskiego Baltimore, do

kąd wycmigrowali1 jego rodzice. Za jego datę urodzin 

przyjęto 24 lipea 1807 roku, choć towarŁyszt!Ca mu 

'" ostatnim tournee małżonka podała koronerowi rok 

1808. Niektlirzy biografowie cofryą tę datę aż do 1804 

roku, z kolei sam zainteresowany kokietował teatroma

nuw, jakoby nie przekroczył jeszcze pięćdziesiątki. 

Był służiicym wielkiego aktora Edmunda Keana. To wła

śnie on zaraził Andridge'a magii! ieiltru, odkrył jego ta

lent i doprowadził do debiutu w roli Otella na londyń

skich deskaeh scenicznych. Puźniej z podziwem ogląda

ła go niemal cała Europa. Występował między innymi 

we Wiedniu, Kolonii czy Pdersburgu. 

Wreszcie trafił ruwnież do P9lski. Grał tutaj u boku naj

większych gwiazd pc~lskiej sceny: Anastazego Trapszy, 

Józefa Texla, Holesława Leszczyńskiego. 

llo todzi przybył 5 sierpnia 186 7 roku na zaprosze

nie Augusta Hentsehla. Miał wystt!pić w tutejszym 

teatrze Paradyż, który właśnie został otwarty. 

Zatrzymał się w luksusowym hotelu Michała Kunkic

la przy ulicy Piotrkowskiej 175/177. Był chory. Mimo 

tego, że. otrzymał najlepszi1 opiekę medyczną, leka

rzom nie udało się go uratować. lra Aldridge zmarł 

7 sie:~rpnia 1867 roku, w dniu planowanej premiery, 

zanim Łódź poznała jego wielki talent. 

Uroczysty pogrzeb artysty sfinansowano ze środków 

z bil'ctów na przedstawienia, które zostały odwołane. 

\\ obliczu takiej tragedii nikt z widzów nie zażądał 

zwrotu pieniędzy. Żałobny kondukt łodzian wraz z 

prezydentem miasta Edmundem Pohlcnscm na ezelc, 

towarzyszył aktorowi w ostatniej drodze z ulicy 

PiCiltrkowskiej aż na cmentarz przy Ogrodowej. 

Nagrobek aktora, który do dziś możemy podziwiać 

na Starym Cmentarzu, ufundowała córka aktora Sur

anah, primadonna Opery Londyńskiej. W tym celu 

zorganizowała ona specjalny koncert w Łodzi 

w dniu 11 maja 1890 roku. 
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(może odejść) 
Wesoła sztuka z podtekstem i ambicj1ami 

w 3-ech Aktach z Epilogiem i muzyką. 
Napisał Remigiusz Caban 

• 

RzECZ DZIEJE SIĘ W TEATRZE „PARADIS", ŚCIŚLEJ - NA SCENIE TEGOŻ TEATRU, 
W WIELKIM MIEŚCIE BEZ FIZJOGNOMII MIASTA WIELKIEGO 

W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ, MIĘDZV 7 A 8 SIERPNIA 1867 R. 

Reżyserował Remigiusz Caban 
Nowe dekoracje Krzysztof a Szczęsnego 

Stylowe kostiumy Zofii Mazurczak 
Ruch sceniczny nadzorował Dariusz Brojek 

Muzykę Jarosława Babuli 
wykonuje orkiestra konduktowa 

lnspictient Ewa Bazaniak Sufler Anna Jochym 

Osoby: 

Marysia Hertz ............................. Pani Magdalena Kozikowska 
Anastazja Rżewskaja ........ Pani Mariola Łabno-Flaumenhaft 
Jadwiga Topolska ... Pani Jagoda Pietruszkówna (gościnnie) 
Irma Zoeller ................................... Pani Beata Zarembianka 
Eligiusz Styć (vel Pietro Pontenegro) ...... Pan Robert Chodur 
Maurycy Hertz sr. ............................ Pan Sławomir Gaudyn 
Berek Gutmann ......................................... Pan Paweł Gładyś 

Franciszek Płotka .............................. Pan Łukasz Krzemiński 
Herman Koch ............................... Pan \Vojciech Kwiatkowski 
Józef Bl!k ....................................................... Pan J\dam M~żyk 
Hugo Pollack .............................................. Pan Piotr Napieraj 
Maurycy Hertz jr ............................... Pan Ireneusz Pastuszak 
Ludwig Henker ................................ Pan Grzegorz Pawłowski 

Mojżesz Tanzmann .................................... Pan Kornel Pieńko 

Prapremiera polska 
na Duż~i Scenic 27 marca 2010 r. 
w Międzynarodowy Dzień Teatru 



Reżyser rozmawia 
z autorem 
(dialog wewnętrzny) 

Reżyser: Napisałd tek<;t dosyć ... nienowoczesny. 
Autor: Powiedzmy wprost mój tekst jest jak „stara baletka". Ta definicja 

teatru Doroty Masłowskiej bardzo tu się nadaje. Napisałem „Murzyna" 

jako utwór z epoki, która przychodzi po tzw. post-dramacie. Wyprzedzam 

czas. Awangardyzuję (śmiech). Domyślam się po prostu, że nie tylko mnie 

znudziły już wyczyny „dramaturgów", którzy tworzą „nowe" propozycje 

literackie kiereszując gotowe dzieła mistrzów (przeważnie tych, co się 

bronić nie mogą, nieżywych), wycinając i dopisując, co się komu podoba. 

Albo składają swoje opowieści z quasi filmowych kawałeczków. Zgaduję, 

że publiczność ma tego po dziurki w nosie. 
R.: A recenzenci? 
A.: Ci, którzy żyją z dopisywania erudycyjnych gloss do tych "tworów", 

zorientują się ostatni. Publiczność jednak zachowuje zdrowy rozsądek i to 

jej trzeba się bacznie przyglądać. Artysta jest od tego, żeby dać formę te

mu, co „wisi w powietrzu". Dramatopisarstwo, zdaje się z pewnym opóź

nieniem, przerabia w ostatnim czasie tę samą lekcję, co muzyka w drugiej 

połowie zeszłego wieku nazywana współczesną. Kompozytorzy, owład

nięci eksperymentatorską pasją, tak zawzięcie pozbywali się atrybutów 

właściwych utworom do słuchania, aż koncertowe sale zaczęły świecić 

pustkami. Trzeba było wrócić do muzyki, albo zmienić zawód. 
R.: Mistrz Penderecki na zarzut, że pisze nienowocze.foie, skwitował: „ To 

nie ja zdradziłem awangardę, to awangarda zdradziła muzykę". 
A.: No właśnie! A gdzie indziej sformułował postulat, który mnie zasta

nowił „trzeba otwierać drzwi za sobą". Obróciłem się i napisałem, com 

napisał. 

R.: Twoja „ wesoła sztuka z podtekstem ... "przywołuje styl teatru sprzed 

ponad stu lat. 

A.: I zachowuje regułę sformułowaną przed niemal dwu i pół tysiącle

ciem: jedność czasu, miejsca i akcji. Jak się sprzeciwiać modzie na fabu

larną „sieczkę" współczesnych inscenizacji, to radykalnie! A poza tym, 

Grecy postulowali tę jedność nie dlatego, że nie znali telewizji i filmu. 

Były i są powody istotniejsze, które te „nowoczesne" spektakle zupełnie 

ignorują. Na szkodę swoją, czyli publiczności, ale to inna sprawa. 
R.: Mnie się bardzo podoba, że w „ Murzynie" wszystko, cały teatr gra, 

nawet ... przerwy. 
A.: Otóż to! Widz ma tym zdarzeniem żyć, oddychać, poddać się upływo

wi czasu, a nie bez przerwy czas gonić - główkować. Owszem, kiedyś nar

racja filmowo-telewizyjna miała w teatrze powab nowości, teraz męczy 

i nudzi. A poza tym, jak płacę za bilet, to nie muszę jeszcze do przedsię

wzięcia dokładać (śmiech) - nieustannie montując fabułę z fragmentów! 
R.: Jednak „Murzyn. "jest sztuką współczesną. 
A.: Oczywiście. To nie jest przecież żadna historyczna rekonstrukcja. 

To jest o nas i dzisiaj. 
R.: A konkretnie? 
A.: Mam mówić o moich intencjach? Ja napisałem, ty pokażesz mi 

o czym. 
R.: Na pewno nie o tym, że Mr. Aldridge wielkim aktorem był (śmiech). 
A.: Był. Tak pisali współcześni. Wszystko, co się o Nim tu mówi, jest his

toryczną prawdą. 

R.: Więc możemy im tylko wierzyć na słowo i iść dalej. Żeby na przykład 

pośmiać się z tego, co nas zniewalało wczoraj, zniewala dziś i zniewoli 

jutro ... 
A.: W podobnych okolicznościach. 
R.: „ Intere5y, polityka i sraczka" jak mówi jedna z postaci. 
A.: (śmiech) 
R.: Dodałbym jeszcze miłość, choć się tego nie mówi wprost. 
A.: Ale się widzi, prawda? 
R.: To jest nasz „ Paradis ". 
A.: Nasz „raj". 
R.: Właśnie. 

(R.C.) 



Pisze \V kronikach starodawnych, . 
Ze gościł w my1n rodzinnym n1ieście 

Pewien murzyński aktor sła,vny. 

Bóg raczy wiedzieć - czy \ V prz~jeździe 

Skądś dokądś - czy go przeznaczenie, 

Posłuszne czarnej jego g··wieździe, 

Ku łódzkiej skiero\vało scenie, 

Dość, że nad Łódkę zawędrował, 

Tam na teatrze występował, 

Tam zmarł na jakieś zapalenie 

Z dala od Afryki - macierzy 

I na cmentarzu łódzkim leży 

Julian Tuwin1 

'li·atr im. \\arni) ~i1•11m„zkm\l•j \\ H?ł'„1.01\ il' 
ul. Sokoła 7/9. :35-010 Rzeszów 

tel. 17 85:3 20 01. ra.x 17 850 7;) .)() 
\\·ww. teatr-rzeszow. pl 

a~) '-h'llt il) n·ktora ~ourd) natur prat·) art~ . I) r111cj : 
At.'11ieszka W<tida 

l\irrm\llik Hi11ru Oh,.;lu;.ri \\ iclzcl1\ : 
.iW1ieszka Gawron 

prat'O\\ nia kra11 irrka: Elżbieta Baran 
"onika Ciołkosz. Gabriela Jakidaszek. Józef Podyma 

d1arak1c•r) 111torku: 
Zofia Tarkowska-Niemczuk 

prac·rn111ia „1ol11r„ka: Piotr Karp 
pr.u·1· 111alar„ki1•: Alitja Godek 

d1'111 li) 1•l1•ktr) k: Sławomir Kawa 
1•l1·ktr) t') - 11~11 i1•tlt·11im1 t') : 

Krz)·sztof Jawniak. Piotr 'fomaka 
;1k1...i11·1 : Marian Korn "i.I. Dariusz Lewi!'ki 

prart• ~h1„ar„ki1·: Stanisław Wolski 
pralnia. forhiarnia: lldcna &gtul 
11r111·t· tapi1w~ki1· : Andrzej \\olski 

;!artlm1hia111•: Danuta Bajan-Wojas 
Kazimiera Buezkowska, Gra.Ż)llll Kozioł 

n•k11 it) tor: Artur ~iemiec 

hr),r.ttlil'r rt'll) : ~licczy!daw Osetek 
111011tai.).;.. i: Mit'('Z)·sław Fornal. Artur Camracki 

~dan Rzucidło, Leszek Su.~ 

r1•clakrja prct;!rHlllll : Marcin Kalit.a 
011rnt'm1a11ir ~rrafi< ·zm•: Krzysztof Motyka 

lliuro ( lhslu~ri \\ i1l11l11 
trl./fax 17 85:3 2:? 52. tel. t 7 85:3 20 01 w. :H 1. 3:30 

kasa teatru: tel. 17 850 81.J WJ. 
hilety@teatr-rzcsZt1w.pl 
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Uprzejmie informujemy, 
że dla wygody Szan. Publiczności, 

przedstawienie prezentujemy 
w 3-ech częściach, z dwiema przenvami po I i po li Akcie. 

Całość trwa ok. 165 minut. 

ORKIESTRA KONDUKTOWA ~'YSTĘPUJE W SKŁADZIE: 
tlłr Pan Michał Wesołowski - trąbka I 
tlłr Pan Rafał Kulpiński - trąbka li 

tlłr Pan Damian Skupniewicz - waltornia 
.- Pan Piotr Klocek - puzon 
.- Pan Jan ~liłek - tuba 

Na aromatyczną kawę, herbatę etc. zaprasza podczas antraktu 
bufet prowadzony przez kawiarnię "Muza" 

~'ierzchnie okrycia, kapelusze, laski, parasole etc. 
przyjmujen1y do przecho\vania w garderobie 

za pobraniem kontamarki. 


