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JADWIGA PRZERADZKA 

Kilka słów o autorze 

Pisarz fr,rncuski Emma11ucl Roblcs„ urod Ł ił sit; w Orani ' ( frgka 

północna) w roku 1914. Sławę zapew11ily mu opowiadania i 1iow le, w 

których <lal się pozn <ić jako mistrz dialogu, konstrukcji i psy holocicz

ncco poglębie11ia postaci. 

Do szczq.\ólnic znanych j<:!~O dziel 11ależą: „Dolina raju ", „ keja", 

„Noce nad światem" i „Praca ztowicka . „~Iontscrrat" jest jego pierw

szym utu:orcm · eni znym. Za dramat ten UZ!Jskal Robks 1wcrodę na 

frm1cuskim konkursie ml d1.1ch dramatopisarzy i obr~ cnie 1 !JSWwia się 

fT,O 11n wielu pr:~odui<!C!Jch scenach świata. 

Sztuka !H, którą p.t. „Der grojs c r 11ysojcn" \i ielkic Z :.iat~ania) 

przelo7.ył z fro11cuskiego .luk11b Rotbaum, po raz pierwszy zostaj . wys

tawiona w Polsce i po raz picru1szv na scenic Ż!Jdou:skiej. 



SIMON BOLIWAR 
(1783 - 1830) 

Żolnierz i m<tż stanu. 'Wódz szeregu rewolucji, które doprowadziły 

do u11zwolcnia spod jarzma his2pa1iskiego wielu krajów, obecnych 

państw Ameryki Łaci1\skiej: v\ enezueli, Kolumbii, Ekwadoru, Pannmp, 

Peru i Boliwii. 

Boliwnr urodził się w Karakas, "\Venezuela, UJ lipcu 1783, unrnrł 

mając Int 47 UJ pobliżu Santa-.Marta, UJ republice l\olumb~i. Kształcił się 

UJ Hiszpanii i przc·bgu;ał dłuższy czas u:e Francji, UJ okresie Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej, gdzie przejął się ideami tej Rewolucji. 

W r. 1819 proklamował republikę „Kolumbia" i został wybrany 

pieru:szym jej prezydentem. W roku 1825 uczestniczył w tworzeniu 

nou:ej republiki w pólnocnych prowincjach Peru. Republika ta otrzyma

ła nazu:ę: Boliwia, od nazwiska Boliwara i tu również obrano go pre

zydentem. 

Boliwar pierwszy wyrn:olił niewolników we własnych posiadłoś

ciach i zniósł uiewolnictwo na wszystkich obszarach, które uwolnił od 

jarzma hiszpańskiego. 

·walka o to wyzwolenie trwała 16 lat (od roku 1809 do 1825). 

l ' czestnik< mi u: alki U'!JŁtroleńczej b!Jli: chłopstu:o, postępowa część 

mieszczaństwa i zubożała szlnchta. "Valka toczvła się nie tylko o niepo

dległość, lecz również o W!Jzwolenie nieu:olników, o zrzucenie władzy 

obszarników i kleru. 

Niedługo utrzymał się Boliwar u tdadzy. W roku 1830 siły reak

cyjne zmusiły go do· rezygnacji z rrovdentury. Tego snmego roku 

umarł UJ wielkiej nędzy. chorv na gruźlicę. Cał!J swój olbrzymi majątek 

poświ~cił na U'alkę przeciw okupantom i na budowę młodych republik. 

Obiaśnienie i streszczenie 

vV kmicu XVIII-go w. obumi"1.:.rnjący feodalizm został dobity przez 

"Vielką Rewolucję Francuską. 

Zaostrzona walka klasowa wgwołała ruchy narodowo-wgzwole1icze, 

które często pod hasłami Rewolucji Francuskiej. „vVolność, Równość i 

Braterstwo" walczyłg o wgzwolenie swych narodów spod jarzmtJ oku

pantów. 

vV krajach Ameryki ł.acirl.skiej, pod dowódz.twem BoliUJara, walka 

rcwolucgjna toczyła się rómnież o zniesienie niewolnictmJ, o rómne 

prawa dla ludności autochtoniczej bez względu 1ia rasę (w krajach tych 

żyją przemażnie czerwono-skórzg Indianie, Murzgni, metysi i mulaci). 

To niebywale zaostrzyło opór obszarników i kleru. 

Oto historyczne tło dramatu „Montserrat" (Wielkie Zmaganie") 

Co należy'? stawiać wgżej - życie jednostki, czy zwycięstwo ~dei? 

Czy wolno poświęcać jednostki, aby wywalczyć wolność dla milionów? 

-oto nłówne zagadnienie dramatu. 

Akcja się roznrywa w lipcu 1812 r. Dowódca pomsta1iców w vVe

nezueli, Miranda, poniósł porażkę w krwawym starciu z hiszpa1iską 

armią okupacyjną i został wziętg do niewoli przez hiszpar'1skiego gene

rała Monteverda. Simon Boliwar, zastępca Mirandy, uciekł i ukrgwa 

się przg pomocy swoich rodaków. Wojsko hiszpa11skic ści~a go bez

skutecznie. Hiszpanie zajęli już 3/4 Wenezudi i panują tam w oparciu 

o krwo.wy terror. :Morderstwa, rzezie, nwałt9 i rabunki są codzienn9m 

zjawiskiem. 

I. akt: Sztabow9 oficer hiszparl.skich wojsk okupacyjn9ch w We

nezueli, Montserrat, widząc despotgczne panowanie swego króla, teror 

i ucisk stosowany wobec miejscowej ludności, przechodzi na stronę 

rewolucjonistów, którym dowodzi Boliwar. Ukrywa ścif~<H1° .go BoliUJara, 



o czym dowiaduje się szef slużbJJ wywiadowczej sztabu hiszpm1skiego, 
Izquierdo. Ten, chcąc wydobyć od aresztowanego l\fontserrat zeznanie 
o kryjówce Boliwara, stawia aresztowanego przt:d alternatywą: albo 
śmierć G aresztowanw:h przypadkowych, niewinnych przechodniów, albo 
wydanie Boliwara. 

II. akt: Ciężkie zmagania Montserrnt z sob<1 samym, walka mię
dzy sympatią dla niewinnych zr.kładników, a sumieniem rewolucjonisty. 
Zmagania ze współczuciem dla zakładników, wśród których znajduje 
się matka dwojga małJ.1ch dzieci, mistrz-garncarz, ojciec pięciorga dzieci, 
bogaty kupiec, szczęśliwy ze su-oją młodą piękną żoną, wielki or!ysta 
hiszpański, goszczący w tvm mieście, miody Indianin- rewolucjonista, 
który jednak nie chce „ z~inąć tak głupio". l\lontserrat się nie poddaje 

pada pierwsza ofiara Izqnierda -niewinny garncarz. 

Jll. akt: Sad)) stycznie znęcając się nad zakładnikami Izquierdo 
rosyla ich rod mur. Ale ten sadyzm U').JU:Oluje u nich przebudzenie 
si~ godności ludzkiej, która UJ obliczu śmierci każe im rzucać słowa 
pogardy dla opraców. Młody ldiauin idzie na śmierć z rnuznaniem 
wiary w :t u-ycięstU'O Boli u- ura, zu9cięstU'o rewolucji. Lament zrozpa
czonej matki mał!Jch dzieci . pou·odujc chwiloU'e zachwianie się Mont
'5Crrnt. Opanowuje się jednak dzięki dum1~ej postawie młodej Indianki
patriotki, siostry duu partyzantów. Zaldadnicy giną. Izquierdo zarządza 
spromc:dzrnia nowych zakładników, lecz dowiaduje się, że Boliwar 
uynrał się z okrążenia i organizuje na nouo swoją armię partyzancką. 
Montserrnt idzie na ~mierć z miarą w bliskie ZU');JCięstu-o rcU'olucji. 
Izquierdo ze sw!jm nąjbliższ!:Jm wspólnikiem w okrucie11stwie, bezrnukd
nym mnichem, zostają ze świadomością porażki , która czeka ich ze 
stron!) nowego, rodzącego się świata, 

Aokolll'iek ukcja clrcnrntu rozgr!JWa się w pocz<1tkach XIX-go wieku, 
w claltkich 1niji:;ch Arner!Jki Łacil1skiej, sł!:JSZ!:Jrny w niej echa naszej 
niccltu-nej przeszlości, u iclz imy zl wieszcze cienie hitlcroll'Shich zbrodni. 

Pcstq: cU'anie ckuprntów cu:ych czau\w U:)Jrafoie prz!Jpomina fa
s;ą; stllll i imrerialistćtv r:as7ych czasćw. Podobne są ich metody i ten 

sam nieodstę ny U'Spólnik - kler, który uczestnicz!J w najmiększych 

zbrodniach „w imię Boga i zbawienia cluszv". 

„ 

z drugiej stroJJy u:idzimy tych, którzy zamsze są w pierwszych sze
regach walczących o wolność: masy ludowe, ponoszące największe ofiary 
dla idei, z nimi są uczciwi nawet z drugiej stro11y barykady; widzimy 
„kolorowych" ludzi, zrzucających z siebie nieproszoną opiekę „wyższej 

rasy", „rasy pC1nów". 

Przy cnl9m swpm tragiźmie „Montserrat" jest optymistvcznym 
stwierdzeniem, że zmvcif,".Ż!JĆ musi śt iat wolności narodów, świat wg
zwolenia człowieka. 

Mordchaj Spektor] Mojsze Szu:ejlich 

1~flDD~D 'Jl171 l '1"11W nW71 

Mojżesz Lancman Marek Warszawski 

IM71DllM1. nwn 'iJDllMW1Mll iJ1M>J 



OSOBY DRAMATU 

u:edluc kolejności ukazywania si~ na scenie: 

Antonan zas ) ofi cerow ie 
Zuazola \ sztabu 

lorales j hiszpar1sk. 

Izquierdo - pułkownik sztabu 

Ojciec Coronil - mnich 

Montserrat - oficer sztabu 

Kup iec Salus Ina )
1 

a· . 
. n iame 

Garncarz Amal Lu han J 
Matka - Indianka 

Aktor Juan Salcedo Alvarez 

Alana - Indianka 

Ricardo - Indianin 

M. Lancman 

M. Spektor 

M. \Varszatuski 

J. Widecki 

I. Latowicz 

I. Grudberg 

Ch. Lewensztein 

M. Szwejlich 

F. Szafer 

M. IHein 

S. Gr9nhaus 

R. Latowicz 

M iejs ce a kc j i : \Vartownia przy hiszpar1skim sztabie generalnym 

w Walencji, \Venezuela. 

Prz !J fo rte p ian ie: D hAGA N Inspektor s c cn9: A. BLA T 

1\lasz yni la ceny: '.\I . Ch aiel; Kosliumer: E. Hirs ze); Peruki: 1\1. \Vojcz9ń ski 

O 11•iell e nie : E. Ii nr in owicz: Rekw i z!J IOr: H. Gc rner 

Adminis trator: J. SEND ER 
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JAKUB ROTBAUM 
Reżyser. «Trupy Wileńskiej » , «Teatru Młodych», «Por)·
s kiego Zydowskiedo T eotru Robotniczego», a w ostatnim 
dziesięcioleciu - szeregu: teatrów Żydowskich w wielu 

krajach świata. 
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