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Pr ojekt dekor acj i szt ttkt „ Monfaerrat" 

Już pierwsze spojrieme na '"J'· ~uniętą war
townię budzi r elle . je. Wym owa tego obr azu 
zapowiada akcję szt -· , j ej atmosferę . Bynaj
mniej nie optymistyc:rną. .Jeżeli, u p zedzając 
następne u wagi - komentarze, wyjaśnię, że 
wartownia woj:.k hiszpań kich w podbijanej 
przez hiszpa - ki eł koloni tor ów Wenezueli 
służy równocześnie ja o ty ez sowy a.r eszt., 
wymowa takiej dekoracji stanie s e ja na. 

Scenograf, dzial jąc w oparciu o głęboką zna 
jomość problema tyki u twor u Robles'a oraz 
ideow ej p ostawy pi.sarz:i, u zn i wart-0\ lę 
areszt za wyrazisty ymbol. za.p-0wiada on 
i sygnalizuje, że w szczupłych mur~ ch wartow
ni dziać się będą sprawy t raktowane z bez
względną surowo~ cią ; źe po tych, którzy tu t· j 
załatwiać b dą różne p orachu nki z inn)mi, n ic 
należy oczekiwać ani poblażllwo&ci, ani lito~ci. 
Surowy i ponury w swojej architektonice „p rzy
bytek" u;;;posa b~a o rzeżyć grożnycb , 1ionu
rych, nielud2lkich. 



„MONTSERRAT" 
UTWÓR lVALCZfłCY 

Napisana w roku 1948 - po wielu innych 
próbach literackich - sztuka pt. „Montserrat" 
ukazala jej autora, Emmanuela Robles'a 
w kategorii stanowiącef dla każdego piŚarzCi. 
rangę najwyższą: Robles ukazal się w niej 
jako pisarz głęboko ludzki, pisarz w pelni 
tego slowa - zaangażowany. Wprawdzie akcja 
jego utworu rozgrywa. się w roku 1812, swoją 
jednak problematyką i zawartością ideologicz
ną rzutuje na czasy dla nas bli ższe i najbliż
sze. Przedstawione w utworze wydarzenia 
historyczne roku 1812, tj. podbój W enezue!i 
przez hiszpańskich kolonizatorów, stanowią 
tylko kanwę, jakb1J punkt wyjścia dla oceny 
wydarzeii i pisarzowi i nam bliższych. Akcja 
utwon i pozwala Robles'owi na pełne treści, 
chociaż expressis verbis nie wypowiedziane 
„Oskarżam!" Oskarżam i potępiam tych wszy
stkich, którzy wyzyskując swoją silę i przemoc 
pozbawiają slabszych ich przyrodzonego pra
wa do wolności, do samostanowfania o wła
snym losie. 

Z rozkazu narzuconego Hiszpanii przez Na
poleona Bonapartego króla, Józefa Bonaparte
go armia hiszpańska okupuje polożoną w 
Ameryce Południowej Wenezuelę, pragnąc11 
zrzucić jarzmo francuskie i ucisk hiszpańskiej 
reakcji. Przeciwko napastnikom kieruje się 
wenezuelski ruch oporu. Oddzia.ly partyzanc
kie, pod dowództwem Simona Bolivara, sta
wiają napastnikom zacięty opór. Nie odstra
szają ich ani represje wobec niewinnej lud
ności, ani tortury, jakich nie wymyślono 
w czasie średniowiecznej inkwizycji, ani ma
sowe mordy. Po ostatniej bitwie, zakończonej 
rozbiciem oddziałów partyzanckich, Bolivaro
wi udalo się ocalić życie i ukryć przed za
wziętą pogonią. Skutecznej pomocy użyczvł 
mu jeden z oficerów hiszpańskich, Montserrat. 

Oficer hiszpański dopuści! się zdrady. I tak 
tylko rozumie to jego przelożony, płk lsquier-

c!o. Dla niego obce są i wręcz wrogie motywy, 
które kierowaly Montserratem, rozumiejącym 
i całkowicie usprawiedliwiającym walkę we
nezuelskich partyzantów o wolność polityczną 
i społeczną . Isquierdo aresztuje Montserrata 
i osadza go w wartowni wraz z sześciu nie
winnymi ludźmi, pochwyconymi na ulicy. Za
daniem tych ludzi jest skłonić Monserrata do 
wskazania znanej mu kryjówki Bolivara; jeś!i 
im się to nie uda., zostaną rozstrzelani. Te11. 
właśnie piekielny, nieludzki pomysł Hiszpana 
i wynikajace z niego wysilki sześciu ludzi 
zagro.fonych śmercią - to istotna treść sztuki 
Robles'a. Treść potworna, n ieludzka, ale jej 
czynnikami są właśnie - ludzie. Ludzie, któ
rych jedyną winą jest to, że są W enezueLczy
kami. Ludzie ci muszą umrzeć, ponieważ po
stawa Mor.tserrata jest nieugięta. Nie jest on 
jednak w swojej postawie osamotniony: dwie 
osoby spośród zamkniętych wraz z nim sześciu 
solidaryzuJq się z jego postawą całkowicie, 
brz zastrzeżeń. 

Ale nie fabula utworu jest jego istotną tre
ścią - chodzi tu bowiem o coś więcej': o po
stawę ideową Monserrata, o jego przekonanie 
o sluszności walki w obronie zagrożonej wol
ności. W obronie postępu przeciw silom reak
cji; w obronie godności człowieka i czlowie
czeiistwa przeciw gwałtowi i bezprawiu. Ro
b/es, pisarz zglębiajqcy tajniki psychiki jed
nostki i zbiorowości, nie zamyka oczu na pro
blematy struktury społecznej, ekonomicznej 
i polityczr!ej współczesnego świata. Znalazłszy 
się jako r:.>porter w Hiszpanii, stanął po stro
nie tych, którzy wypowiedzili walkę faszyz
mowi ge·r„ Franco. Bo w ·i ch walce widzial 
walkę o ideały: spolecznej sprawiedLiwości, 
poszanowania człowieka, wolności. Równocze
śnie solidtiryzuje się z ludźmi skrzywdzonymi 
przez los, niezdolnymi do obrony, poniżanymi. 
i mordow~nymi tylko dlatego, że nie są czlon
kami nan,du gwałcicieli. i morderców. 
Wyraźna w szt11ce Roble'sa analogia do sto

sunków w Hiszpanii w okresie wojny domo
wej, ale równie wyraźna do postępowania. 
hitlerowców w czasie drugiej wojn'!ł świato
wej. W okupowanej przez Hiszpanów Wene
zueli, w H iszpani.i gen. Franco i na ziemiach 
zajętych przez hitlerowskich Niemców ta sama 
panowała zasada: bezwzględnej eksterminacji 
podbitych narodów. 'l'e same były metody: 
tortury i mordy, indywidualne i masowe; wy
rzucanie Ludzi z ich zi<'m; pozbawianie ich 
prawa nawet do prymitywnych warunków ży
cia; wymuszanie drogą najbardziej nieludz
kich środków potrzebnych zeznań; uliczni 
łapanki itp. I wszystko w imię antyhumani
stycznej ideologii o wyższości jednej rasy 
w porównaniu z innymi, w imię bezzasadne_; 
polityki tzw. „Lebensraumu". 

Ta sama też próba usprawiedliwiania się 
indywidualnych zbrodniarzy i morderców. 
I tamci w Wenezueli, i tamci. w Hiszpanii i ci 



ostatni na ziemiach podbitej prze:: siebie 
Europy d7ialati zgodnie :. ro:kazem swo1cn. 
pr;;e l ożonyclL. Jak~e dobrze znamy towa plk. 
I zq u.1erclo : „ZabiJ m pr.:cc c po to, b11 str~e_c 
in teresów k r óla, ktćrcgo jestem 1w. j pokor nie1 : 
szym sim ... J stem po prostu. oficer.em arrri.t 
król ews k ie: . 1 'lam rozkaz ·ut r zymania wszeL
kim i spm:o'ti mi wl clzy Jeno K rólewsk ie j l\'Io
śc i w ty m k ra1u N1 jeste m więc okrat~tk '. em, 
spełniam t yl k o sicój abo .oiqzek ". - N1~. ma
c.zej uspn1u.o icdll1 ia l.i sw oje ludob_oJSitco 
Franck i Fi.scher, H ue. s i Koch, m e mac.zen 
broni si ę -;>r zec! .sqd ... m Izra ela Ado_!f Eichmann. 

Typowym przedstaw icielem h itterowskiego 
U berm enscha" ;e.st w i.>4t ce Ro bles'a Jl?.k . 

i ;quierd o - w tukim ś1~1 tle uka.=u j,q go _jego 
w i as ne Iowa: „ Posylac na. .·mw rc.; tysiące, 

Sce rw z 1 aktu. (zdjęcie robocze od lewej) Ojciec 
Koron il -· Rysza rd Kotaszy iiski, Montserrat -
Jan M achu.Iski, Izpuierclo - tanis la w M ikul
ski. Zuazola - Ta delU>Z Bąk, Anton.an.zas -
Marek Kępiński, Mor ales -· Jaroslaw Strzemień 

które Bóg wydobul z nicości, by z czasem 
wtrącić je w nic z powrotem to prawie -rów
nanie si~ z Bogiem. A w ka żdym razie robie
nie m11. konkurencji.. ." Toteż z ironicznym. 
uśmieche1~i t en sadysta-zbrodniarz wysyla 1u1. 

mi;:ki i .~ r>lierć miliony niewinnych ludzi, chei
piqc s ię przy t y m, cynic zcnie : „Czuję się 

na silach wykończyć dwa miliony W ene.wel
czyków". 

Jakże makabrycznie brzmi anegdota o Eich
mannie, który zapytany, po wyroku skazują
cym go na karę śmierci, o ostatnie życ:::eni·z 
oświadczy!: „Chcialbym przejść na Judaizm. 
by wraz ze mną zginql jeszcze jeden Żyd". 
Ideowym ojcem. hill.erowskiego mordercy mi.-
1.ionów ludzi byl Roblesowski plk. Izqu.ierdo , 
nie poczu':lJajqcy się do żadnej winy, skoro 
mordował z rozkazu króla, jak Adolf Eich
mann mcruowal tylko na rozkaz Hitlera. Jeś!i 
nie na rozkaz, to Izquierdo i jemu. podobni 
mordowah dla zapewnienia zwycięstwa wy
znawanej przez siebie ideologii faszyzmu. TG 
w!aśnię ideologię, jako antyludzką potępił Ro
bles w „Montserracie''. Ideologii złej, bo nie
sprawiedliwej przeciwstawil 1.obrą i szlachet
na, zgodną bowiem z przyrodzonym czlowie
kowi i 1wrodoui prawem do wolności i wybo
ru takich warunków życia, ; akie 011.e same 
uwa tają ;:a najleps<.e. Nosicielem tej ideol.ogii 
jest. tytułowa postać utworu, hiszpański oficer 
- Montserrat . Projekcja sceniczna samege> 
pisarza. 

Montserrat, m imo że Hiszpan, jest przede 
ws.:ystkim czlowiekiem. I właśnie dla.tego ro
.winie innych lud zi; dlatego przyznaje im 
wszystkie prawa, jakich tym ladziom odma
wiają kolonizatorzy pokroju Izquierda. Staje 
więc po stronie wenezuelskich partyzantów, po
maga w uciec.zce i ukryciu ich przywódcy, Si
mona Bolivara. D!a jego ocalenia poświęca ży
cie w!asne i życie sześc i u istnieli ludzkich. 
Wa r to bowiem zdecydować się na takie po
święcenie, jeżeli stwarza ono choćby nadzieję 
ocalenia milionów innych. Ostatnią szansą i na
dzieją Wenezuelczyków był wlaśnie Bolivar. 
Dla jego ocalenia warto i należy poświęcić na
wet dwoje niewinnych dzieci, by następne ty
siące rodzących się nie rodziły się niewolnika
mi. 

Mot·ywem postępowania lVIontserrata jest wia- · 
ra w słuszność sprawy - w walce o nią staje 
po stronie uciśnionych. Jako zwykły człowiek 
przeżywa chwiLe słabości, przełamuje je jed
nak pod wpływem silniejs.zej od niego dziew
czyny wenezaelskiej, nietyski Eleny, która zgi
nie wraz z nim. Przezwyciężył się i, zanim go 
zamordowano, mówil już tylko o nadziei ura
towania milionów tych, których bezwzględny 
ich morderca nazywal „ogłupiałymi Indianami 
i smrodliwymi Murzynami". W postaci Mont
serrata przeciwstawił Robles ideę dobra idei 
zła wcielonego w postaci lsquierda. Wiara bo-



EMMANUEL ROBLES 

MONTSERRAT 
(MONTSERRAT) 

sztuka w 3 aktach 

Przekład: HENRYK ROSTWOROWSKI 

ANTONANZAS 
MORALES 
Z U AZO LA 
oficerowie his-Lpańscy 

IZQUIERDO 
pułkownik 

OJCIEC KORONIL 

MONTSERRAT 
oficer hiszpański 

ARNAL LUHAN 
ga rncarz 

SALASINA 
kupiec 

MATKA 

- Zbigniew Cze:tki 
- Zbigniew Pieczul 
- Stanisław Stojko 

- Stanisław Mikulski 

- Ryszard Kolaszy11.1ki 

- Jan Machulski 

- Stefan Buczek 

- Ludwik Paczyńaki 

- Halina Machulska 

JUAN SALCEDO ALVAREZ - Janusz Cywiński 
aktor 

RICARDO 

ELENA 

- Kazimierz Siedlecki 

- Teresa Mikołajczuk 

ŻOŁNIERZE, MNISI . 

Miejsce akcji: wartownia przy głównym dowództwie wojsk hiszpań~ich 
w Walencji wenezuelskiej 

SCENOGRAFIA: EŻYSERIA: 
JERZY TOROŃCZYK ECH KOMARNICKI 

ASYSTENT REŻYSERA: 
STANISŁAW MIKULSKI 



natera w człowieka bez względu na kolor j ego 
1kóry jest głoszoną przez nobles'a negacją ideo
logii rasizmu, jest jego gorącym oska rżeniem 
prześladowania słabszych pr-ez sil ni ejszych. 
Wymowa więc jego utworu ma charakter na 
wskroś postępowy, jego zaś wartość - cha
rakter ogólnoludzki. 

Śmierć 1Wontserrata i sześci u niewinnych l u
dzi , których on sam zni szczył, skazując ich na 
śmierć swoim milczeniem w sprawie kryjó w 
ki Bolivara, przypom ina postnwę M icki ewicza 
w „Reducie Ordona": 

„On będzie patron szańców bo dzieło 
' /niszczenia 

W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło 
[tworzenia". 

Scena z III aktu (:!djęcie robocze) od lewej: 
Salas Ina - Ludwik Paczyiiski, Montserrat -
Jan Machulski, Matka - Halina Machulska 
Arnal Luhan - Stefan Buczek, Juan Salced~ 
Alvarez - Janusz Cywiński 

• 

EMMANUEL ROBLES -

jest pisar.z.em francusk i m pochodzenia hiszpań
skiego, ale właściwie pisarzem pólnocno-afry
kaiiskim. Urodził się w roku 1914 w Oranie; 
tam i w Algierze ukońc.zyl studia. Byl naj
pierw nauczycielem, później dziennikarzem
reporterem, wreszci e po.święcił się całkowicie 
twórczości literackiej. Od pierwszej jego 
książki pt. „Akcja" (L'oction), w ydanej 
w roku W37, zaczął się szybki proces dojrze
wania pisarza, ·umiejącego obserwować życie, 
właściwe •Z tych obserwacji wysnuwać wnio
ski i umiejącego - pisać. „Doli na raju" (La 
vallee du Paradis), „Praca człowieka" (Travail 
de l'Homme), „Noce nad światem" (Nuits sur 
le monde), „Wyżyny miasta" (Les hauteurs 
de la ville), „To się nazywa Jutrzenka" (Cela 
s'appeUe l'aurore) i inne (,raz kilka dramatów , 
pr zede w szystkim .zaś „Montsenat" - zdoby
ły mu śur:atową sławę i prezesurę Penclubu 
Afryki Póinocnej. 

Krytyka francuska szybko zorientowała się, 
że w raz z Robles'em pojawił się we współcze
snej literaturze francuskiej i światowej pisarz 
w ·ysokiej klasy, mający do powiedzenia swq
j em u pokoleniu coś ważnego. Debiut sceniczny 
sztuką „Monserrat'' sklonil znanego krytyka. 
Edm unda Brua do znamiennej wypowiedzi: 
„Utwory Robles'a pozwalały nam przeczuwać 
od dawna, że jest on potencjonalnym autorem 
dramatycznym wielkiej miary. 



GŁOSY ~PRASY :o „MONTSERRACIE" 

Poza przytoczoną wcześniej opinią Edmunda 
Brua sztuka Robles'a spotkała się z powszech
nym uzaniem innych krytyków teatralnych Pa
ryża oraz francuskiej i algierskiej publiczności. 

Jeden z czołowych recenzentów teatralnych, 
.Jacques Lemarchand pisał w „Combat" po pre
mierze „Montserrata" w Theatre Montparnasse 
- Gaston w Paryżu: „Sztuka ta jest niewątpli
wym sukcesem. który ucieszył wszvstkich mi
łośników teatru. Należy ją zaliczyć do najlep
szych przedstawień sezonu 1947-1 o„rn. a kto 
wie. czy nie jest ono w ogóle najlepsze". 

Nie mmeJ entuzjastycznie zareagował na 
sztukę Robles'a surowy krytyk francuski, 
Andre Frank pisząc na łamach „Le Populaire": 
„Na premierze sztuki Robles'a oczekiwaliśm:v 
wszyscy na to, że ujrzymy dzieło naprawdę 
wartościowe. ale. gdy kurtyna opadła, uznaliśmy 
je za arcydzieło. Dialog w momencie szczyto
wym okazał się jednvm z najlepszych. najoięk
niejszvch i najmocniejszych. jakie słyszeliśmy 
w ostatnich latach". 

Do głosu Brua, Franka i Lemarchanda dołą
cz~·ł swój sąd Paul Gaillard. stwierdzając w fa
chowych „Lettres frarn;aises": „PrzeciPż - i nie 
może tu być żadnej wątpliwości - jest to na.i
oięknie.isze i najwspanialsze widowisko teatral
ne spośród tych wszystkich, które oglądaliśmy 
ostatnio". 

Nie dziwią te entuzjastyczne osady „Montser
rata", jeżeli się zważy, że sztuka Robles'a służy 
pięknej i szlachetnej idei braterstwa oomiedzy 
wszvstkimi narodami świata; idei snrawiedli
wości i wolności czołwieka. A prz,::~nać przy 
tym trzeba, że zamysł pisarza nic był łatwv. 
Każe on przecież bohaterom swo.iel!o utworu 
nefilować przez dwie bite godziny przed niu
tonem egzekucyjnym. Lecz mimo t'l i wbrew 
tej niesamowi-tej grozie, jaką wywołuje widmo 
niechybnej śmierci, ciężar gatunkowy pr0hle
matu . sugestywna siła i prawda dialogu wvcho
rlza z tej grozy zwvcięsko. I , co w utworze 
Robles'a najbardziej istotne, ostatni akord jest 
ootymistyczny. Mimo że dramat zawiera w so
hie sporo elementów, które mol!a upoważniać 
do nazwania go „szkołą okrucieństwa". 

• 

Scerw. z II aktu (zdjęcie robocze) Montserrat -
Jan Machulski, Stanisław Mikuiski 



Kilka dal z historii 

Simon B o I i var (li83-1830) - postać historycz
na. żolnierz i polityk, przywódca szeregu rewotucJi, 
k ture doprowadziły do wyzwolenia spod jarzma hisz
pai1skiego wielu narodłnv Ameryki Połud niowej, ży
jących dzisiaj w nicpodlcgl •eh pai1'lwach (Wen e
zuela, Kolumbia , Ekwador, Panama, Peru, Boliwia). 
w r. 1819 proklamowa ł u iepod1"g ł4 republil<i; l\.o
lumbii i zost:i ł jej pierwszym prezy dentem. W r. 18~5 
przyczynił sit; •kuteczni1• do pow, t :L,ia B liwii, któ
rej również był pr ezydente m. Na wszyst kich obsza
rach, wyzwolonych spod jarzma hiszpań,;ki ~ i;o zniósł 
niewolnictwo. W r. 1830 pokonany przez siły reak
cyjne musiał zrezygnować z prezydentury, po czym 
w tym samym roku zmożony przez gruźlicę umarł 
w siu aj n ej nędzy. 

W r. 1808 Napoleon zajął Hiszpanię i na jej tronie 
osadził swego brata Józefa. \V d w a łata później 
rozgorzała w Hiszpanii r ew olucja burżuazyjna. Wzięli 
w niej jednak udział chłopi, niewolnicy, rzemieślnicy 
i drobne mieszczaństwo. Sebastian Francisco de Mi
randa, Jose de San l\lartin, Simon Bolivar, Its. l\ligueł 
Hidalgo i Jose Maria l\lorrlos - oto głowni przy
wódcy ruchu rewolucyjnego w Hiszpa nii i w jej za
morskich koloniach w Ameryce Południowej. 

Rok 1819 - Kolum bia stała si niepodległą repu
bliką z Boliva rem jako jej pre~ydentem . Wcześnie.i, 
bo w r. 1810 ogłosiły swą niepodległo;;ć: \Vf'nezuela, 
Nowa Granad;i , Meksyk, nu enos Aires, P eru, Boli 
wia, Chile i Paragwaj: p1i:i.nle.i za,;, w r. 1822 uczynił 
to san10 : Elnva.dor, który połqc1ył się z \Vcnezue:ą 
i Kolumbią w jedną r"publikę Vicllne j Kolumbii, 
z Bolivarem jako j <'j prezyd •nt~m. w r. 1823 nie
podległość prolclamO\ alo P eru, przyjmując na cze;;ć 
Bolivara nazwę Boliwii. 

Po 15 latach zaciętych i l<rwawych walk Ameryka 
Po!udniowa, przrz wiele lat poprzednich zamorska 
kolonia Hiszpani i, odzy skała oluoś i: . z Lym epoko
wym wyd:i rzeniem histo rycznym 1.wiązało się na zaw
sze nazwisko czołowego bojownil<a o wolność poli
tyczną i sprawiedliwość społeczną - Simona Bo 1 i
v ar a. 
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