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Z WIDOWNI: 

... „Teatr Ochoty", lotny ptak z powodu braku sali tea tral
ncj, pozbawi ony zosta ł jednego z podstawowych elementów 
L ::i tr u - stałej sce ;iy. Ten trak odczuwa oię raczej przykro , 
t o n ie wiadomo gdzie t en lotny teatr znaleźć, gdzie i kiedy 
można „Przepióreczkę" „Teatru Ochoty" jeszcze raz zobaczyć . 

Brak wyraźnego podziału na scenę i widownię, fakt leżący 
w założeniach programowych teatr u, w przedstawieniu 
.. Przep ióreczki" Żeromskiego fascynuje i urzeka . Zespół 
„Tcat:- u Ochoty"' wchodzi tymi samymi drzwiam i co widzo
wie do kl as szkolnych i tak samo jak my zasiada w łavvkach. 

Bez żc:d nego umownego znaku. który by oddzielał rzeczy
wistość od fikcji, nawet bez chwili milczenia - zaczy na się 
a kcja sztuki piosenką dzieci siedzących przed ka tedrą, o k tó
n ·ch myśl imy, że są widzami a one są raczej kurtyną. 

Z normalnego naszego ist n ienia , zupełnie jednoznacznego 
s iedzenia w określonej klasie, odwija się nagle druga pła 
szczyzna istn ienia - św ia t fikcji, wywołany przez słowa 
i gesty aktorów. 

Siłą ich sztuki aktorskiej przeniesieni zostajemy do Porę 
bia n - wszyscy i szkoła pods tawowa na Ochocie i widzowie 
n :ewygodnie wciśnięci w małe odrapane ławki pieirwszokla
sistów. Dla nas przypadkowych widzów , siedzących w porę
biaóskiej szkole, otwiera się nagle inna niż dotychczas mo
żhvość intymnego śledzenia dramatu Przełęckiego i jego hc
roi c·znego, a wytwornego w y rzeczenia się siebie dla wier
n cści swoim obyczajom. 

Oglądanie z odległości ławki od katedry dramatu Przełęc
k;cgo zobowiązuj e do większej uwagi i precyzyjnie jszego od
c:>:uwania. Pozbawieni konwencji teatru podziału na widow
n:ę i scenę. osądzamy sami siebie. Hstor ia Rrzełęckiego, tak 
l:lisk3, staje się pragnieniem naszego serca, marzeniem o na
szej, nieznane j jeszcze.„ wielkości. 

EMANUEL ROBLES 

Jest pisarzem francuskim pochodzenia hiszpańskiego, ale 
właściwie pisarzem północnoafrykańskim. Urodził się w ro
ku 1914 w Oranie i tam w Algierze ukończył studia. Był naj
pierw nauczycielem, później dziennikarzem-reporterem, 
wreszcie poświęcił się całkowicie twórczości literackiej. Od 
pierwszej jego książki pt. „Akcja" (L'action) wydanej w 1937, 
zaczął się szybko proces dojrzewania pisarza, umiejącego ob
serwować życie, właściwe z tych obserwacji wysuwać wnio
ski i umiejącego - pisać. „Dolina raju" (La vallee du Para
dis). „Praca człowieka" (~ravail de l'Homme), „Noce nad 
światem" (Nuits sur le monde) „Wyżyny miasta" (Les hau
teurs de la ville), „To się nazywa jutrzenka". (Cela s'appelle 
l"aurore) i _inne oraz kilka dramatów, przede wszystkim zaś 
„Montserrat" - zdobyły mu światową sławę i prezesurę 
Pcnclubu Afryki Północnej. 

Krytyka francuska szybko zorientowała się, że wraz 
z Roblesem pojawił się w e współczesnej literaturze pisarz 
wysokiej klasy, mający do powiedzenia swemu pokoleniu 
coś ważneg0 . 

Debiut sceniczny sztuką „Montserrat" skłonił znanego kry
tyka Edmunda Brua do znamiennej wypowiedzi: „Utwory 
Rotlesa pozwalały nam przeczuwać od dawna, że jest on 
potencjalnym autorem dramatyczny m wielkiej miary" . 

OD ZESPOŁU: 

Sztuka „Montserrat" hiszpańskiego autora Emanuela Rob
lesa druga z kolei premiera „Teatru Ochoty" jest dramate m 
z historii walk wolnościowych w Wenezueli. Rzecz dzieje się 
w lipcu 1812 r. Wódz Wenezuelczyk ów Miranda, zosta ł po
!:,ity i schwytany w osta tniej decydującej bitwie w dniu 
11 lipca przez oddziały hiszpańskie generała Montewerdego. 
Pułkownik wojsk partyzanckich Umandy Simon Bolivar 
zdołał zbiec. Ukryty przez patriotów do tej chwili uszedł 
pogoni. Hiszpanie zajęli już :i; , kraju . Represje są straszliwe. 
Rzezie i grabieże następują jedne po drugich . 

Sytuacja, w której autor stawia głównego bohatera Mont
serrata. jest sytuacją, z które j każde wyjście jest złe. Wybó r. 
którego musi dokonać bohater, zmuszony przez Isquieirda. 
dokonany zostaje poza granicami p raw człowieka . Fakt, że 
historia potwierdziła słuszność tego wyboru jest przypad-
1. iem. 

Pr<: gniemy poznać tragiczny problem, którego naszym zda
niem człowiek n ie jest w stanie rozwiązać - sytuację, w 
k tórej nic powin ie n się nigdy znajdować. Głębok:J tragiczny 
konflikt między zag:rożonym życiem ludzkim a historią , nie 
powinien naszy m zdan iem być rozstrzygnięty na rzecz hi
storii. 

Człowiek ma jedno życie i może je poświęcić dla idei, 
w którą wierzy. Nie ma prawa poświęcać życia innych, jeśli 
teg:J nie chcą. Dlatego tak is totne jes t to, czy umierający są 
przekonani o koniecmości ofiary ze swego życia. 

Pragniemy zachęcić naszych widzów do dyskusji na ten 
temat. Prosimy o zabieranie głosu„ . 



Program służy .iako karta wstępu 

U w aga: 

Po każdym pnedstawieniu odbywa się dyskusja z widzami. 

Informacje i zamówienia: tel 2:3-85-44, w godz. 12,0~14,00. 

Przedstawienia odbywają się w: 
soboty o godz. 17 ,OO 
niedziele o godz. 17,00 
poniedziałki o godz. 18,:30 

Repertuar w prasie i w WIK-u. 
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