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BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź, ul. Obr. 
Stalingradu 21, tel. 350-36, przyjmuje zamówienia na bilety do 
Teatru Powszechnego (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8,00 
do 16,00. 

KASA TEATRU POWSZECHNEGO - Łódź, ul. Obr. 
Stalingradu 21, tel. 350-36 - czynna cały tydzień (z wyjątkiem 
poniedziałków) od godz. 10,00 do 13,00 i od 16,00 do rozpoczęcia 
przedstawienia. 

' 

Rzecz dzieje się w lipcu 1812 roku. Wódz Wenezuelczyków Miranda, 
został pobity i schwytany w ostatniej decydującej bitwie w dniu 
11 lipca przez oddziały hiszpańskie generała Monteverdego. 
Porucznik wojsk partyzanckich Umandy Simon Bolivar zdołał 
zbiec. Ukryty przez patriotów do tej chwili uszedł pogoni. Hiszpanie 
zajęli już 3/4 kraju. Represje są straszliwe. Rzezie i grabieże 
następują jedne po drugich. 

(E Robles: WSTĘP do „Montserrata") 



Tadeusz Łepkowski 

„Montserrat" 
- tragedia wenezuelska 
i ogólnoludzka 

Sztuka Robles jest historyczna zarówno w sensie wąskim (aspekt 
wenezuelski, konkretny, umiejscowiony w drugiej dekadzie XIX w.) 
jak szerokim, niejako historiozoficznym (niepowtarzalne 
a typologicznie powtarzające się dylematy, spięcia, konflikty 
i tragedie wiążące się z wojnami, osobliwie domowymi, niosącymi 
nienawiść i miłość, rodzącymi terror i kontrtcrror, wymagającymi 
bohaterstwa o trudnych do wytyczenia granicach). Rzecz francuskiego 

- autora, napisana parę lat po drugiej wojnie światowej, stanowi 
jednocześnie rozrachunek z niedawną podówczas historią, z latami 
hitlerowskiej okupacji, ściślej z ludzkimi postawami wobec decyzji 
ostatecznych (śmierć) i wartości najwyższych (wiara w człowieka, 
wolność). 
Jest jeszcze nadrzędna, ponaddzicjowa, jeśli coś to znaczy, 
przenikająca sztukę myśl, refleksja moralna i filozoficzna o roli 
imponderabiliów, żelaznej woli i gorącego uczucia, czynników 
tworzących pełnego człowieka. Myśl ta wydać się może nieznośnie 
banalna, zwłaszcza dla tych, którzy całą historię, osobistą 
i powszechną, chcą uważać za niekończącą się, optymistyczną, 
nijaką i obojętną moralnie, a w istocie amoralną epokę „małej 
stabilizacji". Nie okaże się banalna, gdy tylko uważnie rozejrzymy 
się wokół siebie, gdy nasz wzrok sięgnie nieco dalej niż do ściany 
własnego, przytulnego mieszkania, gdy ogarnąć zechcemy horyzont 
szerzej niż ten wytyczony nagromadzonymi przedmiotami 
i konsumpcyjnymi ideałami. 
Jako historyk powinienem czytelnikowi tego programu a więc - co 
ważniejsze - widzowi „Montserrata" przedstawić, i zinterpretować 
historyczną warstwę utworu. l zaraz to uczynię, po poczynieniu 
jednak paru uwag wstępnych, a może raczej napisaniu krótkiej 
„deklaracji zasad". Historia żyje swoim a sztuka sceniczna (powieść, 
film) swoim życiem. Nauka ma swoje a literatura swoje odrębne 
prawa. Dramat kostiumowy jest fabularną fikcją, nie jest więc, nie 
może i nie musi być podręcznikiem lub monografią naukową. Nie 
drażni mnie wcale ani nie przeraża ta lub inna, zwłaszcza drobna 
nieścisłość faktograficzna (a takich w „Montserracie" - .iak 
zobaczymy - nie brakuje). O wiele bardziej denerwuje mnie fałsz 
w głębszej warstwie sztuki: historyczne nieprawdopodobieństwo 
sytuacji lub dialogu, kreowanie postaci, które w danej epoce i kraju 
nie mogłyby działać, natrętne uwspółcześnianie problematyki 
(natura Judzka jest prawie niezmienna, ale sposoby zachowania się, 
argumetacji, wyrażania myśli i uczuć zmieniają ·się, i to dość 
wyraźnie). 
Emmanuel Robles umiejscowił akcję swej sztuki w lipcu 1812 r. 
w rozdartej wojną Wenezueli. Rzecz ma się dziać w Walencji 
(Valencia), zajętej przez wojska hiszpańskie. Jak bylo i być moglo 
w rzeczywistości? Czy autorski wstęp do dramatu i zwłaszcza sam 
jego przebieg ściśle odpowiada realiom 1812 r. '? I wreszcie czy 
wszystkie osoby występujące w sztuce, to postacie historyczne? 
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Trzej bohaterowie sztuki( Zuazola, Morales i Antonanzas) to ludzie, 
którzy przewinęli się naprawdę przez scenę dziejów Wenezueli. 
W rzeczywistości dramat Robles ma jeszcze jednego, czwartego 
największego i historycznego bohatera. Nieobecny na scenie, lecz 
najważniejszy w sztuce jest Simon Bolivar, Wyzwoliciel, człowiek
-nadzieja, człowiek-sprawa, człowiek-cel, człowiek-symbol, ten, za 
którego traci się życic i warto je stracić. Pozostałe postacie są 
fikcyjne, z wyjątkiem arcyważnego w sztuce Jzquierda, który chyba 
może być utożsamiony z historycznym Bovesem. Do tej sprawy 
jeszcze wrócę. 
Robles łączy więc osoby historyczne z fikcyjnym. Podobn<! w jakiejś 
mierze metodę kojarzenia lub syntetyzowania fabularnej fantazji 
z historyczną „literaturą faktu" stosuje do czasu i chronologii 
wydarzer1. Zgodnie ze wstępem do utworu istniał 
i działał w 1812 r. wybitny przywódca wenezuelski Francisco 
Miranda. Wprawdzie nie odbyła się 11 lipca w Wenezueli żadna 
decydująca bitwa, lecz prawdą jest, iż w tym mniej więcej czasie 
upadła Pierwsza Republika Wenezueli, natomiast płk Simon Bolivar 
nie tyle przedostał się do nic istniejącej partyzantki, ile wyjechał -
za zgodą hiszpańskiego dowódcy Domingo Monteverdego - na 
wyspę Cura9ao. Mówiąc krótko: autor sztuki, pragnąc zapewne 
zagęścić akcję dramatu, skomasował niejako (dość dowolnie) 
w jednej lipcowej dobie różne wydarzenia z dziejów wojny 
o niepodległość Wenezueli, pochodzące z różnych lat, a ściślej 
z okresu 1812-1814. Nie zastanawiam się nawet nad tym, czy 
Robles miał prawo tak uczynić, bowiem stwierdziłem już wyżej, 
że mu je chętnie przyznaję pod jednym wszakże warunkiem: 
wierności wobec generalnej linii procesu dziejowego, wobec 
dramaturgii epoki, a więc tego, co nazywamy zazwyczaj jej atmosferą. 
W latach 1810-1825 toczyły się na obszarach ogromnych hiszpańskiej 
Ameryki - od północnego Meksyku po południowe Chile - wojny 
o niepodległość poszczególnych jej krajów. Przyczyny ich wybuchu 
były liczne: zaliczyć do nich należy m. in. wyzysk gospodarczy 
i ograniczenia handlowe ze strony Hiszpanii oraz interes zamożnych 
Kreolów (miejscowych białych, Americanos - jak sami o sobie 
mówili) w oderwaniu się od starej ojczyzny-matki i prowadzeniu 
wolnej wymiany z panującymi na Atlantyku Anglikami; konflikty 
między odsuniętymi od władzy, wykształconymi i świadomymi 
swej rosnącej obcości wobec Hiszpanii Kreolami (częściowo też 
ludnością kolorową), a nasyłanymi z metropolii urzędnikami; 
dQmaganie się - pod wpływem idei oświecenia oraz rewolucji amery
kańskiej i francuskiej-wolności słowa i druku oraz swobód politycznych. 
Oczywiście, że istniały spore różnice w położeniu, dążeniach 
i konfliktach rozmaitych warstw społecznych i grup etniczo-rasowych 
w Meksyku i Chile, Wenezueli i Peru. Stąd też względna inność 
przyczyn, odmienność przebiegu wojen i stopnia ich zaciętości . 
O terminie wybuchu niepodległościowej rewolucji 
hispanoamerykańskiej zadecydowały wydarzenia europejskie 
1808 r. Więcej nawet, stały się detonatorem wielkiego wstrząsu 
w Ameryce. Oto one: interwencja napoleońska w Hiszpanii i okupacja 
tego kraju przez Francuzów; wymuszona przez Napoleona abdykacja 
króla hiszpańskiego Karola IV a następnie internowanie go, wraz 
z synem i następcą Ferdynandem, we Francji; narzucenie 

Hiszpanom przez francuskich agresorów nowego króla - Józefa 
Bonaparte, brata Napoleona; hiszpański opór ludowy przeciw 
najeźdźcom. 
Powstała w Sewilli antyfrancuska, narodowa junta uznała młodego 
Ferdynanda VJI za prawowitego władcę Hiszpanii, a więc i Ameryki 
hiszpailskiej. Narodowy ten monarcha, nikomu nieznany, więziony 
poza krajem, stał się jednak symbolem ojczyzny i patriotycznego 
oporu. W całej prawie Ameryce odrzucono władzę Józefa Bonaparte. 
Tworzono natomiast junty antynapoleor1skie, wyrażające poparcie 
dla Ferdynanda VII. Centralna junta hiszpaóska nic potrafiła 
koordynować poczyna11 kreolskich ośrodków antynapoleońskich 
\'! Ameryce w styuacji, gdy kontakty między Hiszpanią i Nowym 
Swiatem stawały się niepewne i sporadyczne. Nic dziewncgo, że 
junty uzyskaly znaczny stopie11 samodzielności. Zresztą metropolia 
nie myślała o samorządzie kreolskim w posiadłościach. Wtedy to 
zamożni Amcricanos zaczęli przemyśliwać o autonomii lub 
niezawisłości, zrywając stopniowo lub gwałtownie więzi 
z Hiszpani<[. 
Na ogromnych obszarach Ameryki hiszpar1skiej ukształtowały się 
w latach 1810- 1825 trzy wielkie ośrodki ruchu niepodleglościowego: 
Meksyk, Wenezuela i Argentyna (La Plata). Skomplikowany splot 
konfliktów wewnętrznych (klasowych, rasowych i narodowych) 
sprawił, iż latynoamerykailskie wojny o niepodległość, stanowiące -
warto to uzmysłowić - pierwszą w skali światowej wielką falę 
dekolonizacyjną, były w nicmalym stopniu krwawymi i okrutnymi 
wojnami domowymi . Marsz Wenezueli ku niepodległości stanowił 
długą, dziesięcioletni<1 drogę przez mękę. 
Kraj był bogaty. Produkował na plantacjach położonych w pasie 
nadbrzeżnym, przede wszystkim kakao a oprócz tego trzcinę 
cukrową, tytoń i indygo. W głębi lądu, na rozległych stepach 
(llanos) chowały się ogromne stada bydła rogatego. Rolnicza 
Wenezuela była też krajem dość licznych miast, głównie portowych, 
kupców, marynarzy i przemytników. Obok białych Hiszpanów, 
czyli pólwyspiarzy, oraz białych, lub nieco podkolorowanych 
Kreolów zamieszkiwali Wenewelę afrykar1scy niewolnicy, a także 
mieszai1cy: Metysi, Mulaci i Zambosi (owoc skrzyżowania Indian 
i M.urzynów). Wszyscy prawie znali język hiszpar1ski, co było 
zjawiskiem dalekim od powszechności w Meksyku, Peru czy 
Gwatemali. 
Zamożna warstwa Kreolów - plantatorów i kupców - wyróżniała 
się u progu XIX w. znajomością świata: Antyle, Nowa Granada 
(dziś Kolumbia), Hiszpania. Stany Zjednoczone oraz zaciekawieniem 
nowymi ideami, jakie rodziły się w Europie i Ameryce. Większość 
była oświecona, republikaóska, patriotyczna, dumna z miana 
Amerykanina. Mniejszość tradycjonalistycznie katolicka, wierna 
królowi (nowoczesne pojęcie narodu hiszpar1skiego jeszcze nie 
istniało), a niechętna bezbożnej republice, wciąż widziała przyszłość 
Wenezueli u boku hiszpailskiej matki-ojczyzny. 
Spiskowe organizacje republikaóskie o programie niepodległościowym 
działające w latach 1797-1798 zostały rozbite, a na konspiratorów 
i liczne rodziny podejrzanych Kreolów wenezuelskich spadły 
represje. To samo powtórzyło się w 1806 r„ po nieudanej próbie 
lądowania w Weneweli zorganizowane· przez Mirand~ (zwanego 



odtąd Prekursorem) ekspedycji niepodległościowej . Kreole byli 
podzieleni. Patriotycznie nastawiona większość, zalękniona, 
musiała dość długo milczeć, znosząc w pozornej pokorze 
półwyspiarskie, represyjne rządy. 

Dopiero na przełomie 1809 i 1810 r. grupa młodych Kreolów, wśród 
nich pochodzący z bardzo bogatej rodziny Simon Bolivar 
zawiązała konspirację antyrządową. Na wiosnę 181 O r. spiskowcy 
przyczynili się walnie do obalenia władzy kapitana generalnego 
i utworzenia w Caracas patriotycznej junty, w praktyce 
autonomicznego rządu Wenezueli. Ale rozagitowana i rozgorączkowana 
kreolska Wenezuela, zagrożona zbrojną interwencją hiszpańską, 
była podzielona : na zwolenników Hiszpanii, rojalistów, którzy 
przeważali w niektórych miastach i prowincjach oraz patriotów, 
na ogół republikanów, też podzielonych na autonomistów 
i niepodelgłościowców. 
Wybrany przez bogatych Kreolów Kongres Narodowy miał wprawdzie 
większość umiarkowaną, lecz naciskany z zewnątrz przez Klub 
Patriotyczny, w którym działali m. in. Miranda i Bolivar, 
proklamował 7 lipca 1811 r. niepodległość Amerykai1skiej 
Konfederacji Stanów Wenezueli. · Stolicą nowego państwa została„ . 
rojalistyczna Walencja miasto, w którym toczy się akcja sztuki. 
Rząd nowego państwa był slaby, działał mało sprawnie, nie znajdując 
posłuchu na prowincji. W różnych stronach kraju wybuchały 
rojalistyczne powstania, w toku walk mnożyły się obustronne 
okrucie11stwa a duchowieilstwo agitowało przeciw republikańskim 
bezbożnikom. Lud, liczący na polepszenie swego losu (zniesienie 
niewolnictwa, nadział ziemi), niczego się od rząd zących republiką 
bogaczy nie doczekał, toteż w decydujących momentach pozostawał 
bierny, a nieraz współdziałał z Hiszpanami-rojalistami. Dodać się 
godzi, że drobna część rodowitych Hiszpanów poparła sprawę 
niepodległej Wenezueli. 
Gdy na czele kilkuset ludzi wylądował w Coro kpt. Monteverde, zaczął 
szybko odnosić sukcesy w walce z republikanami. Wydatnej pomocy 
udzielili mu rojalistyczni ochotnicy. Wojska Konfederacji cofały się, 
a duch w ich szeregach podupadł. 3 maja 1812 r. Hiszpanie wkroczyli 
do Walencji. Kilka tygodni później Bolivar stracił twierdzę Puerto 
Cabello, wreszcie 25 lipca dowodzący armią wenezuelską gen. 
Miranda podpisał akt kapitulacji . 
Bolivar udał się na wygnanie, lecz nie zaprzestał walki. Wiedząc, 
iż polityka ostrych represji, prowadzona przez Monteverdego 
(areszty, deportacje), odsuwając od rojalistów wiciu rozczarowanych 
Wenezuelczyków, sprzyja wznowieniu działań niepodległościowych, 
zorganizował - przy poparciu republikanów z sąsiedniej Nowej 
Granady, gdzie się był schronił· - wyzwoletlczą ekspedycję do 
okupowanej ojczyzny. W toku szybkiej kampanii (maj-sierpień) 
wojska Bolivara pokonały przeważające liczebnie oddziały 
Monteverdego i wkroczyły do Caracas, gdzie zwycięzcę obwołano 
Ljbcrtadorem (Wyzwolicielem). Jednakże nie cała Wenezuela zostala 
wyzwolona a rojaliści nie ponieśli klęski. 

Wojna odznaczała się wyjątkowym okrucieóstwem. Rojaliści 
traktowali republikanów jak bandytów, w związku z czym jeńców 
mordowali. Niepodległościowcy nie pozostawali im dłużni. W dniu 
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15 czerwca 1813 r. Bolivar opublikował tzw. dekret o „wojnie na 
śmierć" (guerra a muertc). Każdego Amerykanina republika 
otaczała opieką, zaś Hiszpana - jeśli się nie opowiedział jednoznacznie 
i czynnie za niepodległą Wenezuelą - skazywała na śmierć. Decyzja 
Libertadora stanowiła próbę zmiany charakteru wojny z domowej 
na narodową, a jednocześnie rozpaczliwy gest odpowiedzi na terror 
przez instytucjonalizację kontrterroru. 
Na przełomie 1813 i 1814 r. opór rojalistyczny okrzepł. Zresztą 
Hiszpanie byli zjednoczeni a Wenezuelczycy politycznie zwaśnieni 
Ponadto, co ważniejsze, Bolivar i inni reprezentujący oligarchię 
przywódcy wenezuelscy nie wprowadzali żadnych reform: 
utrzymywano niewolnictwo, nie rozdano ziemi chłopom, nie 
polepszono losu hodowców bydła, tzw. llaneros. Rojaliści, 
a zwłaszcza oddany im przywódca stepowych hodowców-pasterzy, 
Hiszpan z pochodzenia, zręczny demagog Jose Tomas Boves, 
wykorzystali przeciw białym republikanom samorzutny ruch ludowy. 
Boves torturował i wyrzynał wrogów Boga i monarchy, a jednocześnie 
rozdawał ziemię i wyzwalał niewolników. 
W początku 1814 r. kawaleria Bovesa i jego okrutnych oficerów 
(Morales, Antonanzas, Zuazola, Rosete) przeszła do zmasowanego 
natarcia. Armia Jlaneros niszczyła, torturowała, gwałciła, mordowała. 
Republikanie nie wahali się w odwet rozstrzeliwać jeóców i masakrować 
więźniów. Pan~ miesięcy wystarczyło, by utraciła życie połowa 
ludności prowincji Caracas. W czerwcu Boves zadał klęskę 
republikanom, a następnie zajął miasto Caracas, skąd uciekło 
w popłochu 20 tys. ludzi, masowo ginąc z głodu i wycieóczenia. 
Bolivar we wrześniu uciekł do Nowej Granady. Niektórzy 
przywódcy wenezuelscy próbowali we wschodniej Wenezueli 
zastosować wobec rojalistów taktykę szarpanej, partyzanckiej 
wojny, lecz bez powodzenia. Wprawdzie w grudniu zginął Boves, lecz 
jego wojska zwyciężyły. Na przełomie 1814 i 1815 r. opór 
republikanów ustał. Druga Republika Wenezueli przeszła do historii. 
Bolivar w I 816 r. dwukrotnie jeszcze uparcie powracał do 
Wenezueli. W latach 1817-18 rozpoczął się nowy etap w wojnie 
o niepodległość. Libertador, stosuj<1c udatnie w walce z Hiszpanami 
metody guerrilli, wprowadz ił na wyzwolonych terenach pewne 
reformy społeczne i zawarł sojusz z nowym wodzem llaneros, Paezem. 
Chłopi i hodowcy nie uzyskali zatwierdzenia przez władze 
rojalistyczne realizowanych przez Bovesa reform i przeszli na 
stronę republikaóskiej Wenezueli. Teraz Bolivar dzielił między 
żołnierzy wojsk wyzwoleóczych skonfiskowane ziemie Hiszpanów. 
W 1819 r. Wenezuela, jeszcze nie cała wyzwolona, połączyła się 
z Nową Granadą, tworząc Wielką Kolumbię. Dopiero jednak bitwa 
pod Carabobo (1821) dala ostatecznie Wenezuelczykom wolność. 
Ostatnie punkty oporu rojalistów poddały się Vf 1823 r. 
Powróćmy teraz do sztuki Robles. Jak łatwo zauważyć dramat 
oddaje - w tym co najważniejsze - klimat burzliwej epoki, kiedy to 
Wenezuela wybijała się na niepodległość. W tej długiej i straszliwej 
wojnie niby to z wrogiem zewnQtrznym, w istocie zaś w konflikcie 
wśród swoich, linie podziału rozrywały solidarno~ć sąsiadów 
i dotychczasowych przyjaciół, łamały jedność rodzin , brata 
przeciwstawiały bratu. Wymyślne okrucieństwa, szczególnie częste 
u rojalistów (Zuazolę nazwano szakalem), o jakich wspomina 
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Montserarat, nie zos tały przesadzone. Wenezuelczycy zaznawali 
wszystkiego, co najbardziej potworne: niepohamowanego 
bicia, sadystycznego torturowa nia , barbarzyń s kich okaleczeń, 
palenia żywcem , gwalcenia, mordowania dzieci a nawet niemowląt. 
Boves, Morales, Rosete licytowali się w iście diabelskich pomysłach 
i straszliwa próba, jakiej stworzony przez Robles lzquierdo poddał 
Montserrata, jest jak najbardziej prawdopodobna. Jzquierdo posiada 
niemało cech Bovesa, ty le tylko, że wódz llaneros odznaczał się 
większym prymitywizmem niż nader inteligentny, logiczny, zimny 
i przebiegły bohater sztuki. 
Można s ię zastanawiać nad tym, czy Hiszpanie, a wszak Montserrat 
to rodowity Hiszpan, zdolni byli do tak nieograniczenie silnego 
związan ia s i ę ze s prawą niepodległej Wenezueli, aż do wytrzymania 
ciężaru śmierc i kil u niewinnych ludzi i samopoświęcenia się 
w końcu dla Bolivara, tego więc, co stanowił dla Wenezuelczyków 
nad ziej ę na lepsze losy. Wiemy, że niektórzy półwyspiarze -
z p rzywi<.zania do przybranej ojczyzny, przckonat1 politycznych 
i nakazu sumienia - stawa li po stronie wenezuelskich republikanów, 
a nawet -- j ak gen. Campo Elias - zajmowali wysokie stanowiska 
dowód cze w armii wenewclsk iej . Czy zatem postawa Montserrata
-Hiszpa na jest wiarygodna, prawd o podobna? Raczej tak, to znaczy 
tak w 1816- 1817 r. , raczej nie w 1812 r. Nie ulega wszakże 
wątpliwośc i, że R obels - synte tyzujący w błysku fikcyjno-historycznego 
momentu prawy, rzeczy, lu Izi i sytuacje - miał pełne prawo 
kreowania postaci, której s i ę wierzy. 
Sprawa, dla ktt)rej wa rto cierpieć i umierać, jawi się nam po<l 
dwiema postaciami: eksterminowanego narodu wenezuelskiego 
i jego przywód 'y - Bolivara. Nic mogą mieć racji i odnieść zwycięstwa 
od rażaj ący moralnie nieludzcy Hiszpanie, zdaje się myśleć 
Montserra t. l'vtusi si<;; w ierzyć w Ilolivara, bo tylko on może 
przyni '. ć Wenezuel i wolno ' ć , postęp i s zczęście. Kult Libertadora, 
uosabiaj <icego ojczyznę, personalistyczne ukochanie kraju poprzez 
całopalne oddanie dla jego wodza, to kawał psychologicznej prawdy 
o Wenezuelczykach, tyle że „tym jednym", co mógł zbawić swój 
kraj, został Il livar, w sk a li powszechnej , a więc dla wszystkich , 
dopiero w pośm ieflclncj legendzie a dla sporej gr upy rodaków począwszy 
od 18 I 3 r. Jeszcze w 18 I 2 r. był pos tacią drugorzędną. Do tej sporej 
grupy rodakó w oddanych Wyzw olic ielowi na leżało bardzo niewielu 
Indian, Metysów czy Mulatów. Roblćs nieściśle przedstawia uosobiony 
przez · lenę stosunek kolorowych do Boliva ra. Wyzwoliciel pozostał 
do koilca K reolem, dys tan s uj ącym się od nie-Białych , choć rasistą 
w głębszym rozumcniu tego słowa nie był nigdy. 
lecz zostawmy j u ż rozważania nad „ hi s torycznością" sztuki 
i historią Wenezueli począt ków XIX stulecia. Montscrraci 
i Jzquierdo wie n ie przynależą do dalekiej przeszłości. Zarówno 
tortury fi zyczne i moralne, jak na rzucone d ra matyczne wybory 
w obliczu ś mierci cudzej i włas nej, dokonywane w toku walki 
o wolność , nie na leżą do kategori i hi storycznej, do przeszłości, co 
przeminęł a z wiatrem. 
Diaboliczny Izquierdo podsuwa wci<1ż Montserratom myś l 
straszną: a jeś li będzie stu Bolivarów i znajdzie się stu Montserratów 
i każdy z tych drugich stu przetrzyma śmierć niewinną nie sześciu 
lecz sze śćdziesięciu zakładników? Czy taki Montserrat szlachetny, 
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Panteon narodowy w Caracas, gdzie 
spoczywają prochy Boli\'ara 

pełen odwagi i hartu, w imię wolności narodu me wyniszczy jego 
części, wierząc, bez żad nej ostatecznej gwarancji, że Bolivar naród 
ten zbawi? Okrutny to, lecz nie wymyślony dylemat. Musieli się 
z nim mocować hiszpa!'tscy republikanie w latach trzydziestych 
XX w., Europejczycy z krajów okupowanych przez woj ska lII Rzeszy 
w czterdziestych. Po drugiej wojnic światowej bojownicy o wolność 
stawali i nadal stają oko w oko z torturą fizycz ną. szantażem 
moralnym i śmiercią w Grecji i Irlandii, Wietnamie i Algierii, 
Palestynie i Chile. Angoli i Nikaragui. Problemy ideowe i moralne, 
którymi przesiąknięta jest sztuka Robles, to nie tylko historia 
lokalna lecz żywa historia powszechna, to teraźniej szość, a nawet -
nie lękajmy się powiedzieć tego otwarcie - sprawa przyszłości. 

Chronologia 

1810, 19 JV: 

1811, 7 VII: 

1811, 21 XII: 
1812, 3 V: 

1812, 25 VII: 

1812, 27 VIIf: 
1813, 15 VT: 
1813, 31 VII 
1813, 6 VIII: 
1814, 15 VI: 
1814, 8 VII: 
1814, 5 XII: 
1816: 
1820: 

1821, 24 VI: 

obalenie kap itana generalnego Wenezueli ; 
utworzenie Najwyższej Junty dla Zachowania Praw 
Ferdynanda V 11. 
uchwalenie przez K ongre N arodowy Wenezueli 
Aktu Niepodległości. 
uchwalenie konstytucji niepodległej We nezueli. 
oddzi ały l'vfonteverdcgo wkraczają cło Wa lencji 
(Valencia) 
kapitulacja wojsk wenezuelskich w San Mateo, 
poci pisana przez F rancisco Mirandę. 
Bolivar opuszcza Wenezuelę, udając się na Curat:;ao. 
dekret Boliv,p.ra o „ wojnic na śmierć". 
zwycięstwo Boliva ra pod Taguanes. 
triumfalny wjazd Bolivara do Caracas. 
zwycięstwo Bovcsa pod La Puerta. 
oddziały Bovesa wkraczają cło Caracas. 
śmierć w bitwie Jose Tomasa Bovesa. 
powrót Bolivara do Wenezueli. 
umowa między Bol ivarem a generałem hiszpa11skim 
Pablo Morillo, znosząca stan „wojny na śmierć" . 
walne zwycięstwo wojsk wenezuelskich nad 
Hiszpanami pod Carabobo, decydujące ostatecznie 
o niepodległości Wenezueli. 



E mmanuel Ro ble 

Powieściopi sa rz i dram aturg francuski . Urodzi ł się w 1914 roku 
w Oranie (Algieria) . Pracował jako nauczyciel, następnie dziennikarz; 
wi Je podróżowal. Był prezesem pólnocnoafryka1'1skiego PEN-Clubu. 
Wcześnie zawa rł znajomość z Camusem, który wywarł znaczny 
wpływ na j go twórczość, podobnie jak Malraux i myśl cgzstencja
listyczna. Robi propag uje swoisty stoi zm, zak ład ajqcy radykalną 

odmowę wobec wszelkiej religii czy ideologii. 
Napisał sz tuki: „ La Veritć est morte '' (1952; Prawda umarla), 
„ L'Horloge" ( 1958; Zegar). Najwi ksz.y rozgłos zyskała - wysta
wi na w par skim Thćf1t re Monlparnas e i a lgierskim teatrze du 

oli see - sztu ka „M ontse rrat" (1948). (.„) 

( M. Mis i orny: Współczesny teatr na świecie. 

Syh-.ctki pis:i y. W:irszawa 1978, s. 119.) 
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