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Rodolfo Usigli, obecnie Ambasador Meksyku w Libanie, 
jest godnym rzeczywistego podziwu pisarzem, jednym 
z najd zielniejszych i na jbardziej wa·rtościowyah drama
turgów , jakich wydał współczesny Meksyk. 
Chociaż Usigli zna ny jest obecnie jako autor całego sze
regu wy:bitny·ch dzieł , to jednak właśnie „El GesticuladoT" 
stał się tym jego utwor·em , który wywarł na mnie wraże
nie najgłębsze. 
Po dziś dzień pamiętam ogólne poruszenie, a nawet sen
sacj ę, jaką ta sztuka wzbudziła w Meksyku jes ?Jcze 
w roku 1947, kiedy to właśnie miałem satysfakcję widzieć 
j ą po rnz pierwszy. Usigli objawił w niej nie tylko swój 
wielki t alent pisarski, lecz również szlachetność i praiwość 
zasad, które kierowały rozwojem n aszego życia społecz

n ego od dni Rewolucji. 
Pisarze meksykańscy częstokroć byli atakowani prz.ez opi
nię i krytykę za dwie doś ć charakterystycz.ne słaboś ci : 

jedni z nich mówili i pisali jak cudzoziemcy, całk01Wicie 

poza na szą rzeczywistoś cią - inni natomiast koncentrowali 
5ię na jej o·byczadowej specyfice do tego stopnia, że pozl>l 
swym k rajem s tawali !;ię poprostu nieczytelni. , 
Usigli w „El Gesticulador" czuje, myśli i pisze jak Meksy
kanin. RóWilJoc:ześnie zaś wypowiada się na tematy uni
wersalne. Meksyk dobrze pamięta wydarzenia i postacie 
realne, któr e ta s'Ztuka atakowała w sposób •niemal bezpo
średni. Równocześnie jednak wątek tej sztuki meksykań
skiej m a swą treść powszechną i szeroki sens etyczny. 
Usigli dodaje dziś do .S1Wych sukcesów jeszcz,e jeden: ma 
zasługę być pierwszym dramaturgiem Meksyiku, który 
wchodzi na .sceny Polski. Cieszę się, że dzieje się to za 
pośrednictwem jedne go z najwybitniejszych i .najz,nacz
niejszych teatrów Europy; Państwowego Teatru Ludowego 
w Nowej Hucie. Miejmy nadzieję, że moment ten roz.po
cznie nowy piękny okres w sto·sunkach kulturalnych obu 
naszych narodów - okres który rokuje, że pło:lny będzie 

i szczęśliwy .. 

4 

EDUARDO ESPINOSA Y PRIETO 
AMBASADOR MEKSYKU 

OD AUTORA 

SŁusznie e:t.y ni·esłusrznie, dzięki swej burzliwej karierze 
„El Gesticulador" zdobył sobie w dramaturgii his!llpańskiej 
pozycję sztuki klasycznej. Sztuki klasycznej - według 

definicji T. S. Eliota w jego s'ła:wnym eseju - to znaczy 
dzieła, które osiągnąwiszy krrańce geografii fizycznej, ludz
kiej i moralnej, granice sumienia s~.go rodz:ilnnego kTaju, 
przekracza je, by przemarwiać językiem powszechnym. 
Tytuł, którego isens jest chyba jasny - człowiek: ucieka
jący od prawdy lub deforrmujący ją pcl!:lrzez gesty -
prześladował mnie przez lata. Temat ten poruszyłem 

VI' kilku esejach psychologicznych, przes~edł też próbę 

jednej noweli. W ~ońcu opra•cowałem go w furmie dra
matu: 51Prawa człowieka, który przybrawszy mundur i tek
sc. ski lmpeiusz, poczuł się generałem. 

Napisana w 1938 :r;oku ta ,1sztuika dla demagogów" wydana 
była dwukrotnie w latach 1941-1944, na scenie zaś uka
zała się dopierio rw 1947 roku w Mexico w oficjalnym 
teatrze w Pałacu Sztuk Pięknych. BtlIIZa polityczna, która 
spowodowała naw et posiedzenie gabinetu, entuzjaizm pu
bliczności i 10 1gromne powodzenie isztuki, rojętej w spo
sób gwiałtOIW'lly po dwóch tygodniach ze sceny - to wy
padki bez p.rieoedensu w historii teatru mekisyikańskiego, 
jak to określił reż)'iser sztuki i wykonawca Toli tytułowej, 
Alfredio Gomez de la Vega, wybitny aktor i autor książki 
o teatrze w Z.S.R.R., którego pamięci składam tu hoił1d. 

W tym czasie krytyka podzieliła się ina dwa robozy wo
jownicze i zażarte. Jeden oskarżał autor.a o e.niesławie

nie rew;olucji meksykańskiej z ll'loku 1910, drugi stwier
dzał, iż autor uwypuklił ducha, głęboki sens i ist.otę 

rewolucji. Kilku kryt)"ków 1po.równywalo n awet sztukę 

do skeczu rewiowego, rokując jej krótki żywot s.cenio:rny, 
oskarżając ją o oportunizm polityczny wyizbyty treści na
rodowych, rewolucyjnych i ludzkich. 

Waiłka trwała 17 lat , lecz w końcu w 1960 roku uzna•nie 
krytyki w Mexico •stało się jednogłośn~. Sztukę wysta
wiono w 1961 roku w Buenos Aires i w Cairaicas oraz 
zo·stała nadana prrez radio w Hawanie z wielkim suk!ce
sem. W między cza1sie, była tłumaCZ,1Qna na język fran-
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cuski (przekład siprawdzony przez H. R. Lenormand) oraz 
na języki angielski i niemiecki. WyistaiWiOIIlia w Chile 
w teatrze Hedgerow de Moyfan Rose Valley, Pensylvania; 
w -telewizji rw Nowym Yoriku, została nadana przez radio 
w Graz i w Wiedniu i wystawiona dwa rarzy w Paryżu 

jaklo warsztat dTamaturgiczny, z tego raz w Teatrze Na
rodów. W 1957 roku została sfilimowana w Meksyku. 
Film oosił tytuł „Oszust" i spotkał się z ogól[lą nieprzy
chylną krytyiką , mimo takich naziWisik jak Emilio Fernan
dez reżyser, P edro Armendariz, wykonawca :roli tytułorwej, 
i Gabriel Figueroa, operator; uznano iż jest goris.zy od 
utworu teatralnego. 
Sumą wszystkich tych faktów w perspekty.wie czasu, a nie 
brak •skromności, nasuwa mi [!la myi§l definicję Eliota 
L' ·dziele klasycznym, jeżeli chodzi o „El Gesticu
lador". Myślę, że Cesar Ru:bio 1pooiada srwoją własną egzy
stencję sceniczną i że 1studiurn charakteru, które stanoiWi 
ta postać znajduje swe źródło raczej u Ibsena niż u Pi
randella. Czas nada mu trwałość lub zgubi rw zapomnie
niu powszechnym. Wszystko co mo•głem zrobić - a nie 
mogłem tego nie zrnbić - to napisać tę sztukę. 
Uważam przedstawienie „El Gesticulador" w Nowej Hucie 
w wielikie wyróżnienie, ponieważ wysoka wartość reali
zacji scenicznych tego teatru jest mi znana. Odczuwam 
głębokie wzruszenie gdy myślę, że sztuka moja będzie 

grana w bohatzrskiej Polsce , w której urodziła się moj a 
matka. Jestem przek0inany o wysokich walorach tłuma
czenia dokona1nJego przez p. Marię Sten, która świetnie 

zna mój k:raj i język his.zpański, .oraz wykazała wiele zro
zumienia i dała dużo dowodów swej sympatii dla Meksyku. 

RODOLFO USLGLl 
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RODOLFO USIGLI 

Rodolfo Usigli j•e,st nie tylko czołowym dramaturgiem 
l\iek<sykiu, ale jednym z najbardziej reprezentatywnych 
pisarzy kontynentu amerykańskiego. Autor kiLkunastu 
sztUlk, dobrze znany w Ameryce Południowej i w Sta:nach 
Zjednoczonych, dość późmo daj·e się pozirl!ać w Europie. 
Opóźnienie to wyniJka z trudnej dl'ogi artyrsty1cznej , 
jaką prwby~ sam ·autor oraz stosunkorwn niedawnego 
objawienia rsię w Mekisyku teatru artystyroznie dojrza
łego, z drugiej zaś strony Meksyk wchOidzi w oirbitę 
zainteresorwań Euro1py dopiero po II wojnie światowej, 

kiedy to Europa zaskocz.ona rewelacY'jną ,sztuką Mayów 
i Azteków oraz wspaniałym malamtwem współ~snych 
artystów meklsykańSlkich, zaczyna się powoli interesować 

także me~sykańską literaturą i dramaturgią. 

Rod.olfo Usigli, jeden z najbardziej ambitnych dramatur-

gów tego kraju urodził się w 1905 r. Od :wczesnego dzie
ciństwa zafascynCJiWany magią kukiełek, wystawia ·sztUlki , 
których sam jest autorem. Student artyistycznej szkoły 

wieczornej , próbuje sił na 1scenie, by rzucić ją dla pióra. 
Po kilku latach pracy krytyka teatralnego·, zaczyna stu
diować dramatopisairstwo na Uniwersytecie w Yale i decy
duje się poświęcić całkowkie teatrowi. W latach 1938-1939 
jest dyrektorem sekcji teatralinej P;i.ństwowego Instytutu 
Sztuk Pięknych i zakłada teatr „Media Noclhe" (p9łnoc). 

W 1944 wstępuje clo służby dyplomatycznej Meksyku, co 
pozwala mu na podróżo·wanie po Europie i poznanie dra
maturgii eu1101pejs1kiej. Tłumaczy na hiszpański Gal·
sworthy'ego i G. B. Shawa, którego uważa za swojego 
niedościgłego mistrza. Sam ·zaś mistrz, po zapoznaniu się 

z jego sztuką „Korof!la cieni" („Co.rona de Sombras") 
którą niewier~ący jesz.cze rw swoje siły Usigli posłał mu 
podczas swego pobytu •W Anglii do .oceny, tak mu Oidpisał 

ręką, która z trudem już wtedy mogła utrzymać pióro: 
„20. IV. 1945. Ayot Saint Lawrence, Hert·s. Gdylby potrze
bował 'pan kiedyś irlandzkiego świadectwa, że jest pan 
dramaturgi1em peł\nym poetyckiej siły, ja to ś~adectwo 
podpiszę. Meksyk może pana .pokonać, ale nie może 

odmówić panu geniuszu." 
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Meksyk nie tylko nie pokonał Rodolfa Usigli, ale dostrzegł 
w pełni jego wielki talent. Sztuki jego są wystawia•n.e na 
c.zoł!owycch scenach, każda zaś premiera staje się dużym 

wydarzeniem. 
Od chwili, kiedy B. G. Shaw napisał swoje pro.rocze 
słowa, minęło prawie dwadzieścia lat. Usigli zajmuje 
obecnie stanowisko ambasadora Meksyilm w Libanie, po
został jednak rwierny swemu ·zawodl()lwi dramatopisarza. 
Nadal wierzy, że nigdzie tak, jatk w teatrze nie ujaW1I1ia 
się prawda i sumienie narodu. Tej prawdzie i rO'Zbudzeniu 
świad'Omości narodowej służą jego sztuki oparte na nie
zwykle wnikliwej obserwacji i na znajomości środowisk 

meksykańskich. 

„Człowiek z gestem" (El Gestioulador) jest oboik „Ko
rony Cieni" jego najwybitniejszą s.ztuką. Tu znalazła 

najostrzejszy wyraz satyra polityczna. Kcytykując pewne 
zjawiska, które miały miejsce podczas rewolucji meksy
klańskiej, (1910-1921) przeciw trzydziestoletniej dyktatu
~e Porfirio Diaza, Usigli nie pmyjmuje nigdy postawy 
moralisty. Chce tylk·o, aby ·zjaiwi'Slka znalazły odbicie 
w teatrze - zwiericiadle sumienia narodu. 
Dla tłumacza specjalną rsatysfakcję stanowi fakt, że polska 
premiera jest jedn'.ocześnie prapremierą europejską. 

MARIA STEN 
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Inspicjent 

Sufler 

Oświetlenie 

Realizacja akustyczna 

Brygadier sceny 

Kier. prac. krawieckiej 

Kier. prac. perukarskiej 

Ki<er. prac. stolarskiej 
Prace malarskie 

i modeiatorskie 
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- Alicja Woźniak 

- Zdzisława Wątroba 

- Ludrwik Kolanowski I „ 
- Hubert Breguła 

-- Edward Górski 

- Feliks Kolak 

- Zdzisława Gajdeczko 

- Henryk Jarga.sz 

- Zygmunt Osika 

- Władysław Grabowski 

W REPERTUARZE TEATRU: 

MOLIER 

„święta.szek" 

scenariusz J. KRASOWSKIEGO 

wg. powieści ILII ERENBURGA 

„Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca" 

IRENA PRUSICKA 

„Baśń o śpiącej królewnie i błękitnej róży" 

(przedstawienie dla dzieci) 

ADAM MICKIEWICZ 

„Dziady" 

BOHDAN DROZDOWSKI 

„Klatka - Kondukt" 

ALEKSANDER FREDRO 

„śluby panieńskie"' 

RODOLFO USIGLI 

„Człowiek z gestem" 

W PRZYGOTOWANIU: 

scenariusz: J. GDNTNER wg, powieści BOLESŁAWA 
LEŚMIANA 

„Przygody Sindbada Żeglarza" 

(przedstawienie dla dzieci i młodzieży) 

DIAS GOMEZ 

„Ten, który dotrzymuje słowa" 
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