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Emmanuel Robles jest współczesnym 

pisarzem francuskim. W Polsce znana 

jest jego sztuka „Montserrat" oraz po

wieść „Federika". Obydwa utwory zwią

zane są tematycznie z Hiszpanią . Obydwa 

dotyczą problemu nieustępliwej i ofiar

nej walki o wolność narodu. Różnica 

pomiędzy „Montserratem" a „Federik.:i" 

(oczywiście poza różnicą gatu nku literac- wiąże go wciąż z wrogami fa szyzmu i z 

kiego) polega na wyborze czasu i miejsca podziemną pracą polityczną. Ginie z ręki 

akcji. Bohater „Federiki" jest bezrobot- przemytników, ponieważ przeszkodził i!TI 

nym nędzarzem obecnej, frankistowskiej w bandyckich planach. Ginie \V obronie 

Hiszpanii, synem bohatera wojny domo- umierającej i kochaj ącej go dziewczyny, 

wej, poległego w szeregach Czerwonych. nie zdążywszy sobie nawet uświadomić, 

Nędza zmusza go do przyjęcia pracy w że i on ją kocha. Ginie okrutnie i samot

bandzie przemytników, ale kult bohater- nie, jako ofiara nędzy i okrucie1'lstw::i 

skiego ojca i własna świadomość klasowa dzisiejszej Hiszpanii. - Zamykając tę 
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książkq ma s ię pelne przekonanie, że 

zmarnowany został materiał na wspa

niałego , mocnego człowieka, godnego na

stępcę bohaterskiego ojca. 

„Montserrat" także ukazuje tragiczny 

los młodego hiszpana, który nagle znalazł 

się w konfi ikcie ideowym z własnymi ro

dakami. Tym razem jednak rzecz dzieje 

się o 150 lat wcześniej i nie na terenie 

His;-panii: w 1812 r. w C7.asie kreolskiej 

rewolucji w \Venezueli. 

Roblćs oparł się tu wiernie na materia

łach historycznych. Kiedy w 1808 roku 

Napoleon podbił Hiszpanię, osadzając na 

jej tronie swego. brata, Józefa Bonaparte, 

kraj zn alarł się w straszliwej nędzy. W ·.r

niszczona okrutną wojną ludność nie była 

w stanie zaspokoić potrzeb okupanta, 

wymagań wystawnego dworu królewski~

go i arystokracji. Wzrosła więc jeszcze 

bardziej i tak ju;": bezwzględna eksploa

tacja ameryka1iskich kolonii, t .zw. krajów 

Ameryki Hiszpańskiej . W krajach tych 

powstaje bunt. Amerykańscy kreole po

stanawiają wykorzystać powojenny chaos 

i rrz.ucić nie tylko grożące im jarzmo 

francuskie, ale równocześnie ucisk hisz

pa!'!skiej reakcji. W 1810 r . rozpoczynają 

szeroki ruch rewolucyjny. Jest to typowa 

rewolucja burżuazyjna, na której czek 

stają głównie posiadacze dużych mająt

ków. Dlatego też program tej rewolucii 

głosi tylko „wyzwolenie na rodowe", nie 

wspominając nic o reforma ch społecznych. 

l\1imu to w powstaniu bierze udział wielu 

chłopów, niewolników, rzemieślników 

drobnomieszczan, porwanych hasłem 

walki ze znienawidzonymi i bezwzględ

nymi hiszpanami. Pozostała biedota nie 

widziała wielkiej różnicy w ucisku za

morskiej Hiszpanii, a rodzim ej kreolskiej 

reakcji. 

Duchowie!'!stwo hiszpa!'!skie, omotane ry

gorami Inkwizycji, trzymało oczywi5ci2 

sojusz z tronem i arystokracją . . Jednaki'.e 

wśród duchownych kreolskich (a nawet 

i przybyłych z Hiszpanii) powstał rozłam : 

niżsi stopniami h ierarchii kościelnej zbra

tali się z ruchem r ewolucyjnym, buntują.:: 

się przeciw bestialstwu terrorowi 

wojsk hiszpańskich. Najdobitniejszym tego 

dowodem jest piękna postać ks. Miguela 

H idalgo, który w szeregu rewolucyjnych 

przywódców (takich, jak Sebastian Fran

cisco de Miranda - rónwież ksiądz, Jo~;e 

de San Martin, Jose Maria lVIorelos) za

pisał się jako nieustraszony i wierny do 

ko!'!ca swej idei w ódz powstania meksy

kańskiego. Ten 50-letni cz!owiek, głoszą

cy również program wyrównania krzywd 

społecznych, został w 1811 r. 'Ujęty i oskar

żony przez Wielką Inkwizycję. Oto 

fragment motyw acji w yroku śmierci: 
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„ ... Zwolennik francuskich idei, W 1812 r. walkę po nim podejmuje 

wolnomyśliciel, prawdziwy heretyk, Sim o n Bo 1 i var. Ten właśnie okres 

filosemita, luteranin, kalwin, bun

townik, schizmatyk prawdopodob

nie ateista." 

Taki stek bzdur sprzeczności m.Jgł 

wyjść spod pióra tylko ludzi ogarniętych 

ślepą nienawiścią i żądzą zemsty. Ks. 

Hidalgo został rozstrzelany, podobnie, j3k 

póżniej jego następcy (Morelos i Xavier 

Mina) . 

W 1810 r. Wenezuela ogłasza niepodleg

łość, po niej podobne zwycięstwo odnosi 

Meksyk, Nowa Granada, Buenos Aires, 

P eru, Chile i Paragwaj. Hiszpania rz11ca 

nowe wojska do walki i atakuje Wenezue

l ę . De Miranda, wódz powstania wene

zuelskiego, ponosi klęskę. 
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jest tłem akcji „Montserrata". Ocalenie 

Bolivara, który był w tym momencie 

jedyną nadzieją rozproszonych sił pow

stańczych, stanowi związek akcji dram•1tu 

i żródło tragicznego konfliktu wewnętrz

ne>go bohatera sztuki. Młody oficer hisz

pański zrozumiał bezprawie i okruciei'l

stwo poczynań swych zwierzchników i 

towarzyszy wojskowych. Solidaryzuje się 

z wenezuelskimi rewolucjonistami i po

stanawia im pomóc, uratować losy N>

wolucji. Cena, jaką ma za tę pomoc za

płacić, jest straszna: własna śmierć i -

co jest jeszcze okrutniejsze - śmierć 

sześciu niewinnych, bezbronnych ludzi 

i ich dzieci. 

Emmanuel Robles 

MONTSERRAT 
dramat w trzech akiach 

Przekład Henryka Rozlworowskiego 
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Czy miał prawo to zrobić? - Ocenę W 1822 r. Bolivar wyzw ala na czele 

s łuszności decyzji pozostawia autor jego swych wojsk całą Wenezuelę, Ekwador 

sumieniu i... sumieniu widza teatralnego. i Kolumbię, które łączą się w t.zw. Wielką 

Gwoli ścisłości historycznej dodajmy, Kolumbię z nim, jako prezydentem, na 

że ofiara Montserrata i tragedia zakład- czele. W 1825 r. Peru proklamuje swą nie

n ików nie poszły na marne: ocalony Boli- podległoś ć i na cześć Bolivara przyjmuje 

var w ciągu następnych l 'i-tu lat toczy nazwę Boliwii. Wreszcie 23. I. 1826 r. 

zawziętą, uporczywą walkę z w ojskami poddaj ą się rewolucjonistom ostatnie nie

hiszpańskimi. Ponosi klęs!ki i odnosi zwy-

cięstwa, wyzwala całe połacie kraju, 

ogłasza republiki, by znowu wycofać siq 

na jakiś czas przed potęgą hiszpańską. 

Dwukrotnie podejmuje gigantyczny marsz 

przez Andy, werbuje ochotników angiels-

kich, irlandzkich i szkockich, - aby krck 

po kroku wypierać znienawidzon ych 

obcych ciemiężycieli. Prawie cała A mery

ka Południowa krwawi i walczy. 
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dobitki armii hiszpańskiej w porcie wojnę z walczącym o swe wyzwolenie 

Callao. Wietnamem. My oglądamy ten dramat 

Po piętnastu latach walki Ameryką dziś, kiedy rodacy Roblesa więżą, torturu

Hiszpańska odzyskuje upragnioną i krwa- ją i zabijają walczących o wolność alger-

wo okupioną wolność . Simon Bolivar 

przeszedł do historii jako jeden z n<1 j

większych wodzów rewolucji burżua

zyjnych. Do dziś nazwisko jego jest 1v 

Wenezueli i w całej Ameryce Południo-

czyków. Równocześnie tragiczna sytuacja 

Montserrata pr::ypomina nam aż zbyt 

dokładnie nasze własne przeżycia z cza

sów hitlerowskiej okupacji. 

Niestety - historia się powtarza. Ciągle 

w j symbolem heroicznej walki o wy- gdzieś na ziemi są ludzie, którzy muszą 

zwalen ie narodowe. 

CPna takiej walki jest zawsze wysoka. 

Emmanuel Robles wypowiada się poprzez 

u~ta boha tera swojej sztuki. Poruszon y 

w ni ej problem nie był mu obcy, ani 

odległ y w czasie. Pisał „Montserrata" ·.v 

ok. es ie, gdy jego francuscy rodacy pro-

wadzili równie okrutną bezpraw •1 ::i 
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dokonywać podobnie tragicznego wyboru, 

jak Montserrat. 

K. K. C. 

SIMON BOLIVAR 
(w g . ówc zesn e go 1tlyc~ u 



Repertuar bieżqcy 
Scena dramatyczna : 

Scena lalkowa: 

Scena dramatyczna : 

Al. Fredro 
OSTATNIA WOLA 

Guy de Maupassant 
PRAWO MĘŻA 

M. Kownacka 
O ŻACZKU-SZKOLACZKU I O SOWIZDRZALE 

W. Gernet 
POLANKA 

Z. Bezdiek 
DREWNIANY ŻOŁNIERZYK 

W przygotowaniu 

z. Dobrowolski 
UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA 
M. Bałucki 
DOM OTWARTY 

Scena lalkowa: . 
M. Kownacka 
SZEWC-DRATEWKA 

Opracowanie lihrackie programu 

Krystyna Konopacka-Csala 

U~ład graficzny Zygmunt Smandzik 

Ryciny Francisca Goya 

(z cyklu: „Okropności wojny") 




