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EMMANUEL ROBLES 
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.JADWIGA DACKIEWICZ 

EM MAN U EL ROB LES 
Emmanuel Robles, ur. w Oranie w 1914 r. Zwruc1ł n .1 sie

bie uwagę w 1943 r. dzięki swemu „Travail d 'Homme". Na
stępnie pisał nowele „Nuit sur le M nde'', .. L~ auteurs de 
la ville" (1948) i „Cela s'appel l'aurore" (195 2). 1powiad·- · 
o zemście i miłości pod słońcem Algerii i Sa ·dynn, potwier
dzające mistrzostwo Roblesa, widoczne w Jego teatrz „Mont
serrat" (1948) - to krwawa tragedia. zlokalizowana \ ' ! f "

nezueli w 1812, zawierająca jednak wiele eleme tów aktual
nych - została jednomyślnie powitana jako narodziny wiel
kiego dzieła dramatycznego. „La verite est m<wt " (1 952), 
dotycząca Hiszpanii potwierdza wspaniałe możJiwo i pisa
rza. 

Robles studiuje w Algerze i w Oranie, nast pr.1 zaJil1UJe 
się dziennikarstwem: wiele podróżuje poza g~·anwami sweg 
kraju. W 1937 zaprzyjaźnia się z wieloma pisarzami alger
skimi, m. innymi z Camusem. Pierwsze dziel~ oblesa po -
stają w 1938 roku. Liczni krytycy literaccy podkreślają „c -
musowski' l. charakter jego utworów. - Robles ·est też auto
rem licznych obszernych reportaży o Indochinach o Chinach 
południowych (1935), o PołudnioweJ Ameryce (19 -5) Roble.s 
jest także autorem wielu powieści, a przy tym laureatem wie
lu nagród literackich: Wielkiej Nagrody Litera k.iej Alcrerii 
(1942), nagrody „Roman populiste" (1945), nagra y „Femina" 
(1948), „Prix des Portiques" (1948) . Główne azieł 

„L'action" (1938), „La valee du Paradis" (1 94 ). „'l'ravail 
d'Homme" (1943), „Nuit sur le monde" (1944), .. es hauteUI" 
de la ville" (1948) , „Montserrat" (1948). Robles - pisarz fran
cuski hiszpańskiego pochodzenia - zdążył już z JąĆ wybitne 
miejsce wśród prozaików francuskich młodego p kolenia. Zaj
mują go przede wszystkim problemy psychologiczn „ choć nie 
zamyka .oczu na strukturę polityczną i społeczną .cwiata. Staje 
po stronie Hiszpanów zrewolucjonizowanych, walczących z re
żimem Franco, dając temu wyraz w swych powieściach, gdzie 
znajdujemy przy tym znakomite obrazy środ-:l\vjska emigra~ 
tów hiszpańskich. Walczy w swoich dziełach o prawdę :i spra-



wiedliwość, o szacunek dla człowieka, o wolność. Wstrząsają 
nim nieszczęścia ludzi skrzywdzonych przez los, nie zdolnych 
do obrony, nieszczęścia samotności, ,nędzy, strachu, poniżenia. 

Robles jest pisarzem gięboko ludzkim. Przejawia w swoim 
pisarstwie najpiękniejsze tradycje francuskiej prozy: wnikli
wość psychologiczną, klarowność obrazowania, pieczołowitość 
w konsekwentnym dążeniu do ukazania prawdy o człowieku. 
Pasjonując się problemem samotności ludzkiej, samotności wśród 
zgiełku życia, stwarza niezapomniane sylwetki psychologiczne. 
Miłość i śmierć to również problemy, interesujące go wy
bitnie, perspektywy moralne czynów bohaterów sięgają głę
boko, poruszają czytelnika, wstrząśniętego realizmem opisu. -
.Wielkim bowiem walorem pisarstwa Roblesa jest jego styl. 
Powściągliwy, pełen umiaru i opanowania, pokrywający we
wnętrzną żarliwość jakimś pozornym chłodem, pisze o nim 
Jerzy Lisawski a propos jednej z powieści Roblesa, podk:ceś
lając zarazem „znakomitą krwistość wszystkich dramatis per
. onae" oraz sugestywność i barwność opisów. W Polsce Ro
bles znany jest jedynie z granej przez Teatr Żydowski sztuki 
.. Montserrat" i powieści „Federika''. 

Jadwiga Dackicwicz 

Scena z próby ,.Montserrat' 

Jerzy Adamczak (Izquierdo), Piotr Kurowski tMontserrat) 



HENRYK ROSTWOROWSKI 

PARE SŁÓW O AUTORZE I PRAPREMIERZE 
„MONTSERRA T" 

Emanuel Robles jest pisarzem północno-afrykańskim. Uro
dził się on w 1914 roku w Oranie. Już jako zupełnie młody 
autor powieści i nowel zyskał sobie szczere uznanie czytel
ników i krytyki. Z bardziej znanych utworów wymienić 
należy: „Dolinę Raju", „Działanie", „Noce nad światem", „Pra
cę Człowieka", „Wyżyny Miasta" i „To nazywa się Jutrzenka" . 

P-0sluchajmy cÓ pisze o nim w związku z premierą Mr,nt
serrat, znany krytyk Edmond Brua: 

Utwory Roblesa pozwalały nam przeczuwać od dawna, iż 
jest on p otencjalnym autorem dramatycznym wielkiej mia
ry. Napięcie akcji, przejrzystość i lapidarność· stylu, śmiały 
zarys charakterów, oraz -0szczędność dialogów, cechują 
wszystkie dotychczasowe jego dzieła. Nic więc dziwnego, że 
pierwsza jego sztuka została tak gorąco przyjęta. :S.Ukces ten 
w tym wypadku jest jedynie słuszną nagrodą za talent 
i pracę. Sukces ten zresztą towarzyszy autorowi od samego 
początku jego kariery literackiej. Dzieła Roblesa, w miarę jak 
pojawiały się na półkach księgarskich, zdobywały sobie 'Co
raz szersze kręgi czytelników. Wiemy, że „Praca Człowieka" 
uzyskała kolejno Wielką Nagrodą Literacką Algerii, -0raz Na
grodę za Powieść Ludową. A „Montserrat", debiut sceniczny 
Roblesa, został nagrodzony na konkursie Młodych Autorów 
i wystawiony jednocześnie na dwóch scenach: w teatrze „Le 
Colisee" w Algerze i w Theatre Montparnasse-Gaston Baty 
w Paryżu. 

„Sztuka ta jest niewątpliwym sukcesem, który uci2szyl 
wszystkich miłośników teatru. Należy ją zaliczyć do najlep
szych spektakli sezonu 1947-48, a kto wie, czy nie jest on 
najlepszy", tak pisał po premierze paryskiej ,Montserrata" je
den z najcelniejszych krytyków teatralnych Jacques 
Lemarchand. 

Nie można przejść do porządku dz..iennego nad znaczeniem 
i rodzajem sukcesu tego wspaniałego dramatu, o niebywałej 
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Scena z próby „Montserrat" 

Halina Buyno (Matka), .Jerzy Adamczak (Izquierdo) 



szlachetności i prostocie, którego autor nie uczynił żadnego 
ustępstwa dla przypodobania się dyrektorom teatrów, schle
bienia gustom publiczności lub przesądom i przyzwyczaje
niom krytyków. 

Robles może się szczycić, że nie poszedłszy na żaden kom
promis, potrafił stworzyć sztukę, której jedynym założeniem 
i ambicją było to, by była naprawdę dobrą. 

Rzadko kiedy jakieś dzieło było tak dobrze przyjęte przez 
cały bez wyjątku świat teatralny jak właśnie „Montserrat". 
Wiemy, że krytycy nie są tak bardzo skłonni do entuzjazmu 
i pochwał. Wielu z nich musi nie raz codziennie być w teatrze 
z trudnym zadaniem osądzania wartości sztuk, które często
kroć nie warte są tego zachodu. A właśnie ci krytycy z praw
dziwą radością i jednogłośnie podkreślili wysoką i niezaprze
czalną wartość „Montserrata". Czasem w wyrazach uznania 
przebijało nawet zdziwienie. I tak np. Andre Frank na la
mach „Le Populaire" pisał: „N a premierze sztuki Roblesa 
oczekiwaliśmy wszyscy, że ujrzymy dzieło narpawdę war
tościowe, ale gdy kurtyna opadła uznaliśmy je za arcydzie1o". 
„Dialog w momencie kulminacyjnym okazał się jednym 
z najpiękniejszych najmocniejszych, jakie słyszeliśmy 
w ostatnich latach." 

Przyznać trzeba, że założenie Roblesa nie było łatwe. Ka
zał on swoim bohaterom defilować przez bite dwie godziny 
przed plutonem egzekucyjnym. Ale waga tematu, siła i praw
da dialogu wyszła zwycięsko z tych zmagań, a ostatni akord 
jest. naprawdę optymistyczny, mimo pojedyńczych głosów, 
nazywających ten dramat „szkolą okrucieństwa". 

Pol Gaillard w „Lettres Frarn;aises" stwierdza kategorycz
nie : „Przecież - i nie może tu być żadnej wątpliwości -
jest to najpiękniejszy i najwspanialszy spektakl z tych, które 
oglądaliśmy ostatnio". Nie mniej kategoryczny w swym osą
dzie jest cytowany już wyżej redaktor „Combat" Lemar
chand: „Oto jeden z najlepszych widowisk sezonu, a kto wie 
czy nie n ajlepszy. Widowisko to jest dlatego tak piękne , bo 
sztuka i znakomite rzemiosło dramatyczne służą bardzo pięknej 
i szlach tnej idei." 

Z tym samym entuzjazmem, co krytyka, przyjęła ów spek
takl publiczność paryska i algierska. Dla wielu Paryżan była 
to może niespodzianka, lecz z pewnością nie dla tych, którzy 
znali już powieści i nowele Roblesa. · 

Henryk Ro s tworowski 
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Scena z próby „Montserrat' · 

J e rzy Ada mcza k (lzquierdo), Zbigniew Nawara -Nowosad 

(Ojciec Koronil) 



• SIMON BOLIWAR 
1783-1830 

Żołnierz i mąż stanu. Wódz szeregu rewolucji, które dopro
wadziły do wyzwolenia spod jarzma hiszpańskiego wielu kra
jów , obecnych państw Ameryki ŁacińSkiej: Wenezueli, Kolum
bii, Ekwadoru, Panamy, Peru i Boliwii. 

Boliwal.· urodził się w Karakas, Wenezuela„ w lipcu 1783, 
umarl mając lat 47 w pobliżu Santa-Marta, w republice Ko
iumbii. Kształcił się w Hiszpanii i przebywał dłuższy czas we 
Francji, w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, gdzie prze
jął się ideami Rewolucji. 

W r. 1819 proklamował republikę „Kolumbia" i został wy
brany pierwszi m jej prezydentem. W roku 1825 uczestniczył 
w tworzeniu nowej republiki w północnych prowincjach Peru. 
Republika ta otrzymała nazwę: Boliwia, od nazwiska Boliwara 
i tu również obrano go prezydentem. 

Boliwar pierwszy wyzwolił niewolników we własnych posia
dłościach i zniósl niewolnictwo na wszystkich obszarach, któ
re uwolnił od jarzma hiszpańskiego. 

Walka o to wyzwolenie trwała 16 lat (od roku 1809 do 1825). 
Uczestnikami walki wyzwoleńczej byli: chłopstwo, postępowa 
część mieszczaństwa .i zubożała szlachta. Walka toczyła się nie 
tylko o niepodległość, lecz również o wyzwolenie niewolników, 
o zrzucenie władzy obszarników i kleru. 

Niedługo utrzymał się Boliwar u władzy. W roku 1830 siły 
reakcyjne zmusiły go do rezygnacji z prezydentury. Tega sa
mego roku umarł w wielkiej nędzy, chory na gruźlicę. Caly 
swój olbrzymi majątek poświęcił na walkę przeciw okupan
tom i na budowę młodych republik. 

.J. R. 

I 

KRONIKA HISTORYCZNA 

1308 - vV pos:wkiwaniu „Lebensraumu" Napoleon opano
wuje Hiszpanię. Zrzuca z tronu ~róla Karola lV i ~ego syna 
Ferdynanda VII, a osadza na nm~ swego. brata, J ozefa Bo
naparte. Hiszpania jest kompletnie wymszczona, ":' nędzy, 
która oczywiście uderza glównie w biedotę chłopską i drobn?
mieszczaństwo. Ameryka hiszpańska chce w tym okresie 
chaosu i podbojów zrzucić n ie tylko grożące jej jarzmo fran
cuskie, ale i ucisk hiszpańskiej reakcji. 

1810 - Rozpoczyna się tam szeroki ruch rewolucyjn:y. 
Hiszpania w bardzo bezwzględny sposób eksploatował.a swoJe 
amerykańskie kolonie, tym bardziej teraz, gdy w:ymszcz.ony 
kraj nie jest w stanie zaspokoić potrzeb dv:oru kr?lewskiego 
i arystokracji. Amerykańscy kreole powstaJą -przeciwk~ W:ł_a: 
dzy hiszpańskiej. Przywódcy po:wstania_ -. to rewoluc~omsc1 
burżuazyjni, posiadacze olbrzymich maJątk~w. Stąd te7;, pr?
gram powstania obejmuje tylko „wyzwoleme narodowe . Nie 
mówi się (prawie nic o wyrównaniu krzywd społecznych. 
Mimo to w 1powstaniu bierze udział sporo chłopów, niewol: 
ników rzemieślników i drobnomieszczaństwa. Hasło walki 
ze znienawidzonymi, bezwzględnymi Hiszpana~i latw? Z,Y: 
skało popularność. Pozostała biedota nie widzi~la .wielkie) 
różnicy w ucisku zamorskiej Hiszpanii, czy rndz1meJ, kreol
skiej reakcji. 

Przywódcy rewolucji: 
Sebastian Francisco de Miranda - prekursor ruchu (We
nezuela); Jose de San Martin; 
Simon Bolivar (Wenezuela). 

W Meksyku powstanie prowadził duchowny, ks. Miguel 
Hidalgo. Wśród duchownych kreolskich, a nawet .r:aplywo
wych hiszpańskich - powstał w~w~zas rozłam: mzsi sto~
niami hierarchii kościelnej zbratali się z ruchem rewolucy~
nym, wyżsi bronili interesów tronu his_zpań_skie~o. Ks .. Hi
dalgo (50 lat) został w 1811 r. w styczmu. UJęty i os~a~zony 
przez inkwizycję. Oto fragment m;)tywacj1 wyroku sm1erci: 
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„Zw.olennik francuskiej idei, wolnomyśliciel, prawdziwy he
retyk, filosemita, luteranin, kalwin, buntownik, schizmatyk 
i prawdopodobnie ateista. „- Więcej już się nie udało zna
leźć! - Ks. Hidalgo został rozstrzelany. Po jego pojmaniu -
dowództwo objął Jose Maria Morelos (Hidalgo głosił program 
wyrównania krzywd społecznych). 

5. VII. 1810 - Wenezuela ogłasza niepodległość, po niej 
Meksyk, Nowa Granada, Buenos Aires, Peru, Chile, Parag
waj. 

Następca Hidalga - Morelos, został rozstrzelany w 18 J 5 r. 
Nast pny (w Meksyku) przywódca, Francisco Xavier Mina -
rozstrzelany w 1817. Po ogłoszeniu niepodległości ·wenezuela 
została znowu zaatakowana przez wojska hiszpańskie. 

1812 - Walkę po Ćle Mirandzie podejmuje Simon Bolivar. 
Ten właśnie okres jest tematem „l\Iontserrata". - Bolivar 
w 1814 proklamuje II Republikę W nezuelską, ale znowu m u
si uchodzić. Na zczęście zwycięzcy rewolucjoniści na Haiti 
oddają mu 7 statków i 250 żołnierzy. Po kilku nieudanych 
próbach Bolivar znów ląduje w Wenezueli i - w 1818 - ogla
sza jej niepodległość! Otrzymuje duże posiłki: kilka tysięcy 
ochotników angielskich, irlandzkich, szkockich. Podejmuje gi
gantyczny marsz przez Andy, staczając w VIII.1819 - wielką 
zwycięską bitwę z Hiszpanami pod Boyaca. 

• 1819 - oglosz nie republiki w Kolumbii, gdzie prezyden
tem zostaje Bolivar. 

1821 - wyzwolenie całej Wenezueli po zwycięskiej bitwie 
pod Carabobo. 

1822 - wyzwolenie Ekwadoru, po którym Ekwador, We
nezuela i Kolumbia łączą się w tzw. Wielką Kolumbię z Bo
livarem jako prezydentem. 

1824 - ponowny marsz wojsk Bolivara przez Andy, za
kończony rozbiciem armii hiszpańskiej 6. vrµ. pod Jussin, 
a 8. XII pod Ayachneko. 

25. I. 1825 - póln. Peru proklamuje niepodległość i na cześć 
Bolivara przyjmuje nazwę Boliwii. 
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23. I. 1826 - resztki i niedobitki armii hiszpańskiej poddają 
się Bolivarowi w porcie Callao. 

Po 15-tu latach walki - Ameryka Hiszpańska odzyskuje 
wolność. Simon Bolivar przeszedł do historii j9.ko jeden z naj
większych wodzów rewolucji burżuazyjnej. Do dziś nazwisko 
jego jest w Wenezueli i wyzwolonych wówczas krajów sym
bolem heroicznej walki o wyzwolenie narodowe. W dziedzi
nie zdobyczy społecznych już w czasie walk Bolivar poczynił 
pewne minimalne ustępstwa, zwiększając tym sz2regi wal-
czących rewolucjonis tów. · 

K. K. c. 



Kasa biletowa Teatru Polskiego 
czynna codziennie w godz. 10-13 i. 16-19 

Kasa biletowa Teatru Kameralnego 
czynna codziennie w godz. 10-13 i 16-l!l 

Przedsprzedaż biletów w P.B .P. „Orbis" 
Rynek 38 oraz OUF ul. Świerczewskiego 45 

Bilety ulgowe (zbiorowe) w Biurze Orga nizal:ji 
Widowni (Teatr Polski) - ul. G. Zapolskiej 3 

w godz. 8-16 tel. 87-89 

telefony: 

Teatr Polski 

Teatr Kameralny 

86-53 
86-54 

72-44 
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PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE WE WROCŁA ·r 
ODZNACZONE ORDEREM „SZTANDAR PRACY" II KLASY 

OTWARCIE SEZONU 1960/61 

EMMANUEL ROBL.f:S 

tVlONTSERRAT 
sztuka w 3 aktach 

Przekład : 
HENRYK ROSTWOROWSKI 

Inscenizacja i reżyseria : 

JAKUB ROTBAUM 

Dekoracja : Kostiumy : 
ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI J ADWIGA PRZERADZKA 

Kierownictwo artystyczne : 
JAKUB ROTBAUM 

Dyrektor Teatru : 
ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Premiera w Teatrze Kamer alnym dnia 15 październ ika 1960 r. 



OSOBY· 

ANTONANZAS ·1 

MORALES 

1

! 

Z U AZO LA 

oficerowie 
hiszpańscy 

IZQUIERDO, pułkownik 

OJCIEC KORONIL 

MONTSERRAT, oJicer hiszpańs ki 

ARNAL LUHAN, g<Jrncarz 

SALAS INA, kupiec 

MATKA 

.JUAN SALCEDO ALVAREZ, aktoi-

RICARDO 

ELENA 

- RYSZARD MICHALAK 

- MARIAN WIŚNIOWSKI 

- TADEUSZ SKORULSKI 

- - JERZY ADAMCZAK 

- ZBIGNIEW NAWARA NOWOSAD 

-· PIOTR KUROWSKI 

- ALBERT NARKIEWICZ 

- ANTON I ODROWĄŻ 

- - HALI NA BUYNO 

- ANDRZEJ POLKOWSKI 

ZYGMUNT HOBOT 

HALINA DOBROWOLSKA 

Miejsce akcji - wartownia przy hiszpańskim sztabi P wojsk okupacyjnych 
w Walencji . Wenezuela 

czas akcji - lipiec 1812 r. 



Asystent. ł·eżysera: 
ANTONI ODROWĄŻ 

Przedsta wienie prowadzi ~ 

KAZIMIERZ HERBA 

Kontrola tekstu: 

WANDA JASIUKIEWICZ 

Kierownik techniczny: 

MIROSŁAW DZIKI 

Kierownik sceny: 

TADEUSZ KACZMAREK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

krawieckiej męskiej: Józef Preckało 

główny krojczy: Michał Stolarski 

krawieckiej damskiej: Wanda Preckało 

perukarskiej : 

szewskiej: 

stolarskiej: 

malarskiej : 

modelatorskiej : 

tapicerskiej: 

ślusarskiej: 

Mieczysław Wojczyński 

Mikołaj Bratasz 

Michał Praisner 

Tr.deusz Chądzyński 

Tadeusz Żakiewicz 

Ryszard Tkaczyk 

Stanisław Tapek 


