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Przedstawiamy autora 

EDMOND ROSTAND *) 

poeta i dramaturg, urodzony w 1868 roku 
w Marsylii jako syn znanego ekonomisty 
i społecznika, debiutował wodewileni 
„Czerwona rękawiczka" (1888) napisam·m 
wspólnie z H. L ee w stylu utworów 
Laoiche'a. Wodewil . ten, wystawiony w 
paryskim teatrze Cluny, spotkał się z 
ostrą krytyką. ' · S:i:tuka Romantycz•li 
(1894) odniosła sukces w Komedii Fran
cuskiej. Zarysował się tu ćharakterystycz
ny styl wierszowanego teatru Rostanda 
epigońskiego naśladowcy teatru roman~ 
tycznego. Osnową tej komedii jest fortel 
dwóch mieszczan, któr zy pragną dopro
wadzić do małżeństwa swych dzieci 
Zaczerpnięty z Romea .Julii "wątek 
Romantycznych obfituje w zabawnQ 
sytuacje. W baśniowym średniowieczq 
rozgrywa się akcja sztuki ·Księżniczka 
zza morza (1895). Ten płaski melodramat 
zawdzięczał rozgłos w znacznym stopnia 
nazwisku Sary Bernhardt, która występo
wała w czołowej roU na scenie teatru 
Renaissance, podobnie· jak :w· . Samary
tance (1897), nazwanej przez Rcstanda 
„ewangelią w trzech obrazach" nieuda 
nej próbie przedstawienia fr~gmentów 
życia Chrystusa i jego nauki. Trwałe 
miejsce w historii literatury zapewnił 
Rostandowi Cyrano de Bergerac kom e
dia bohaterska w pięciu aktach wier 
szem, której głośna prapremiera odbyła 
się 28 grudnia 1897 roku w teatrze Porte
Saint-Martin z Coquelinem - sta rszym 
w głównej roli. Ten malowniczy i efck
town;' utwór, odznaczający się wyj ątko
"vym1 walorami scenicznymi, zrobił za
wrotną karierę na scenach całego świata . 
Orlątko (1900). próba wskrzeszenia le
gendy napoleońskiej, i Kur (1910) ozna
czały zmierzch neoromantycznego teatru 
Rostanda. Zmarł Rostand w roku 1918. 

Z. K.-M. 

*) przed ruk z „Małego słownika pisarzy fran 
cuskich ... " 

NIEZŁOMNY CYRANO 

Historycy "dramatu z dużą rezerwą, by 
nie rzec - z lekceważeniem, wypowiada
ją się o sztuce Rostanda Cyrano de Ber
gel'ac; w pierwszym rzędzie zarzucaj >l 
jej epigoństwo, wtómuść wobec drama~u 
romantycznego. Mimo tych niezbyt po
chlebnych opinii teatrologów. Cyrano 
od dnia premiery cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem u publiczności, czego do -
wodzą zawsze zapełnione sale teatrów, 
żywym zainteresowaniem ludzi teatru, 
którzy chętnie biorą udział w jej reali.: 
zacj i. 

Sytuacja, wydawałob·y się, nienowa: 
profesjonalna krytyka bagatelizuje sztu
kę, która cieszy się powszechnym uzna
niem, a zatem - krytyka występując 
przeciwko gustom o"gółu, być · może baga
telizuje te gusty, mądrzy się i wydziwia? 
Kto ma rację? 

Cyrano rzeczywiście jest utworem 
błahym i nieoryginalnym; romantyzm 
wykształcił pewien literacki ideał boha
tera, Rostand skopiował ten wzorzec; je
go Cyrano został przy tym zubożony za
równo w stosunku do swego naprawdG 
żyjącego pierwowzoru, jak i do wyobra
żenia o romantycznym· bohaterze, ukształ
towanego przez wielką literaturę odżwier
ciadlającą dążenia · i ambicje epoki. He
roizm Rostandcwskiego Cyrana trąci 
chwilami bufonadą, indywidualizm zwy
kłym egocentryzmem·. Biorąc zaś rzeczy 
historycznie musimy stwierdzić, że Cyra
no jako wyraziciel politycznych aspiracji 
spauperyzowanej szlachty gaskońskiej, 
żądnej zaszczytów i przede wszystkim 
pieniędzy, daleko odbiega od ideałów, 
które przesądziły o chwale i wielkości 
romantyzmu. 

Ponieważ jesteśmy w .te?trze, na ko
niec dodajmy, iż naiwna opowieść Ro
iitanda nie wzbogaciła historii dramatu o 
żadne nowe elementy; autor nie silił siG 
na odkrywczość i obficie czerpał ze środ
ków już wypróbowanych, wielokrotnie 
sprawdzonych, niekiedy nawet zużytych. 



EDMOND ROSTAND 

CYRANO DE BERGERAC 
Przek~ad : JOANNA WALTERÓWKA 

Komedia bohaterska w 5-ciu aktach 

Cyrano de Bergerac . 
Chrystian de Neuvillette 
Roxana 
Carbon de Castel Jaloux 
Ligniere 
Ragueneau, Pasztetnik 
Montfleury, Aktor 
Muszkieter 
Valvert 
Kadet . 
Le Bret 

OSOBY: 

~
• SZY!\ION PAWLICKI 
RO~IAN MICHAI:-SKI 
ANNA KULA WINSKA 

[ JAN PAWEŁ KRUK 

ZYGMUNT FOK 

1 
I KAZIMIERZ MIGDAŁ 

ZBYCHO SZCZAPIŃSKI 

Kapucyn 

1 
l MAREK KOŁACZKOWSKI 

Kadet 
Doliniarz 
Hrabia de Guiche 
Natręt 

Kadet 
Liza 
Ochmistrzyni 
Sprzedawczyni 

I 
I ZBIGNIEW GÓRSKI 

MIECZYSŁAW GAŁEC.KI 

JACEK DOMAŃSKI 

HALINA PRUSZYŃSKA 

* • * 
. ~JANINA WĘGLANÓWNA 

Mieszczanie, W zowie, Kadeci 

Przerwa po II-gim akcie 

Keżyseria: Scen og:-afia: 

ANDRZEJ MAKAREWICZ EWA CZUBA 

Asyst. Reżysera: 

ZYGMUNT FOK 

Muzyka: AUGUSTYN BLOCH Układ pojedynków: 
WALDEMAR WILHELM 



Czyżby więc waląca na Cyrana 
drzwiami oknami publiczność myliła sic; 
w ocenie sztuki? Cayżby teatry wprowa
d:oaly ją do repertuaru t,Ylko z komer~jo
nalnych pobudek? Czyzby racja leza~a 
po jednej tylko stronic - po stron~e 
orzedstawicieli nauki i fachowej krytyki? 
Tylko że tych ostatnich jest stosunk?wo 
niewielu a publiczności dużo - więc? 
Wydaje 'się, że dyskusja taka jest bez_~ 
przedmiotowa gdyż z pł~szcz:yz_ny rac.i 1 
uczonych, siłą liczby pubhcznosc1 z~mie
nia się w dysputę o upodob_amach i ~u
stach które, jak od paru tysięcy lat wia
domo', mogą być bardzo różne. 

Wśród tych sporów, które nieustanni~ 
towarzyszą triumfalnemu pochodo_wi 
sztuki przez sceny świata, wśród głosow 
gromkich i nierzadko zac_iet~zew_ior:y~h 
łatwo się zgubić samemu 1 az dz1w1, ze 
nie zgubił się jeszcze Cyrano, iż nadal 
stanowi trwałą pozycję w repertuatach 
teatralnych . 

Wydaje się, iż zwycięstwo z jednej 
strony należy przypisać t.l:'m waloro1_n 
scenicznym, które budzą z:imt~r.esowame 
nie tylko widzów, lecz rowmez samego 
teatru - sztuka Rostanda posiada trud
ną, popisową rolę bohatera tytułowego, 
dużo interesujących i wymagających 
kunsztownego aktorstwa ról epizodycz
nych, wreszcie - ot"."iera bardzo. wdzię
czne pole do działania przed_ rez~ser~m 
i scenografem. W miarę zawiklania, in
tryga, oparta na jednym, 1:11e za to kapi
talnym pomyśle, żywa akcJa, ruch, gwa~·, 
kolorowe tłumy pozwalają na stworzeni~ 
pysznego, feerycznego widowiska: To J u~ 
duż.o; w głównej mierze o sukcesie ~ztuki 
decyduje jednak to, iż jest ona kostn~mo
wym dramatem historycznym, o histo
rycznym bohaterze, przy tym ~rama_tem, 
który wyzwolił się od wszelkich histo
rycznych ograniczeń tak dalece, jak z~a
rza się to ylko w ludowej baśni uogólnia 
jącej doświadczenia i myśli całych poko
leń. Choć nieludowy - jest Cyr~no 
piękną i wzruszającą baśi;ią! zaspa_kaj~
j ących naszą tęsknotę za swial_em _idęa . 
nvm szlachetniejszym, przynaimnJCj ~ 
~ąstkę tej tęsknoty . 

Rostandowski Cyrano jest dzielny i 
mądry; jego odwaga poparta niesłychaną 
zręcznością we władaniu szpada czyni go 
rycerzem niepokonan ym, dojrzała' mą 
drość w pcłączeniu z przychylną postav:ą 
wobec ludzi zapewnia mu szacunek P,r;1:y
j aci6ł. Cyrano walczy jedynie w słuszn e.i 
spra\Vie, przestrzega kodeksu honorowe
go, który nie tylko jest rycerski, ale wy
nika też z tej uczciwości wewnętrznej, 
którą nieprecyzyjnie, a mimo to bardzo 
tr'afnie, określa się mianem wierności sa
memu sobie. Przegrywa na tym, l'ecz 
trudno mu nie zazdrościć tych klęsk, a 
przynajmniej nie podziwiać ich; ·są to 
po~·ażki wielkiej szlachetności i bezinte
resowności, klęski pełne godności . 
A wszystko dzieje się w życiu nawet nie
specjalnie złym , takim po prostu, w któ
rym „różnie się zdarza" .„ Ponadto Cyra
no jest .. nieprzec'iętnie utalentowanym po
etą, co opromienia go dodatkowym- bla
skiem, ptzydaje barwy postaci prawej 
i dzielnej nad wyobrażenie, czyni z nie.i 
„księcia z marzeń". I jeszcze jedno 
Cyrano obdarzony jest kolosalnym po
czuciem humoru i fantazją, co „księci a 
z bajki" sprowadza do wymiarów bar 
dziej ludzkich, stanowi „ocet i sól", t ez 
którego każdy ideał jest niestrawny. 

I ówże wspaniały Cyrano, „Cyrano 
Niezłomny", ma jeden przyrodzony de
fekt urody- zbyt dłu'gi nos. Ten nochal, 
karykaturalnie wyrośnięty i zaczerwie
niony na końcu, stanowi o całkowitej 
klęsce bohatera. Człowiek z takim nosem 
jest tym bardziej śmieszny, im bardziej 
niezwykły, inny niż otoczenie. Jego szla
chetność, odwaga, wrażliwość, wreszcie 
talenty poetyckie budzą , śi;niech, przez 
samo wspomnienie ow~go no.sa . Im bar
dziej Cyrano godny jest ,'podżi.wu dla za
let swego umysłu i c.l;l.arakteru, tym 
śmieszniejszą figurą state się przez nie
zwykły kształt i kolor s~go organu po
wonienia. A w fłirę wchodzi też miłość 
do pięknej kobiety.„ 

My, którzy wszyscy lubimy, winniśmy 
lubić piękne baśnie o niezwykłej szla
chetności, jesteśmy za Cyranem: nie mo
żemy się bowiem zgodzić, by wszystkie 



•;artosci reprezentowane przez bohatera 
okazały się nieważne dla tak paradoksal
nej przyczyny, oburza nas niesprawiedli
',\'e urządzenie świata i dramat wyjątko
wego człowieka, z którym mimo woli, 
chwilami identyfikujemy się; baśń o 
nosie bov;iem, jak każda baśń, powtórz
my, jest uogólnieniem pewnych sytuacji, 
trochę przenośnią. I jeśli losy Cyrana pa
sjonują nas, jeśli potrafimy się nimi 
przejmować, to chyba także i dlatego, że 
i nam nieobce są marzenia o ideałach
prostych i pięknych. 

Któż nie chciałby bowiem być „księ
ciem z marzeń"? 

, Cyrano de Bergerac" Rostanda jest 
z pewnością sztuką błahą i hieoryginalną 
z punktu widzenia historii literatury, ale 
kto miałby głowę myśleć o tym zaraz po 
opuszczeniu kurtyny. „Cyrano" jest zbyt 
urodziwy, by móc, czy chcieć o tym pa
miętać. 

• .J . B . 
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