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Teatr nasz ukończył trzydzieści lat, czyli - można rzec - wkracza w okres 
dojrzałości. Zna pan historię i repertuar wałbrzyskiej placówki, jak więc 

pan ocenia jej przeszłość? 

Było sporo dobrych, a nawet wybitnych przedstawień i właściwie niemal wszystkie 
proponowane tytuły miały wysoką rangę literacką. Nie znajduję wśród tych 216 pre
mier tekstów kompromitujących teatr. Nawet jeśli były grane pozycje rozrywkowe -
farsy czy wodewile - to przecież mają one również rację bytu w repertuarach teatral

nych. 1 są lubiane przez publiczność. 

W ciągu tych trzydziestu lat przewinęło się przez naszą scenę wielu wybitnych 
reżyserów, dość wspomnieć Aleksandra Strokowskiego, Andrzeja Marię Marczew
skiego, Jana Dormana, Marię Kaniewską, Irenę Byrską oraz cała plejada wspa
niałych scenografów, jak Władysław Daszewski, Adam Kilian, Jadwiga Przeradz

ka, Xymena Zaniewska - Chwdeczuk, Michał Jędrzejewski, Marcin Stajewski. Go
ścinnie występowali znani polscy aktorzy oraz znakomite zespoły krajowe i zagra
niczne. Tu chciałbym przypomnieć Akademicki Teatr z Kijowa goszczący u nas dwa 
lata temu, który wkrótce potem zbierał owacje w Paryżu. 

Jak pan widzi społecznąfu11kcję małego, prowincjonal11ego teatru? 

Mieszkańcy Wałbrzycha i okolic, którzy żyli i dorastali w zasięgu oddziaływania 
tej sceny otrzymali ogromną porcję teatru (a także literatury), mieli szansę wzboga
cenia swego zaplecza kulturowego tu na miejscu, bez konieczności kosztownych pe
regrynacji. Tysiące młodych ludzi zyskało w najważniejszym momencie swego życia 
- w okresie rozwoju osobowości - istotne dopełnienie cywilizacyjne, jakim jest do
świadczenie teatralne. Dorobkiem trzydziestu lat działalności tej sceny są nie tylko 
premiery, naszy dorobkiem jest również blisko dwa miliony dwieście tysięcy widzów, 

którzy obejrzeli nasze spektakle. 

Obecność w Wałbrzychu stałego teatru podnosi rangę tego miasta. Zaledwie trzy
dzieści ośrodków wojewódzkich w kraju może się pochwalić posiadaniem własnej 
sceny dramatycznej. Wałbrzych wraz ze swymi dwoma teatrami i filharmonią zajmuje 
nie najgorszą pozycję na kulturalnej mapie Polski. Znaczenie tego faktu może nie jest 
w pełni uświadamiane w naszych trudnych czasach, ale np. w wielu krajach euro
pejskich byłoby to dla lokalnych patriotów powodem do dumy. 

Czy w obecnych warunkach nasz teatr ma szansę, czy ma przed sobą przyszłość? 

Niestety, wydaje się, że w roku jubileuszowym znaleźliśmy się w punkcie krytycz
nym, ponieważ środki finansowe zapewniane przez państwo i samorząd są coraz 
mniejsze. W przyszłym roku spodziewamy się jeszcze mniejszej dotacji niż w obecnym. 
Wiem, że z tak skąpym budżetem nie poradzimy sobie. Skutki tej zapaści.finansowej 

są trudne do przewidzenia. Będziemy musieli zmniejszyć naszą ofertę, a 
przecież widzawie już się przyzwyczaili do 8-10 premier w sezanie. 

Pewne nadzieje budzi projekt ulokowania teatru w budynku dawnego Górniczego 
Domu Kultu!)' przy al. "Yzwolenia. Przede wszystkim jest tam dwukrotnie większa wi
downia, która umożliwiałaby osiąganie większych wpływów przy takich samych ko
sztach eksploatacji. Mając dużą scenę i widownię moglibyśmy zapraszać 1w gościnne 

występy praktycznie wszystkie zespoły teatralne krajowe oraz tańsze zagraniczne. Oferta 
rynku impresaryjnego jest obecnie bardza bogata, lecz rachunek ekonomiczny (mała 
widownia) uniemożliwia nam w tej chwili rozwijanie tego rodzaju działalności. 

Czy jest pan zadowolo11y ze swoich sześciu wałbrzyskich sezanów? 

Trudno mówić o sobie, ale wydaje mi się, że teatr pod moim kierownictwem arty
stycznym idzie do przodu i podnosi swoją rangę. Było sporo ambitnych przedsięwzięć, 
pojawili się interesujący młodzi realizatorzy, zaprezentowaliśmy szeroki przekrój świa

towej dramaturgii, a z dochodzących do mnie opinii wynika, że spektakle oceniane są 
pozytywnie. 

Dlaczego na jubileusz wybrał pan "Cyrana de Bergerac"? 

Zauważyłem, że w polskich teatrach jubileusze są uświetniane realizacjami wielkiej 
klasyki polskiej. Nie jestem przekonany o słuszności tego obyczaju. Poza tym w wałbrzy
skim teatrze wszystkie ważniejsze pozycje repertuaru narodowego zastały w ciągu tych 
trzydziestu Lat pokazane. 

Dlaczego "Cyrano"? To piękna sztuka, ale powód mojej decyzji jest nieco głębszy. 
Obecnie nastał czas, kiedy to po Latach niedostatku rozwinęła się w Ludziach potrzeba 
gwałtownego bogacenia, poprawiania bytu materialnego. A przecież najcenniejszym 
atrybutem człowieczeństwa jest wrażliwość, wniejętność wsłu-
chania się w drugiego człowieka, zaś najpełniejszym dozna
niem bliźniego jest uczucie miłości. Otóż Edmond Rostand 
napisał tekst, który na całym świecie zaistniał jako klucz do 
literackiego myślenia o wzajemnym uczuciu kobiety i 
mężczyzny. "Cyrano de Bergerac" od początku stał się 
światmvym bestsellerem teatralnym. Miał też mnóstwo 
znakomitych realizacji telewizyjnych i filmowych w 
świetnej obsadzie. Dlatego też widząc tak wielkie 
zaangażowanie wszystkich w pogoni za złotówką, 
uznałem, że dobrze będzie, jeżeli choć na krótki czas 
nasi widzawie przypomną sobie o takich uczuciach, 
jak czułość, przyjaźń i miłość. 

Rozmawiała Olga Haak 



Można 6y cf fużej mówić na ten temat cfo mnie 

zmieniajq.c ton, na przyf(facf: agresywnie "Panie, 

popraw pan so6ie profil przez skµrtyzowanie". 

Z zainteresowaniem: "Jl cóż to za wancfa[ 

wsacfzif ci zamiast nosa na twarz takj sf(ancfa[?". 

~ i!ozoficznie: "9{{lamiar 6raf(iem 6ywa zwany". 

5lI6o osf(arżajqco: "'J..[ps zostaf sf(azany! 

Z6urzyf harmonię rysów, to zcfracfa, za /(fórq 

ma 6yć na Wief;j wieczne okryty purpurą.". 

Lu6 mi.mochocfem: "'l(fl./(fus rośnie w śrocfkµ masf;j!". 

Literackp-k!ytycznie: "'Ió nie nos, to paszfyvil". 

'Trosk:[iWie: "'Trze6a mocno go trzymać, aże6y 

przy stracie równowagi nie orać nimgfe6y". 

Z wcfzięf(iem: "Czy pan taf(6arcfzo ukpchaf ptaszęta, 

o nich cfo tego stopnia trosk:[iWie pamięta, 

· że tę grzęcfę pan c{źwiga, 6y mia{y gcfzie spoczqć?". 

'J{_ieufnie: "'Ió nos [ucfzf;j? '}.[_ie Wierzę swym oczom!". 

Czufe: "Spraw mu parasol 60 mógfby z gorą.ca 

uscfmqć, zwżęcfnąć fu6 spfowieć, 6iecfaczek.i ocf sfońca". 

Z emf azq: "']Jfań niestraszny jest Wiatr, 60 z nawykµ 

sam amie mocniej niidi sztorm na Jltfantyf(u". 

Z zachwytem: "Oto śWietnegocffo peifumerii!". 

Praf(tycznie: "'13yfby cfo6rym fantem na foterii 

i nawet się nacfaje na gfównq przegraną.". 

9{{liwnie: "r;Jmach się zwiecfza wieczorem czy rano?". 

Z szacunf;jem: ":J-fo&i i pocfziw temu, k:fd sfynie 

z tego, że nosi z so6q mieszf(afny 6ucfynek'. 

Swojskp: "Jiej! Jiej! Czfowiekµ! Co tam masz? 'J{_iechskpnam! 

Coś ty so6ie przyprawi{, cfynię czy mefona?". 

'J..{pśnie: "Oanośnie nosa cfonoszę w przenośni, 

że chociaż jest przenośny, nosi się nieznośnie". 
'E. 1?.pstana ''Cyrano ae 'Beragerac" 

(fragmenty) 



Jl~llvu $a\linie1v 

~a,/ W / d0 gj lV"lff(!/(,,ae,, 

( t6'1.9 - fb'.5.i) 

Paryżanin ze stanu urz~ef ni.czego, 
pocfwcfzilz rocfzin!J, fJóra nieefawno na-
6yfa tytuf szfacfzeci:._i (tzw. "noMesse 
efe ro6e 11 w oefróżnieniu oef szfacfzty ro
efowej - "noMesse ef'epee 11

). Oefe6raf 
staranne wychowanie, min. w Coffege 

efe 'Beauvais.Ja/({J uczeń (jassencfiego (filozof, astronom, zwofennifcsensuafistycznej teo
rii poznania} 6yf zWiqzany ze śroefowisk;,_iem [wertynów. (j fos~ że czfowief;,_ winien k;,_ie
rować sipuy{qcznie nal(_azami rozumu. Sfużqc w gwarefii/(Jófewsf:Je:J 6raf ucfzia{ w iuy
prawach efo :Ffancfrii iwwiefu6itwach, min. w o6{ężeniu <Mouzon i!itrras {1640). <Wy
jqtf(_owa 6rawura nie przyniosfa mu szczę.ścia -ef wu/(Jotnie ranny musia{ opu.ścić gas/({Jń
sl(_q f;,_ompan~ gwaref ii i szul@i mecenasa. Zginą{ w tragicznych o/(p[iczno.ściach. 

Cyrano efe 'Bergerac -pisarz wofnomy.ś[icie( ateista, f;,_artezjanin ("cogito ergo sum11
) o 

zainteresowaniach nauk:._owych, żofnierz, pojeefynk:._owicz, oryginaf o grotesk:._owej po
wierzcfwwno.ści (osfawiony nocfza[J autor poezji, utworów eframatycznych,fantastycz
nych powie.ści oraz satyrycznych [istów - to postać z aiste 6arwna i nie.ziuy/ifa. 

Swój icfeaf cz fowiel(_a na/(Je.ś[ilw trageefii "La mort ef'5'1.grippine" {1653) /(_tórq wspóf
czesna krytyk.a za[icza efo wy6itnych osiągn~ć X'V'J 1-'ZUiec.znej eframaturgii. 'Bohater 
'.Bergeraca negowaf nie tyfk:._o przyk:._azania 6os/(je, afe tak:._że z asaefy ety/(j stanowej. 
'Uznawafjeefynie prawo jeefnost/(j efo swo6oefnego rozwoju. Pefna wspaniafej 6ufonaefy 
f(pmeefia "Le peefant joue 11 (1654)0.śmieszafa wszyst/({J, co za.śniecfziafe. w [iteraturz e i 
życiu. Swoje creefo filozoficzne z awarf w powie.ści utopijnej "'Tamten .świat11 {1657) 
f;fóra 6yfazapowiecfziq ewofucji mysfi filozoficznej w 11 pofowieX'V'II wief;,_u. 'l{ie
zmierzony wszech.świat tra/(_towaf Cyrano ja/({J teren zefo6ywczej pasji wfa.ściwej 
rocfzajowi [ucfzl(_iemu. 'lJziefo to .zostaf.o prze.z ówczesnych wyefawców poz6awione 
wszyst/(_idz. sformufowań zefracfzajqcych materiafistyczny .światopog[q,ef autora. 'lJopiero 
przypaef/({J'We oefl(Jycie autografu umoż{iWif.o efwie.ście fat później wyefanie t~tu auten
tycznego. 

Wspófae.śnizna[igfównie [isty Cyrana {"Lettres" 1654) f;fórychstyf o6fitujqcy w zu
chwafe hiper6ofe, puenty icfwuznaczni/(j.świaefczy o Garof:pwych zamif.owaniach au
tora. 'lJzief.o to jest wyrazem.zaufania pisarza efo cz fowiel(_a i efo twórczo.ści -gfównego 
cefużycia. Ona to wfa.śnie przywraca -zefaniemCyrana efe 'Bergerac -sens naszej ao[i ipo
zwafa prze.zwycięiyćzwqtpienia. 



Bohater tytułowy dramatu Edmunda Rostanda, napisanego 
w 1897 roku, to postać autentyczna, XVll-wieczny poeta fran
cuski, rówieśnik Moliera. W sztuce jest on niezwykle męż
ny i romantyczny, ale bardziej jeszcze uczulony i zakompleksiony 
na punkcie swego pokaźnego nosa. Prawdziwy Cyrano nie był 
tak sfrustrowany, używał życia i jego radości bez ograniczeń. 
Zwykłą edukację dobrze urodzonego chłopca wzbogacał (wraz 
z Molierem) pilnym uczęszczaniem na wykłady Piotra Gassen
diego, miłego księdza-astronoma, zwolennika materialisty Epi
kura i ateisty Lukrecjusza. De Bergerac stał się libertynem w obu 
znaczeniach - jako wolnomyśliciel i rozpustnik. Przyłączył się 
do kompanii paryskich hulaków, zdobył sławę w pojedynkach, 
służył w wojsku, był na wojnie, długo lizał się z ciężkich ran, 
wreszcie zajął się filozofią. Napisał pierwszą francuską sztukę 
filozoficzną i otworzył drogę Swiftowi (jako przyszłemu auto
rowi "Podróży Guliwera"), kpiąc z ludzkości przy pomocy opi
sów podróży do nie uczęszczanych okolic kosmosu. ttyśmiewał 

św. Augustyna, "tę wspaniałą osobistość, która zapewnia nas, 
choć umysł jej oświecał Duch św., że w jego czasach Ziemia 
byłą płaska jak placek i pływała po powierzchni wody". Cyra
no próbował pióra w różnych formach literackich, z rzadka tyl
ko serio, ale zwykle z nerwem. Z jego komedii "Pedant oszu
kany" Molier wziął żywcem kilka scen. Jego tragedia "Śmierć 
Agrypiny", zagranajeden tylko raz, w 1640 r., zabroniona przez 
władze, dostała się po raz drugi na deski sceniczne dopiero w 
1960 r. Ale już w 1654 wydano ją drukiem. Wkrótce po tym 
spadająca belka uderzyła autora w głowę, od czego zmarł w 36 
roku życia. 

Pozostawił manuskrypt, który opublikowano w dwóch czę
ściach: "Historia kosmiczna państw i imperiów Księżyca" i 
"Historia kosmiczna państw i imperiów Słońca". Był to 
rodzaj humorystycznej fantazji naukowej, opartej na ko
smologii Kartezjańskiej. Popychany przez rakiety Cyrano opu
szcza Ziemię i szybko osiąga Księżyc. Zauważa przy tym, że 
przez trzy czwarte drogi Ziemia ciągnie go ku sobie, a przez 
pozostałą ćwierć wyraźnie odczuwalne staje się przyciąganie 
Księżyca, co tłumaczy mniejszą masą satelity. fi)llądowawszy, 

Cyrano znalazł się w rajskim ogrodzie, gdzie dyskutuje z pro
rokiem Eliaszem na temat grzechu pierworodnego i zostaje wy
rzucony z ogrodu na pustynię, gdzie spotyka gatunek zwierząt 
długich na 12 łokci, zbudowanych jak ludzie, ale chodzących 
na czworakach. Jeden z nich, władający greką, informuje 
autora, że chodzenie na czworakach jest rzeczą naturalną i 
zdrową. Owi księżycowi dżentelmeni rozporządzają stu zmy
słami, a nie pięcioma czy sześcioma i dostrzegają bezlik zja
wisk ukrytych przed oczami ludzkości. Pomysły te dadzą 

później materiał do igraszek myślowych Fontenelle'a, Dide
rota i Woltera. Selenici odżywiają się tylko parami wyciśniętymi 
z pokarmów, oszczędzając sobie kłopotów i trudów trawienia. 
Prawa stanowią tam młodzi ludzie, szanowani przez starych. 
Celibat i wstrzemięźliwość płciowa są karalne. Hipotezę istnie
nia Boga uznają oni za zbędną, gdyż świat jest samoczynną i 
samoodradzającą się maszyną. Prawomyślność ratuje potężny 
Murzyn, który, chwyciwszy Cyrana w jedną rękę, a księży
cowego filozofa w drugą, tego prowadzi do piekła, po dro
dze odstawiając autora do Włoch, gdzie wszystkie psy z są
siedztwa witają go wyciem, ponieważ oczywiście pachnie jeszcze 
księżycem. Powieść tę wydano po polsku w 1956 r. 

Władysław Kopaliński 

"Drugi kot w worku czyli z dziejów nazw i rzeczy" 
KAW 1978 



[a czytefnifJI. 6ońatersl<:jej k;pmedii 2<gstan
cfa, pożqtfane 6ętfq. nief(fóre cfaty ocfnoszq.
ce się cfo historycznej postaci 6ońatera. 

SaVinien cfe Cyrano, niezUl!J/({e cha
raf(ferystyczny U1t11Jsifrancusl<:jej !iistoriifi
teratury, urocfzif się, ja!(_ nowsze 6acfania 
wsl(_azujq., nie w 'Bergerac, fecz w Paryżu, 

6 marca 1619 -zatemzaldwie trzy fata przecf najWięf(szym ze wspóf
czesnych mu, '.Mo&erem. Cyrano 6yfo jego rocfOUl!Jm nazWis/(jem, przycfo
mel(_ c[e 'Bergerac sfużyf mu cfo oardżnienia ocf innych czfonl(_ow rocfzmy, 
zcfaje się, ocfno.5nie cfo pocfrocfzenia stamtą.cfjego rocfu fufJ ocf posiacffościjego 
ojca. 

Jlż cfo 13 ro/QI.życia Ul!Jchowywaf się na wsi, pdżniej w Paryżu. Już na 
fawach szk;pfnych zawarf ścisfq przyjaźń z Jfe:nryl(_iemLe6ret'em, 
późniejszym Ul!Jcfawcq. jego cfzief. 'Prawcfopocfo6nie cfo tego też czasu na
feży ocfnieSC powstanie jego k;pmetliipt. "Le pecfant Joue" ('g{_utfziarz oszu
/@ny") 'W gfównej jej postaci Ul!Jszycfzafjecfnego ze SUl!Jch nauczycieli 

Mając rat 18, opuścif k;pfegium i powięK:_szyfgrono Ul!J6ranych uczniów 
sfawnego filozofa qassencftego, cfo {(fdrego wówczas nafeżaf i'.Mo&er. 06aj 
ci mfocfzi fiufzie poznafisię wtecfy, fecz niezcfaje się, a6yżyfi w 6[ii,szychze 
so6q. stosun/(_acń. 

Mąc za namową. i przyK/acfemLe6ret'a, wstq.pif Cyrano w r. 1638 cfo 
k;pmpanii gwanfii /(rófewsl<:jej, zfożonej prawie Ul!J{qczniez mfocfej sz(achty 
gask;pńsl<:jej,zostają.cej pocf cfowócfztwem/@pitana Car6on cfe Castef-Jafóu:(: 

'l({u{eci gask;pńscy 6yfi osfaWieni z powocfu swej cfzil<:jej żą.cfzy 6ój~ 
g{_ie potrze6owaf się tego ocf nich uczyc Cyrano. Jeszcze na fawach szk;pfnych 
o6aWiano się go jak9 przeciuJnifJI., zawsze gotowego cfo wa{Kj. 'W/(rótce 

prześcfgnq.f wszyst/(jcfz. SUl!Jch towarzyszy 6roni. 9{azywano go "cfemonem 

wafeczności". S6_pzq.f z tego, ii, na /(_ażcfy cfzień jego sfuż6y wojsK:_owej przy
pacfafjecfen pojecf ~ 'Przecfe wszystl(jm nie znosi!, gcfy f(fo spog[qt[af na 
jego nos, niezUl!JKfeJ cffugości Z tego jecfynie 6fafiego powocf u miafza6iC 
cfziesięciu fiufzi w pojecf ynl(_acń. 

'W r. 1639 wafczyfa k;pmpania gask;pńsl(_a przectw 9{_iemc.om na granicy 
Szampanii. Cyrano zostaf niebezpiecznie raniony. Lecz już w następnym 
ro/QI. 6raf utfzia{ w o6{ężeniu miasta Jlrras, gcfzie ocfnwsf ocf szpacfy cięi
f;g. ranę. w szyję.. 

g{_ie tyfe ws/QI.tel(_ nacfwq.t[onego zaroWia, ifezzamthwania cfo naufv. 
porzuci{ w/(rótce potem taf(_ cfiwafe6nie rozpoczetq. f(_arierę. wojsl(_owq.. 9{_ie 
umniejszyfo to jecfnafJego popętf[-twości cfo wa{Kj. Co cfzień prawie miafja
f<:jś pojecfynek a jeśfi [icz6a ichzwofna się zmniejszafa, to nie tyfe z jego 
przycz!f1t!f, ja/(_ z powocf u coraz mniejszej Dcz6y przeciuJnil(_ow, f(farych ocf
straszafa sfawa jego, jak9 niezUl!Jcięionego. Prrwszechnie nacfawano mu 
przycfomel(_ "nieustraszonego" i opawiacfano so6ie o nim niez[iczonq. i!ośc 
mniej fufJ Więcej już to 6ońaters/(jch, już to romantycznych prz!J!Jócf. Tal(_ 
np. pewnego ania uczuf się o6rażony przez af(fora Ja/Ql.6a '.Montjfeury, 
gwiazcfę. tropy /(rófewsl<:jej, cfają.cej przecfstaWienia w :Jfote[ cfe 13ourgo
gne. Za l(_arę.zal(_azaftemuż Ul!fstę:pOWae na scenie przez caq; miesiqc.. Po
nieWaż af(for nie chciaf 6yc posfuszny jego rozl(_azowi, zmusi{ go Cyrano 
wo6ec ze6ranej pu6[iczności cfo opuszczenia sceny wśróa rozpoczętego 
przecfstaWienia. Innym razem mia{ samotrzeć stoczyć wa[fJ.ze stu najętymi 
zbirami izmusiC ich cfo ucieczkj. 'Prz!Jljocfa ta stafa się taf(_gfoSnq., że mar
szafrl(_ (jassion zapragną.{ pazysl(_ae go c[[a swoich oso6istych usfug. Cyrano 
ocfmówifjecf nal(_ temu żqaaniu, nie mogąc Ul!JrZec się swej niezafeżności 

'W cfziuJnej sprzeczności z tymi szk;p(nymi Ul!J6ry/(_ami, jego niepo
wściqg[-twq. żą.cfzq. czynów, 6yfo jego życie UntlJSfowe irdżnorocfna cfzia
fafnośc autorsl(_a. Z pomocą. nieustannych stucf iów, na6yf gruntowną., ja!(_ 



Roxana-

Ochmistrzyni -

Sylwia Priuns (gościnnie) 

Janina Buława 

Liza, żona Ragueneau - Irena W6jcik 

Sprzedawczyni -

Paź -

Kurtyzana -

Damy -

Panienki -

Barbara Matusiewicz 

Violetta Bochyńska 

Jolanta Adamczyk-Zakrzewska 
Ewa Niżmiska-W6jtowicz 
Katarzyna Skolik-Miedziak 
Joanna Bielicka 

Bożena Biernacka* 
Magdalena Grochowska* 
Katarzyna Raduszyńska* 

zespół 

muzyk.a 
Jerzy Mam 'J.{_owal( 

sfowa piosenek. 

;Jlncfrzej Ozga 

rucli sceniczny 
'Ewa C.zel(afsl(a 

przygoLowanie wof(_a[ne 

Jerzy Mam 'J{pwal( 
Maciej 'Weso[ińskj 

uK:faa pojecfynk;pw 

'l{yszarcf Cfiqcf<J 

Cyrano de Bergerac -

Ch01stian de Neuvillette -

Hrabia de Guiche -

Ragueneau, pasztetnik -

Valvert, markiz -

Le Brel, przyjaciel Cyrana -

Rafał Walentowicz (gościnnie) 

Maciej Kowalewski (gościnnie) 

Andrzej Galla (gościnnie) 

Adam Wolańczyk 

Tadeusz Sokołowski 

RysZ11rd Węgrzyn 

Carbon de Castel-Jaolux, baron - Michał Świtała 

Ligniere, poeta -

Montfleul)', aktor -

Kapucyn 

Odźwiemy -

Mieszczanin -

Cuigy, markiz -

Brissaile, markiz -

Zlodziej

Natręt -

Szennierze -

Piotr Tokarz 

Jerzy Gronowski 

Tadeusz Olesiliski 

Andrzej Dziupiński 

Jerzy Radzinski (gościnnie) 

Andrzej Sosnowski 

Robert Chmielewski 

Paweł Bogusław 

Piotr Bala* 
Marek Sm6lka* 

Kadeci, poeci, kuchciki, paziowie, duchy - zespół 

asystenci reżysera - Jerzy Gro!lowski, Ryszard \Vęgrzy!I 

asysteJ1 ci scenografa - Jomwa Bielicka, Iwona Najduch 
inspicje!ll - Anna Kusrrzyiiska 
sufler - Elżb ieta Solarek 



również obszerną. Wiedzę, szczegó(nie w zakresie filozofa, jak:p też nauk 
przyroaniczydi. 'Bij{ on jednym.z pierWszychznawców i Wiel6icidi fucar
tes' a. Poetq. czyniła go jego żywa, sirna, śmiafa, czasami dżil@. wgobraźnia. 
9{,ie móg{ afa niej znaleźć aość wgrazu w szczegófnych po1111_Jsfacń., wgsf;p
K._ach m1jś&, jak:p też w dżtwacznychobrazachiporównaniadi.Jednaf;,_śmia
fa, oawaźna mljś[ i bezwzg{ętfna mifość praway Wieje ze wszyst!(jego, 
co pisaf ten "nieustraszony". g{_ie obcą. byfa mu aelif;_atność uczucia, rÓW
nie Jak siła satyry. Wzg{ętfempfcipięK:rze} niema[ bojaź&wie powściq

gftw!J, wgszydżany niejednof(rotnie z powoau czystośd o6yczajÓW, oa
aawaf się tymcńę±niej pisaniu strof mifosnych, ozaobnych inatcfmtonycfi. 
Jfofrfowa{ w tym nieśWiacfomie modżie swego Wief;µ, w Kfótym wfaśnie 
f<::µJitf w cafg pefni kµft ''preciezÓW" (aam) owo pefne pofotu ocufą-zanie 
wszystkich uczuć, a spe.cjamie uczucia mifości 

'Tragedia jego pt. "La mort a'.9'.grippine" (''.śmierćJłgrypiny") 
ściqgnę.fa na niego zarzut bezbożności W r. 1648 napisa{ gfówne swe 
dżiefo pt. "Poarói ao ~iężyca". Osfaniajqc w nim swe 1111_Jś(i o filozofa i fi
zyce jormq satyrycznej opowieśc~ cńciaf przez to unihzqć prześ[ac{owania 

ze strony pobożnisitlw. 'Droga jego powieść: '"l(psmiczna historia państw 
i mocarstW na ~iężycu", pozostafa niecfoK._ończona. Otoczenie trosK[twe 
o zbawienie a uszy, uprzq.tnęfo w czasie ostatniej choroby wszyst/Qe inne 
dżiefa i pisma taf;,_ starannie, iż ś[ac[ po nich nie zostal 

Osobowość Cyrana musiafa wywierać niezUl!JKfiJ urok.: Mimo UÓóstWa, 
w czasie gay K._ażay trzyma{ się- tyfKp K._fam!\j pańskJ1, nie bralifo mu nigay 
prz!fjaciól szczerze mu oaaanycfi. 'Jll;fjrew panujqcymzUl!JczaJom afugo 
wzbraniaf się- prz!fjq.ć opielą! Ul!JsokJ1 osobistośc~ jak:p swego obrońcy. 
'Uczynif to aopiero na awa fata przed śmierciq (1653) Wstq.pif w sfużbę 
~if-cia 5trpajon. Lecz jaK._f;pfwiek._ ten mecenas uważa{ go raczej za prz!fja
ciefa, Jak za poaaanego, zapragną.{ wf(rótce odżysK._ać na powrót swą. 
aawnq. niezależność. 

'.Pewnego ania, gay wracaf ao aomu, przypacf/(jem, czy też_ Umljś(nie rzu
cona, spaafa mu na gfowę ctężK._a K._foaa arzewa. Oaniós{ wskµteK._ tego 
smiertefnq. ranę, l<;fórej już oatq.cf mia{ ufec.1(.oze.szfa się nawet wieść, iż 

mia{ przyćniiony UmljSf. CzternaSCie miesięc!J męczy{ Się- W aomu jedne
go ze SW!Jch [icznych prz!fjacióf. 9{,ie bra/ifo tu pobożnych usifowań, ce!em 
nawrócenia go, szczegó(nieze strony jego p~ !Q-ewnej 'Jvfagaafeny 1?.9-
bineau, baronowej z g{_euvil!ette, kfora po bohatersf:Jm zgonie swego 
męża, poaczas ob{ężenia miastaJłrras, prz!Jobfekfa szaty za/(smne. 'Umarf 
Cyrano ae 'Bergerac zaMWie 36 fat [iczqc, w póinej jesieni 1655 r. 

Poaczas, gay inni /(;przystafiz tworÓWjego aucha, tymprędżejzapo
mn.iano o nim samym Jego "Ylgrypinę" wyzysK._a{ Corneille. Z f;pmetf ii "~
aant joue" umieści{ niema[ aosfownie cafq. scenę Afo[ier w swoich ":Jo
urberies aeScapin" ("Sze!mostWaScapena") Sfawne, Wiecznie powtarzane 
zapytanie (jerontes'a "Q]ie aiaMe a[[ait i[ faire aanscette ga0e" ("Po 
K._iegoż aiabfa fazi{ na ten statek_') pochodżi oa Cyrana. "Poarói ao 
~iężyca" rza.5[ac{owa{ Swift w quftwerze, zaś 'lloftaire w Mieromegas'ie, 
ba nawet nie brak._ a01111_JSWw1 że zawarte tam wsf;,_azÓW/(j, CO ao fatania W 
pawietrzu, aa6j braciom Montgolfier pierWszq. pobuak;g. ao Ul!Jnafazkµ 
bafonÓW. 

Zapomniane ztpefnie imię Cyrana ae 'Bergerac, pierWszy wyao6yfz nie
pamię-ci '](gro[ 91f9aier (1780-1844) pisarz, bw[iotekwz oraz przywóaca 
francusK._ich romantyK._ÓW. Pauf Lacrob( (1806-1884)/iistoryK._ ipowieścio
pisarzzajq.fstę. nowgmwyaaniempismCyrana i opatrzy{ je f(rótf;,_im ży
ciotysem Jednak._ szczupfe tyfKp K;pfa zainte:resowa6j się tq. pu6[iK._acjq.. 

Powszechną. uwagę ŚWiata na osobę i dżiefa tego starego zawa
aiakf-poety zwrócifa na powrót aopiero rozgfośna sztul@ 'Dfmunaa 1?.9-
stancfa pt. "Cyrano ae 'Bergerac". 

Jufiusz 'Banarowskf, Luawif;,_Jfe!!e:r 
wstęp ao: 'Dimu.nef 1?pstancf "Cyrano ae 'Bergerac" 

LWÓW 1899, naffaaem teatru fir. S/@rbl@ 
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"Cyrano de Bergerac" - rycina z książki "Tamten świat" 

1?.{J?(_ana 'Byfam twoim nieszc.zęSciem 

Cyrano 'Byfa.ś d[a mnie wszystK._im. 
'}..[ie zaznafrm sfodyc.zy /(p6iet . .Świat 6y{ szorstKJi 
d[a mat/(j 6yfrm 6rzydl(j, a nie miafrm siostry. 
Potem 6afrm się dziewc.zqt, ich spojrzeń szyderc.zycńi 
ty 6yfa.ś przyjació{K._q przynajmniej do śmierci. 
'IJzię/(j to6ie w mymżyciu pewien cud się zdaży{: 
1(p6ieta. 

1?.{J?(_ana 1(az /(pcńafam, a tracę dwa razy 

Cyrano Szermierz i filozof 
pisa{ wierszem i prozq 
muzy ki f izy K._ i fotnżk:i 
pysk.ac.z i umys{ fotny, 
amant z du.żq szc.zęScia dozq, 
nie d[a sie6ie {że mia{ tak:J, 
nie wpisano mu do ak:f ). 
żyEz zaszarganą- opiniq, 
dziś spoc.zywa pod tq piniq, 
gdzie ostatni wiedzie traf:J -
pan JferK._u[es -Sawiniusz 
de Cyrano de 'Bergerac, 
k:fóry do6rze to o6{ic.zyl 
że 6yE wszystK._im i 6yE nic.zym 

'E. '1?,pstancf "Cyrano de 'Bergerac" 
(fragmenty) 



cffi~a<m6w 
W roku 161 O, gdy zmarł Henryk IV, pierwszy 

władca z dynastii Burbonów, a wl:adzę objął 9-letni 
Ludwik XH! (1601-1643), Francja liczy/a 500 tys. km 
kw. i miała 15 mln ludności. Kraj wyproil!adzony 
został z odmętu religijnych wojen domowych, 
uładzony i uspokojony. Minister Suity podrepemwal 
gospodarkę oraz odrestaurował władzę królewską. 

Ludwik XIII nie rządził nigdy samodzielnie. 
Początkowo władzę sprawowała jego matka, 
regentka Maria Medycejska, potem król ulegał 
swemu faworytowi księciu Charles de Luynes, 
wreszcie od 1624 roku był pod wpływem I ministra, 

Richelieu kardynała Richelieu. (1585-1642), który w istocie 
rządził Francją. W tym okresie ukształtował się 

absulotyzm monarszy, a także rozpoczęła się walka z Habsburgami o hegemonię w 
Europie. już od 1614 przestano we Francji zwoływać Stany Generalne, zaś Richelieu 
stopniowo zgniótł znaczenie ksiqżąt krwi i szlachty, scentralizował administrację, 
wziął w opiekę warstwy niższe, a przez założenie Akademii Francuskiej roztoczył 

~rk~ 
patronat nad nauką i sztuką. Wytężył też 
wszystkie siły w tworzeniu koalicji 
antyhabsburskiej. W roku 1635 
bezpośrednio przystąpił do wojny 30-letniej 
(1618-48), która przyniosła Francji 
zdobycze terytorialne, ale też osłabiła jej 
gospodarkę, m.in. przez redukcję handlu z 
Hiszpanią oraz ogromne koszty działań 
wojennych. 

Po śmierci kardynała Richelieu król 
powołał na jego miejsce kardynała 
Mazarin (1602-1661). Wrótce zmarł też 
Ludwik XID, a tron objął Ludwik XIV (1638-
1718). Również w okresie małoletności tego 
króla regencję sprawowała jego matka -
Anna Austriaczka, ale faktycznie rządził Mazarin 
Mazarin, który zebrał owoce polityki swego 
wielkiego poprzednika, kardynała 

Richelieu. Po pokoju westfalskim (1648) i pirenejskim (1859) Francja stała się 
dominującym mocarstwem europejskim. W polityce wewnętrznej Mazarin umacniał 
władzę królewską, łamiq.c bunt arystokratów przeciwko absolutyzmowi, tzw. Frondę. 
z chwilą śmierci Mazarina król Ludwik XIV stał na czele pierwszej potęgi Europy, a 
jego panowanie to szczytowy okres monarchii francuskiej, zarówno pod względem 
politycznym jak i kulturalnym. 

Tę fascynującą epokę barwnie opisał Aleksander Dumas w swojej trylogii o trzech 
(a właściwie czterech) muszkieterach. 



Gaskonia - kraina historyczna w południowo zachodniej 
Francji, wchodziła w skład rzymskiej prowincji 
Akwitanii, później była samodzielnym księ
stwem. W latach 1154-1453 znalazła się pod pa
nowaniem angielskich Plantagenetów, a następ
nie stała się prowincją francuską. Resztki odręb
ności terytorialnej Gaskonii zniósł Ludwik Xlll 
i ostalecznie w roku 1620 zastała zjednoczana z 
Francją. Mieszkańcy tej krainy (pochodzenia ba
skijskiego) posługują się dialektem gaskońskim 
Języka prowansalskiego. Gaskończycy (według 
obiegowej opinii) są niskiego wzrostu, słyną z 
siły, sprytu i przedsiębiorczaści oraz wielkiej za
rozumiałości i skłonności do łgarstwa. 

Kadet - z francuskiego "cadet" - młodszy, młodzik; 

ochotnik wojskowy, mający kształcić się na ofi
cera. W dawnej Francji tak nazywano młodsze
go syna w rodzinie szlacheckiej, który sposobił 
się zwykle do służby wojskowej, a także dwor
skiej lub kościelnej. Taka kariera była koniecz
nością, gdyż cały majątek po ojcu dziedziczył syn 
najstarszy. Od XV/I wieku z kadetów tworzano w 
armii osobne kompanie, tzw. korpusy kadetów -
rodzaj szkól wojskowych - w których pełnili służ
bę do czasu uzyskania nominacji na oficera. 

Muszkieterowie - żołnierze uzbrojeni w muszkiety, ciężką broń 
palną zapalaną lontem. W XV/I-wiecznej Fran
cji istniały gwardyjskie konne kompanie mu
szkieterów, wchodzące w skład tzw. "maison du 
roi". Były to nadworne wojska króla składające 
się z oddziałów szlacheckich. Muszkieterowie 
słynęli z brawury i elegancji. 

Gwardia - straż przyboczna władcy, doborowe oddziały 
ochotnicze. Największe znaczenie miała we 
Francji, a jej rozkwit przypada na czasy Ludwika 
XIV. 

(1.Jo/.1868-2XII.1918) 

V.rotfzif się w Afarsyfii ja/(p syn znanego e/(pnomisty i spofec.zniK._a. 'Debiutowa{ w 
1888 woaewifem "Legant rouge" ("Czerwona rękawiczk:p,"), k;Jóry spotka{ się z ostrą 
krytyką. 9\[astępna sztuka zatytufowana "2?.{Jmantyczni" (1894) oaniosfa suf<:._c.es w 1(9-
mdii :F ratuuskiej. Już wówczas zarys owa{ się cńarak;Jerystyczny styC wierszowanego 
teatru 2?.{Jstania, epigońskiego naśfaaowcy teatru romantycznego. Osnową tej /(pmeiii 

. jest forte{ awóch mieszczan, którzy pragną ioprowatfzii io maf.żeństwa swych 
tfzieci. Zaczerpnięty z "2?.{Jmea i Jufii" gfówny wątek "2?.{Jmantycznych" o6fituje w 
za6awne sytuacje. Jikcja /(pCejnej sztuK:f pt. "!JOiężniczka ·zza morza" (1895) 
rozgrywa się w 6aśniowymśreinioWieczu. 'Ten aość pfasK:J meCoiramat o tru6atfurze 
2?._uaeCu i jego 6eznatfziejnym uczuciu ao aaCekiej ~iężniczK:f Afe{izaniyzawtfzięcza{ 
rozgfos nazwisku Sary 'Be.rnfzarat, która występowafa w gfównej rofi na scenie tea
tru 1?snaissance. 'Trwafe miejsce w Citeraturze zapewni! so6ie 2?.{Jstani "/(pmeiiq 6ofza
terską" w pięciu ak:Jach pt. "Cyrano ie 'Be.rgerac", k;Jórej prapremiera oi6yfa się 28 gru
ania 1897 rol@. w paryskim teatrze Porte-Saint-Afartinz Coqudinem-starszym w roCi 
gfównej. 'Ten maCowniczy i efek;Jowny utwór, otfznaczający się wyjątkowymi wa{orami 
scenicznymi, zro6if zawrotną karierę na scenacli cafego świata. PoCska premiera 
"Cyrana" miafa miejsce już w 1898 i w f;rótkim czasie ukazań_; się iwa tfumaczenia -
Marii 1(9nopnickiej i Wfotfz imierza Zagórskiego oraz Jana 'l(asprowicza. 

9\[astępne iramaty - "Or{q.t/(p" (1900), pró6a wsf;rzeszenia fegeniy napoCeońskiej, 
sym6o{iczna satyra "Cfzantecfer" ("'l(ur" 1910)oznacza
fz_; zmierzch neoromantycznego teatru 2?.{Jstania i 
w najmniejszym stopniu nie aorównywafz_; arcytfzie
fu 6arwnej romantyK:f, jakim 6yf "Cyrano ie 'Be.rgerac". 

'Eilmoni 2?._ostaru{, poeta, pisarz, czfonek Jlf<:._atfe
mii:f ratuuskiej swoją o6ecność w repertuarach tea
trafnych zawtfzięcza jeinej sztuce. "Cyrano ie 'Be.r
gerac" to zarówno wzór rzemiosfa iramatopisarskiego 
jaK:J iświaaectwo taCentu poetycf<:._iego autora, to arcy
tfziefo romantycznego meCoiramatu, pefne CuyK:J iży
wiofowego liumoru, to utwór, k;Jóry ao tfziś wywofu
je u witfzów wie{f<:._ie wzruszenie tragiczne. 



U progu XX wieku wydawaJo się, że teatr wierszowany i tragedia klasyczna wraz ze 
swym patosem wyczerpały już swoje możliwości estetyczne. Dopiero triumf "Cyrana de 
Bergerac "pokazał żywotność tradycji tragikomedii, która od czasów Corneille'a uległa 
zapomnieniu. Stare wzorce okazały się niezwykle nośne i wywołały niezwykły rezonans 
u publiczności. 

Akcja sztuki Raostanda, umiejscowiona za panowania Ludwika XD1, ukazuje za
dziornych muszkieterów, kochliwych i zawsze chętnych do skrzyżowania szpady. Nie
przewidywalny w reakcjach, naiwny i wrażliwy, dumny samochwała i odważny żoł
nierz, wrażliwy i pełen sprzeczności Cyrano łq.czy w sobie cechy bohatera tragikomicz
nego oraz romantycznego. Tę błyskotliwą postać, o szalonej, barwnej osobowości, wy
posażył Rostand w język zmysłowy, zjadliwy, peł.en niezwykłych, barokowych zwrotów 
i olśniewających npost, język kolorowy, radosny i płynny, o niezwykłej wprost wirtuo
zerii. Ca!E pokolenia, przybite klęskami, których doznał francuski honor narodowy w 
latach 1870 i 1914 utożsamiły się z pel)petiami nieustraszonego kadeta z Gaskonii. Cy
rano, archetyp szlachetności, brawury i entuzjazmu uosabia najbardziej błyskotliwe 
cechy, tzw. espirit, ducha francuskiego. 

Darcos, Boissinot, Tartayre ''XXe''. Paris 1969 

W postaci Cyrana stu:orzy Rostand jedyny w su:oim rodzaju typ reprezentujący praw
dziwie francuskie, narodowe cechy. Choć jest utworem epigońskim, nie przynoszącym 
nowych, odkrywczych elementów twórczych, przyznać mu trzeba walory sceniczne, 
które zadecydowały o zawrotnej karierze tej komedii w teatrach całego świata. Tym 
właśnie walorom oraz umiejętności trafienia w niewymyślne, ale powszechne gusty 
zawdzięcza Rostand nieprzytomny triumf su:ojej sztuki. 

Stanisław Marczak-Oborski 
'1skier przewodnik teatralny" 

Warszawa 1971 

Najsubtelniejszym piewcą czystych uczuć miłosnych był neoromantyk piszący wy
twornym wierszem, Edmond Rostand. Znakomicie skomponowana komedia bohater
ska "Cyrano de Bergerac"jest wzruszającym hołdem dla dyskretnej miłości. 

"Dzieje literatur europejskich" t.1 
Warszawa 1977 

Rostand w swym "Cyranie de Bergerac" rozwinął temat na tle troskliwie i szczegó!Olw 
przestudiowanego życia siedemnastowiecznej Francji. Żywa scena wstępna z jej głębo
kim humanizmem i kontrastem między tym, co rzeczywiste, a tym, co sztuczne, za
brzmiała w teatrze od razu całkiem nową nutą. W odmalowaniu historycznego Cyrana 
i jego towarzyszy jest konkretność i życie, tak że nawet gdy temat wprowadza taką samą 
opowieść o beznadziejnej miłości, jakq widzieliśmy już w "Księżniczce zza morza '; 
jesteśmy gotowi słuchać z nowym zaciekawieniem i czujemy się wzruszeni. Prawda, że 
miłość Cyrana do Roksany jest jak miłość Rude/a do swej pani, ale bohater ten jest inny. 
Rostand zmienił zręcznie swój wzorzec i znalazł przyczynę udaremnienia miłości nie 
w zewnętrznej przeszkodzie, ale w charakterystyce samego bahatera. Dzieje Cyrana są 
opowieścią o człowieku dumnym, mężnym, rozumnym, który nieszczęsnym zrządze
niem losu znalazł się w śmiesznej sytuacji. W potraktowaniu tej opowieści jest również 
nieskrępowana wesołość. Zasadniczo sztuka, dotycząca smutnych losów zakochane
go w Roksanie Cyrana, który powodowany tq właśnie miłością pomaga młodemu przy
stojnemu Christianowi de Neuvillette ją pozyskać i umiera nie zdradzając swych uczuć 
-jest w konsekwencji "tragiczna ".jednak ogólne wrażenie nie jest ponure -wspominamy 
raczej takie epizody jak ten, w którym Cyrano daje pogardliwie impertynenckiemu 
Valvertowi nauczkę przeszywając go rapierem w trakcie improwizowanej ballady. I. I 

Wesołość, satyra oraz ironia Rostanda, w połq.czeniu z jego wielkim uznaniem dla 
romantycznego heroizmu, dały mu trwałq pozycję w teatrze. Mógł się niewiele przyczy
nić do wyrażenia w teatrze neoromantyzmu swoich czasów, jednakże radzi go z tego 
uniewinniamy ze względu na ożywczą świeżość i żywą kolorystkę jego największego 
dramatu 

Allardyce Nicoli "Dzieje dramatu " 
Warszawa 1962 



Witold Gombrowicz IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA * Sławomir Mrożek EMIGRANCI * 
Gerhart Hauptmann TKACZE * Ryszard Latko TATO, TATO SPRAWA SIE RYPłA * William 
Gibson DWOJE NA HUŚTAWCE * Pavel Landovsky POKÓJ NA GODZINY * Leonard Gershe 
MOlYLE SĄ WOLNE * Aleksander Fredro ŚLUBY PANIEŃSKIE * Aleksander Fredro MĄŻ I 
ŻONA * Oskar Wilde TRAGEDIA FLORENCKA * Gabriela Zapolska ŻABUSIA *Michael jacobs 
OSWŚCI *Tennessee WilliamsTRAMWĄJ ZWANY POŻĄDANIEM *Marek KoterskiNIENAWIDZĘ 
*Stanisław Wyspiański WESELE * Carlo Gozzi KRUK* Ryszard Latko ZACHCIAŁO SIE WOM 
KALWARII* Aleksander Fredro ZEMSTA * Vlastimil Novak, Stanislav Oubram O JASIU I LEŚNEJ 
PANNIE * Vlastimil Novak, Stanislav Oubram PIM, ALFRED I BIAłA DAMA 

i1n.Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 

-;: o ~ ;· ~ :.. ~ ~ ~ 
=-~=i"~:""'"f'a::: 
O~;A:;:::S~~-

~ ~-! ~ ~: ~ ~ ~ ! 
~~~ ~3.?S!o: 
V"I- 001 =-•m 
. ~ ! ! ~- ~ ~- ~ ~ 

„ e.. •·o~~~ 
:;· i:..:...~..:...-:: ~~=-

1

„N:n 
~ ~::;Es-: 
D... ' ~ o 

~ o 

~ ~.s> ~ 
~ !:; ;: =-.. =.. g :-:-' 
~:;, ! ~
~ == ;- ~ 
JIC"" A-,,_ .... 

~ I ;: ;: 

- ~::?:I 
~ ~- ~ I:: 

~ =-Oo o 
n • -
=- „ ...-i:::"= 

=- =- ~ 
i~~ 

l!; ~=-~=;?;.-1==~= 
~- $ 5 !-~ i ;r ~i : .:: .i- i :i 
X"'X"'X"''"''"':a _.:a.ft:aan . !.~: ;:: .:· ~;;:;;-i i;;::. 

..;_ I ,_,~·~ i. i;:;~ =-a 
=~!"!;!=·;:~~=~; 
~;,!;_~ ::;;:~-=~ ·· 
.!!.:._:.:;;· -=~=$..;.OClt 
~:-:-o;- z~~~-= 
:.:°i;:-~ ~=-= ;;::: - 5. 
~-- ;..! T 2:: i .!.:~ 
- ~~ ;.. „. ?:"~ 

SEZON '94/'95 

Dyrektor 

WOWO BIEIJCKI 


