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„ - . Osoby: 

Cyrano de Bergerac 
Christian de Neuvillette, baron 
Le Bret, szlachcic 
De Guiche, hrabia 
Ragueneau, cukiernik 
Roksana 
Liza, żona Ragueneau 
Duenia, ochmistrzyni Roksany 
Ligniere, poeta 
Inni poeci 

De Valvert, wicehrabia, 
dworzanin hr. de Guiche 
Kadeci 

Montfleury, aktor 
Dyrektor 
Kapucyn 
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- RYSZARD DOLIŃSKI 
- WIESŁAW CZOLPIŃSKI 
- KRZYSZTOF PILAT 
- PAWELAIGNER 
- ANDRZEJ BEYA ZABORSKI 
- IWONA SZCZĘSNA 
- ALICJA BUTKIEWICZ 
- EWA SIERZPUTOWSKA 
- PAWEŁ SZYMAŃSKI 
- PAWEŁ SZYMAŃSKI, 
MIROSŁAW WIEŃSKI, 
ADAM ZIELENIECKI 

- MIROSŁAW WIEŃSKI 
- PAWEŁ SZYMAŃSKI, 
MIROSŁAW WIEŃSKI, 
ADAM ZIELENIECKI 

- ADAM ZIELENIECKI 
- PIOTR DAMULEWICZ 
- MIROSŁAW WIEŃSKI 

Zespół instrumentalny w składzie: Aleksandra Wyszkowska (flet), 
Iwona Magrel Kania (obój), Piotr Krakowiak (skrzypce), 

Izabella Wiera (altówka), Bogumiła Mazalska (wiolonczela), 
Krzysztof Kulikowski (fortepian), Krzysztof Dzierma (dyrygent) 

Inspicjent: Ludmiła Romantowska 

Techniczna obsługa sceny: Jarosław Bartnicki, Jerzy Miller, Waldemar Mojsak, Jan Muśko. 
Dekoracje i kostiumy pod kierownictwem Jerzego Szostaka wykonały pracownie teatru 

w składzie: Lilia Bakal, Anna Gołębiewska, Małgorzata Koniczek, Krystyna Topczewska, 
Danuta Tryburska, Eugeniusz Matujewicz, Wiktor Piórkowski. 

Kierownik techniczny: Jerzy Bakal. 
W spektaklu wykorzystano teksty Lorda Byrona i Wojciecha Szelachowskiogo. 
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(„.) Sławę i trwałe miejsce w literaturze przyniósł Rostandowi CyraM de 
Bergerac, „komedia bohaterska" w pięciu aktach wierszem, wystawiona na 
scenie teatru Porte-Saint-Martin 28 grudnia 1897 r. Był t.o niebywały triumf 
aut.ora i teatru. Czołową rolę grał Coquelin-starszy, którego znakomity Cy
rano przeszedł do hist.orii. W roli tej Coquelin wystąpił około tysiąca razy. 

Bohaterem komedii jest historyczna postać pisarza XVII w. Cyrano de 
Bergerac (1619-1655), poety, dramaturga i słynnego zabijaki. Miewał on za
targi z różnymi ludźmi, m.in. z aktorem Montfleury, którego grę sceniczną 
krytykował. Twórczość Cyrana odznacza się śmiałością wyobraźni, werwą, 
malowniczością i oryginalnością. Przy dużej wrażliwości poetyckiej nie brak 
w niej grubiaństwa, cechującego nierzadko pisarzy owej epoki, którzy ulega
li wpływom drugorzędnej literatury włoskiej, czy hiszpańskiej. Najsłynniej
sze były jego dwie „Historie komiczne", opowiadające o wyprawie na księżyc 
i państwie słońca; próbowano je porównywać z „Podróżami Guliwera" Swifta 
i „Micromegasem" Woltera. Czytane szeroko w XVII i XVIII w. dzieła Cyra
na, należącego do grupy libertynów, reprezentantów śmiałej myśli krytycz
nej, poszły później w zapomnienie, z którego wyrwał je dopiero w XIX wieku 
romantyk Karol Nodier, zwracając uwagę na niezwykłą postać Cyrana. Lecz 
znacznie większy rozgłos przyniosła temu poecie komedia Rostanda. 

Akcja „Cyrana de Bergerac" rozgrywa się w r. 1640, pod koniec panowa
nia Ludwika XIII. Francja prowadzi wówczas wojnę z Hiszpanią o Niderlan
dy. Zdobycie Arras przez Francuzów jest ważnym wydarzeniem w tej wojnie. 
Są to również czasy bujnego rozwoju życia literackiego. W salonach możnych 
protektorów bywają sławni pisarze. Rozmowy o sztuce i literaturze wyra
dzają się z czasem w modę wykwintnych i wyszukanych konwersacji, których 
głównym tematem staje się analiza uczuć miłosnych, wyrażanych przesad
nymi słowami i metaforami. Rodzi się styl precieux (wymuszony, wyszuka
ny), niemiłosiernie wyśmiany przez Moliera. Przykładem damy prec~use, 
afektowanej i do śmieszności rozmiłowanej w pięknie brzmiących słowach 
jest w „Cyrano de Bergerac" Roksana. 

W ówczesnym Paryżu powstają pierwsze stałe sceny: teatr Hotel de Bo
urgogne (gdzie później grane były prawie wszystkie sztuki Racine 'a) i teatr 
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du Marais (gdzie pod koniec 1636 r. odbyła się słynna premiera „Cyda" Cor
neille 'a). W teatrze Hotel de Bourgogne rozgrywa się pierwszy akt Cyra114_/ 
de Bergerac ze słynnym pojedynkiem oraz improwizowaną balladą. W dziel
nicy Marais umieścił Rostand dom Roksany i romantyczne sceny III aktu. 

Intrygę sztuki można opowiedzieć w paru zdaniach: 
Zakochany w pięknej Roksanie dzielny żołnierz, a zarazem poeta Cyrano 

jest człowiekiem brzydkim, a nawet śmiesznym przez swój nos wielki ponad 
zwykłą miarę. Dowiedziawszy się, że Roksana kocha urodziwego Chrystiana 
de Neuvillette, Cyrano oddaje na usługi rywala swój poetycki talent. (. . .) 
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Pisze miłosne listy, jakich żąda egzaltowana dama, przesyłając jej pośrednio 
swe wyznania. Choć Chrystian ginie podczas oblężenia Arras, Cyrano nie 
zdradza jego tajemnicy. Wyznaje ją Roksanie dopiero w piętnaście lat później, 
gdy jest już umierający. • 

Intryga ta stała się dla Rostanda osnową malowniczych scen, z których 
wyłania się żywy i niezwykle sugestywny portret Cyrana. Autor wyidealizo
wał postać siedemnastowiecznego poety. Skupia on w sobie cechy, wyrażają
ce narodowy ideał męstwa, dzielności, odwagi i romantycznego sentymentu 
dla kobiety. Realizując taki typ sceniczny, wykazał Rostand ogromną intui
cję. Cyrano wywołał efekt piorunujący. Hardy, buńczuczny, a przy tym zdolny 
do gorących uczuć zabijaka oczarował widownię nie tylko swą zręcznością 
we władaniu szablą, lecz także ciętym dowcipem i ostrością języka, którym 
z równym mistrzostwem posługiwał się w walce: 

Ale jeszcze większy kunszt słowny rozwija Cyrano, chcąc wierszem podbić 
serce kobiety. (. .. ) 

Rozentuzjazmowany Sarcey pisał po prapremierze Cyrana de Bergerac: 
„Jakie szczęście! Nareszcie uwolnimy się od skandynawskich mgieł, od zbyt 
drobiazgowych studiów psychologicznych i od brutalności dramatu realistycz
nego. Oto po długiej nocy znowu wschodzi na horyzoncie radosne słońce sta
rej Galii. To sprawia przyjemność i odświeża krew!" 

A Emil Faguet stwierdzał: „«Cyrano„ jest najpiękniejszym poematem 
dramatycznym, jaki ukazał się od lat pięćdziesięciu. Objawił się wielki po
eta, który w 25 roku życia otwiera wiek dwudziesty w sposób olśniewają
cy i triumfalny, poeta, który zwiastuje nowy okres, na którego Europa bę
dzie kierowała oczy z zazdrością, z Francja z zachwytem pełnym dumy 
i nadziei." (. .. ) 

Kolosalny sukces Cyrana de Bergerac zastanawiał krytyków i history
ków literatury, którzy doszukiwali się głębszych przyczyn tego zjawiska. 
Zdaniem znanego historyka literatury Rene·Lalou utwór ten nie zasługuje 
na zapomnienie przede wszystkim dlatego, że zawiera prawdziwy dramat -
„dramat Cyrana i dramat Rostanda, dramat pisarza drugorządnego, który 
ma aspiracje geniusza". Lalou stwierdza, że Rostand przekazał postaci Cy
rana swe własne ambicje, rozczarowania i gorycze; przepoił go tą melancho
lią, która musiała ogarnąć Rostanda, skoro zdał sobie sprawę, że sytuacja 
Cyrana de Bergerac w stosunku do Moliera i jemu samemu może pewnego 
dnia przypaść w udziale w stosunku do wielkiego poety dramatycznego, które
go scena francuska oczekuje od czasów Racine 'a. 

Zofia Karczewska-Markiewicz, Teatr francuski od 1893 do 1914 r. 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
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Coą u c l in-stnrszy w ro li Cyrnhu na scen ic tea t r u Porte-Sai nt- Mar ti n 

CYRANO DE BERGERAC na scenach polskich w okresie powojennym 

1963 r. 
1967 r. 
1967 r. 

1968 r. 
1972 r. 
1973 r. 

Teatr Nqwy, Lódź, reżyseria Tadeusz Minc 
Teatr Ludowy, Warszawa, reżyseria Jerzy Rakowiecki 
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Kalisz, 
reżyseria Andrzej Markiewicz 
Teatr RozmaitośCi, Kraków, reżyseria Ryszard Smożewski 
Teatr Ziemi Łódzkiej, Lódź, reżyseria Jan Perz 
Teatr im. Cypriana Norwida. Jelenia Góra, 
reżyseria Alina Obidniak 

1979 r. Teatr Polski, Warszawa, reżyseria August Kowalczyk 
1981 r. Teatr Telewizji, reżyseria Krzysztof Zalewski 
1994 r. Teatr Dramatyczny, Wałbrzych, reżyseria Wowo Bielicki 
3.11.1996 r. premiera w Białostockim Teatrze Lalek, dziesiąta 

realizacja Cyrana de Bergerac w historii polskiego teatru 
powojennego. 

Prapremiera CYRANA DE BERGERAC odbyła się 28 grudnia 1897 r. 
na scenie teatru Porte-Saint-Martin w Paryżu. 

Cyrana de Bergerac na scenie Białostockiego Teatru Lalek przygotowa
li twórcy ze Słowacji, z zaprzyjaźnionego Teatru ,,N a Rozdrożu" w Bańskiej 
Bystrzycy. 

Reżyser Marian Pecko (ur. 25 VIII 1958 r.) rozpoczął pracę w teatrze 
przed osiemnastoma laty. W swej teatralnej karierze był akustykiem, elek
trykiem, aktorem, dyrektorem administracyjnym i reżyserem. 

Debiutował w Teatrze Dramatycznym dla Dzieci i Młodzieży w Żilinie, 
a od jedenastu lat pracuje w Teatrze ,,N a Rozdrożu" w Bańskiej Bystrzycy. 
W 1992 roku objął dyrekcję i kierownictwo artystyczne teatru. W spółtwór
czynią, wyraźnie autorskiego wizerunku teatru, jest !veta Skripkova, 
dramaturg i kierownik literacki. W swoim dorobku reżyserskim Marian 
Pecko ma 29 realizacji. Do najważniejszych osiągnięć zalicza cykl niekon
wencjonalnych spektakli improwizowanych dla dzieci - pod wspólnym 
tytułem Niekończąca się historia, realizację Pamiętnika wariata Gogola, 
Biichnera.Leonce i Lena, Thwerna magica według Hoffmanna, Wzruszasz 
mnie wielce na podstawie Dominika Tatarki oraz zrealizowaną w war
szawskim Teatrze Lalka Opowieść wigilijną Dickensa. Za zdecydowanie 
największe osiągnięcie życiowe uznaje - dwuletnią córkę Julię. 



Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 
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Dyrektor naczelny -WOJCIECH KOBRZYŃSKI 
Dyrektor artystyczny -WOJCIECH SZELACHOWSKI 
15-875 Białystok, ul. Kalinowskiego 1, tel. fax 428-631 

Dział Upowszechniania Teatru tel. 425-033 


