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MARJA KONOPNICKA 

KOMEDJA BOHATERSKA ROSTANDA 
Jesteśmy daleko. Jesteśmy bardzo daleko. Jesteśmy na zupełnie innym świecie. Za 

nami zostały chwiejące się ministerja, 'wrzaskliwe parlamenty, wszechmoc giełdy, usłuż· 
ność prasy, błoto wyrzucane z kanału Panamy. Za nami zostały mieszczańskie i filo• 
zoficzne dramaty, sztuki z tezą i bez tezy, teatry marjonetek i uczone djalogi. 

Otwarto okna i wywietrzono scenę z woni, która uchodziła za,_ subtelną mieszaninę 
mirry i kadzidła, a była kombinacją zapachów alkowy i apteki. Swieży wiatr powiał 
i odwietrzył świat z zaduchu zakurzonych wylęgami, gdzie hodowano sztuczne geniusze. 
Serce bije znów w piersi, a nie w głowie. Nikt też, przytknąwszy nos do bagna, nie 
mówi, że pachnie. Odmyto szminkę z duszy, z twarzy i języka. Nadewszystko z języka. 
Czerwone znów się nazywa czenvonem, żółte żółtem, dobre dobrem, a zie złem. Zniknęli 
symulanci różnych daltonizmów. Zniknęli fabrykanci dreszczów nowych i kolporterzy 
dreszczów przechodzonych. 

Jesteśmy znów na świecie podniet naturalnych, myśli zdrowych i jasnych, uczuć 
prostych, silnych, szukających szczerego wyrazu i szczery wyraz znajdujących sobie. 

Jesteśmy daleko. Jesteśmy bardzo daleko! Dwa i pół wieku wstecz - we Francji. 
'W teatrze grywany jest Baro / Moliere czytuje swojej kucharce niewyschnięte 

jeszcze sceny najświeższych komedji. •Prćcieuscs'yc chodzą po ulicach Paryża we własnej 
osobie, środkiem lokomocji jest lektyka, część miasta nad Sekwaną nazywa się poprostu 

>Marais«, a młodym damom towarzyszą duenny, pilnując ich cnoty i urządzając im 
schadzki. Richelieu politykuje przy pomocy romansów i romansuje przy pomocy polityki. 
Pewne chemikalja w ciemnych fiolkach należą do podręcznych środków dyplomacji. 

Mężczyźni noszą wąs nastrzępiony z szwedzka, ogromne kapelusze z jeszcze og-rom• 
niejszem piórem, bajeczne buty, sprzączki, pęki wstążek, westy o sześciu baskinach, 
wlokące się po ostrogach płaszcze, koronkowe krezy »a la poulcinellac, gorsety i ręka• 
wiczki. Nie! Rękawiczek nie noszą. Rękawiczki ciągle są w powietrzu między ręką 
jednego z markizów, a twarzą drugiego. Latają oznajmić, że taki to a taki »Sieur« czuje 
swędzenie w garści, taki to a taki baron ma ciarki - w szpadzie. 

Ostatni z trzech nieśmiertelnych Muszkieterów żyje jeszcze. Głodni poeci włóczą 
się po mieście bandami 1 powódź madrygałów, rond, sonetów, ballad, ód i tryoletów, 
a każdy pan ma swego rymopisa. Muzycy depcą po piętach patronom, koty miauczą 
noc całą na dachach, domy zaś budowane są tak, aby wprost z ulicy na balkon dostać 
się było można z łatwością. 

W takie to czasy, między takich ludzi przenosi nas Edmund Rostand w swojej 
bohaterskiej komedji: »Cyrano de Bergerac«. Cyrano de Bergerac nietylko jest człowie• 
kiem swojej epoki, ale jest Francuzem. Nietylko Francuzem, ale Gaskończykiem. Nie• 
tylko Gaskończykiem, ale - żołnierzem. Nietylko żołnierzem, ale - poetą. I nietylko 
poetą, ale - zakochanym. 

Proszę sobie wyobrazić to szalone brio, tę fantazję kawalerską, tę brawurę, tę fugę, 
tę finezję i tę prostoduszność zarazem. Jedyny cień, który słoneczną postać bohatera 
przyćmiewa, pada od jego - nosa. Od ogromnego, bajecznego nosa. Ten nos, to klątwa 
życia Bergerac'a. Już w dzieciństwie go szpecił, i to w oczach matki. Ale w młodości 
stał się wprost grobem WS%ystkich najpiękniejszych złudzeń, wszystkich marzeń o szczęściu. 

Czułe slówko1 Na śmiech chyba ! Pocałunek 1 Miłość! Boże litościwy! Gdzież 
dama. co nie przeraziłaby się wielbiciela, którego nos >na kwadrans przed nim ukazuje 
się we drzwiach 1 c 

Na cóż sic przyda Bergerac' owi, · że jest poetą z bożej, a nie z czyjej łaski, że 
łatwiej mu o balladę, niż innemu o :odzień dobry«, że słowo jego równie jest ostre 
i nagle, jak błysk jego szpady, a jego szpada równie świetną i niezawodną w cięciu, 
jak jego epigramaty? Na co mu się przyda, :l:e jest pierwszym duelistą w regimencie 
gaskońskich kadetów, przed którymi drży Paryż cały / że sława jego męstwa i jego 
pieśni idzie przed nim i za nim, że sam wielki Moliere zapożycza się u niego w dowci· 
pach, a sam wielki d' Artagnan ściska jego prawicę? Na co mu się przyda to wszystko? 

Olbrzymi cień, jaki od jego nosa na życie jego pada, jest tak posępny, że gasi całą 
tę świetność umysłu, serca i ducha. 

Ale jeżeli tak jest, jeżeli nos jest klęską życia Bergerac' a, to rzecz jego, jego własna 
sprawa. To sprawa między nim, a jego nosem! 

Biada temu, ktoby w obecności jego ośmielił się zrobić najmniejszą alluzję, ale to 
cień alluzji, nie mówię już, do nieprawdopodobnych wymiarów tego nosa, ale kto•by 
mówił o nosach wogóle. Równie niebezpieczną rzeczą byłoby wspominać w obecności 
Bergerec' a o nosorożcach, słoniach, jednorożcach. 

Szpada de Bergerec'a jest wprost w zmowie z jego nosem. Szpada owa ma i inne 
drażliwości swoje. Po prostu znieść nie może pyszałków, tchórzów, bawidamków, pięk· 
nisiów, którzy mieliby się za zgubionych, gdyby ich ujrzano bez kokard, sprzążek, gipiur 
i fiszbinów. 

Ale wojowniczość i poezja nie są jedynym żywiołem Bergerac'a. Jak na złość, ma 
on serce tkliwe i kocha się - ale to na śmierć i na życie się kocha. No, naturalnie, do 
kroćset fur bomb beczek ba tal jonów!... w najpiękniejszej damie z całego Paryża, w ku
zynce swojej, Magdalenie Robin, zwanej »Roksanac. Na cóż to przezwisko? - Ko· 
nieczne !.„ Piękna Magdalena Robin nietylko jest rozkoszną blondynką / jest ona także 
:oprecieuse fine« i dlatego przybrała imię Roksany, najskromniejsze zresztą, jakie pozo• 
stało z całej kolekcji rozchwytanej przez inne >precieuses'yc: przez Alkandrę, Felixenję, 
Gremianę, Urimetondę i Barthenoidę. 

O miłości tej, zarówno sz:ilonej, jak tkliwej, nie wie nikt, a najmniej Roksana. Nawet 
Le Bret, serdeczny druh Cyrana. dowiaduje się o niej, o tej miłości, późno, bardzo 
późno. Tak późno, że już nic nie poradzi na nią. Piękna Roksana wszakże ma też serce 
tkliwe! Kocha się ona - także na śmierć i na życie, ale w pięknym Krystjanie, baronie 
de Neuvillette, który nawzajem jest nią oczarowany. 

Baron de Neuvillette wstępuje jutro właśnie do regimentu Gaskończyków, do kom• 
panji, w której służy Bergerac. Do regimentu tych okropnych Gaskończyków, którzy 
prześladują niemiłosiernie każdego nowicjusza! Do tej okropnej kompanji Bergerac' a, 



Cyrano de Bergerac - ZJl11munt Nowaiowsii 

i bezpośrednio albo pośrednio w ruch akcji 
wchodzi. Całe dzieło jest przedewszystkiem 
doskonale osadzone w czasie, do którego na• 
Idy. Nic coby nie nosiło stempla swego 
wicku, nic, coby nie tkwiło w swej epoce całą 
tywotnością swoj'ł. -

Charakter samego Bergerac'a utrzymany 
jest w. tonie od pierwszej do ostatniej karty. 
Charakter ten jest odrazu skończony. Ani 
na chwilę nie słabszy, nie potrzebujący prze• 
walczać się, klarować, dobywać z siebie -
siebie. Sytuacje się tylko naprężają, doby· 
wając z tej bardzo czystej duszy coraz nowe 

·'tony. Trudno byłoby orzec, co przemaga 
~.w Bergerac'u: rębacz, czy poeta. Kiedy się 

bije, szpada jego rymować się zdaje. Gdy 
improwizuje, wiersz jego - archaicznej formy, 
ma szczęk rycerskiego oręża. 

Jego szalona werwa rzuca się na łeb na 
szyję z każdej sytuacji. Nie należy też mnie• 
mać, że ta lub owa sytuacja jest naciągniętą, 
jest nienaturaln'ł. Pamiętać trzeba, że nacią• 
gniętą i nienaturalną może być dla nas, ale 
dla tego Gaskończyka wszystko jest możli· 
wem, i wszystko naturalnem. W prost trudno 
wskazać choćby jedną scenę, któraby nie 
była na jego miarę. Nawet ta - z księżyca. 
Bierze on życie trochę na żart - przynaj• 
mniej jego zewnętrzne przypadki, jego po
waga, jego serjo, zaczyna się dopiero w spra• 

w której szpady od rana do nocy są 
w robocie. Sam Bergerac„. Boże, jak 
ustrzec Krystjana od awantury z samym 
Bergerac'iem ?... Jeden jest tylko SP.osób. 
Oddać go Bergerac' owi w opiekę. Ządać 
od niego przyrzeczenia, że baronowi nic 
złego się nie stanie, że mu włos nie spa
dnie z głowy. Tak, niema innej rady. 
Trzeba będzie wyznać, że go się kocha, 
tego ślicznego chłopca! Lepiej ju± prze• 
cież, niżby go miał nadziać na szpadę 
który z tych okropnych Gaskończyków. 
Zresztą Cyrano, mimo swego nosa i swo
jej brzydoty, był zawsze dobrym chłop· 
cem. Roks.10a pamięta go z swych lat 
dziecinnych jeszcze. Wtedy już był zawsze 
podrapany, pokiereszowany. Wieszał się 
po plotach, właził na najwyższe drzewa . 
Nieraz 'IX- lasną chustką zawiązywała jego 
pokalec:one ręce. Bawiła się - w mamę. 
Przypomni mu to. Wszystko mu to przy
pomni . Może nawet w to wspomnienie 
włoży trochę kokieterji. O, niewiele, tyle 
tylko, żeby go wzruszyć. 

Tak się rzeczy mają, gdy Rostand 
podnosi zasłonę pierwszego aktu swej 
sztuki. 

Miłość i wojna, rycerskość i zalot• 
ność, samochwalstwo i bohaterstwo, pałac 
Rambouillet i Fronda, duch Molier' a i duch 
Gassendiego, potęga wielkiego kardynał~ 
i mieszc::a1istwo, wszystko to żyje, dzi ł„ 

wach uczucia. Tu także tkwi jego 
siła i jego słabość. A i sile i sła• 
bości umie być wiernym - do 
śmierci. Jego dowcip taksamo jest 
cięty, jak jego szpada. Jak ona 
też - jest mu zawsze pod ręką. 

Roksana I Cyrano - H. Halaciń$kO i Z. NowaiowJil 

Po kobiecemu tkliwy, subtelny, 
jak tylko urodzony poeta -

nawet w epoce madrygału -
być może 1 nieśmiały a ogni• 

sty, uczony i fantasta, nie• 
zależny i wielkoduszny, i· 
dealista - aż do donkiszote• 
rji, bohater zwyciężający 
nietylko de Valvata, ale i 
samego siebie, biąjcy się, 
nietylko z Hiszpanami In· 

fanta, ale i z odwiecznem 
złem świata: z kłam• 

stwem, z pychą, 
z krzywdą słabych, 
z niesprawiedliwością 
i głupstwem - jest 
w każdym calu rycc• 
rzem i poetą. 

Mieni się on wszyst• 
kimi kolorami tęczy, 
ale sam w swej istocie 
i głębi jest i pozostaje 

c:ystym, nieskazitelnym kryształem, który promień sloncc:ny prawdy i piękna odbija. 
Po prostu napatrzeć go się nie można w tej przedziwnej rozmaitości i w tej przedziwnej 
harmonji. Tony, półtony, ćwierćtony biegną, lśniąc 
i dźwięcząc, jak perły, zawsze w zgodzie, zawsze 
w związku prawowitym i koniecznym z kontrapunk· 
tern wielkiej duszy i tkliwego serca. 

Tu zauważmy wielki kunszt poety. 
Ma on przed sobą charakter jednolity, skończony. 

Ale nic od razu pokazuje go takim. Odkrywa on nam 
duszę Bergerac'a - warstwami, że tak rzekę. 

Cały pierwszy akt, to ekspozycja najzwierzch
niejszej warstwy charakteru tego. Bergerac zawadjaka, 
Bergerac dowcipniś, Bergerac rębacz, Bergerac im· 
prowizator na każde zawołanie, Bergerac właściciel 
swego monumentalnego nosa, Bergerac - Gaskońc:yk 
Jcdnem słowem. Oto co widzimy, co słyszymy, a także 
co najpierw spostrzegają i najogólniej mówią o Dim 
ludzie. 

Pod koniec dopiero aktu odkrywa się 
przed nami nagle - warstwa nowa, glęb· 
sza: nadzwyczajna wrażliwość uczuciowa, 
która sprawia, że Cyrano, zaskoczony 
propozycją schadzki z Roksaną, omdlewa 
niemal w ramionach Le Breta. 

Akt drugi odsiania tę nową warstwę 
duszy Bergerac'a, warstwę, którą nie 
wszyscy znają, i którą pokazać nam mo• 
gły tylko wyjątkowe okoliczności. Jest 
ona głębszą nie tylko przez to, że Idy 
pod ową najpierwszą, najzewnętrznitjszą 
I wszystkim widną warstwą junakierji, 
ale i dlatego, że tkwią w niej głębsze mo• 
tywy uczuciowe. Jakaż tu właśnie stacza 



a 
się krótka, lecz stanowcza i zwycipka 
walka między przyrodzoną Bergerac owł 
gotowością do ofiar, do poświęceń, z tą 
odrobiną egoizmu, która, wbrew niemu 
samemu, szczęścia jego broni. Odrobina 
ta jest może za mała, jak na ludzkie, nawet 
bohaterskie, serce. Nie mógł przecież au• 
tor uczynić jej większą, gdyż musiałaby 
ona w takim razie zażywić idealną miłość 
Bergerac'a dla Roksany do 
stopnia namiętności, która 
znów musiałaby wywołać 
w duszy jego walkę wprost 
już dramatyczną, tragiczną 
nawet, a zatem _zupełnie 
z założeniem dzieła sprzecz• 
ną. Otóż należało egoizm 
Cyrana odważyć na bardzo 
subtelnej ważce, wprawić go 
w ruch i osłabić zarazem, 
a to była trudność niemała. 

Ale Rostand znalazł 
właściwe z niej wyjście. 
Uderzył najpierw w serce 
Cyrana wspomnieniami dzie
ciństwa, przeciągnął mu 
przez serce błękitny obłok 
marzenia, wzmógł w niem 
tkliwość, rzewność i uczy• Roksana - Jaawiga Hańsia 
nił rozbrojooem niejako -
nim przeszło do walki. Owszem. On dal Bergerac' owi tak w tych wspomnieniach, jak 

i w samej już upajającej nadziei tej schadz· 
ki - jakiś dział szczęścia, zapychając niem 
niejako pierwszy głód, pierwsze pragnienie 
&Jlilości. 

A kiedy przychodzi gorycz rozczarowa• 
nia, Rostand znów jednym ruchem daje jej 
co11tre•coup przez zwiększony i szybki ruch 
akcji. Nietylko kadeci, ale i wypadki pchają 
się do izby pasztetnika, tak, że Bergerac co 
rychłej gorycz tę przełknąć musi, nie sma• 
kując jej zbyt długo, musi wejść w sytuację 
lekkoducha, poety i zawalidrogi. I jest to 
pięknym pomysłem, że ostateczne zwycięstwo 
odnosi nad sobą Cyrano nie w obecności 
ubóstwianej kobiety, lecz w obecności wsp6ł• 
zawodnika, i to w momencie, który z tern 
współzawodnictwem nie ma nic wspólnego. 
Daje to niezmiernie świeży koloryt całej sce• 
nie owej walki, jaką Bergerac stacza, z po• 
wodu zaczepki Krystiana, ze swoją szaloną 
drażliwością na punkcie nosa, który, choć 
noszony na twarzy, jest właściwie jego Achl· 
łlesową piętą. . 

W trzecim akcie odkrywa przed nam 
Rostand ;~zcze jłębszy pokład psychiczny 
bohatera swego. Jest to kraina, zalana księ• 
życowem światłem miłosnych upojeń. Wielka 
balkonowa scena, scena przedziwnie poetyc
ka, w której Bergerac nietylko nie improwi· 
zuje !adnego madrygału, ale ani naJmniej

Robana I Cyrano - J. Hańsia i R. 1"inuiarowicz szego tryołetu,. ani najulotniejszej ballady, 

lecz rzuca Roksanie bezładne słowa miłości, tak, jak mu one zakwitły w duszy, całymi pę• 
kami kwiecia, nie układając ich w bukiety / ta scena poka~uj~ nam wreszcie to nagie, dr~ce 
serce które się tak wstydliwie otulało dotąd w dowap 1 w rozum. Wszystko tu Jest 
DOW~ i ś~ieżem, tak dla nas, jak i dla Bergerac' a. Nigdyśmy go nie słyszeli rrzema
wiającego w ten sposób gwałtowny, nieopa~ny, silny, prosty, bezpo~ni. , ~n teł: 
pierwszy raz, nakryty cieniem nocy, przemawia. do. Rok~any sam o so~1e - mo~1ąc z:a 
innego - przemu1ia, jak koc~nek d~ .ko~. Za~ei małostkowoś~1, .żadne, meski• 
nerji. Rzuca się oo ku gwieździe swo1e1 z namu;toą siłą t~oty, ~g1ej 1 daJ:emnej. 

Niech teraz Krystjan bierze pocałunek. On, Cyrano, JUŻ ob1ął, już posiadł duszę 
kobiety. Co mówię! On pos~dł wi~cej jeszcze. Alboż nie do niego należał dreszcz ten, 
zstępujący ku niemu po gałęzi jaśm10~? . 

Ale oto odsłania się_ przed nami ,eszcze głębszy pokład psychiczny tego charakteru. 
I tu poczyna sobie Rostand z prawdziwein mistrzowstwem. Dźwiękiem, silniejszym 

od miłosnego szeptu pod balkonem Roksany, może być dla Bergerac' a tylko - hasło boi!J. 
I tylko miłość ojczyzny może być w sercu jego silni.ejszą na~ miłoś~ dla. Roksany. Ta 
wojna to oblężenie ten obóz pod Arras, to przy1ść musiało komeczrue, żeby ·nam 
odkryt nowe horyz~nty duszy Bergerac'a. Z przedziwną i coraz rosnącą szybkością, 
podstawia teraz Rostand duszę tę pod zmienne . a silne światła pojedyn~zych momentów 
akcji, dobywając z niej coraz nowe, coraz świeższe barwy. C~no 1est tu ~ohat~m 
od pierwszej do ostatniej chwili, od chwili, w której się. p~zedz1era. pr~ez. f:uszpanskie 
posterunki, aby zanieść list Krystjana do Arras, aż do chwili, kiedy u~1era1ąc:emu ~zepce: 
>Ciebie kocha tylkoc. Nie jest bohater~m _na zimno. Ows~em, zachwiew~ się,-: 1 .to go 
czyni w oczach naszych bardzo ludzkim 1 bardzo prawdziwym! - zachwiewa się, 1 i;>mal 
że się do własnej duszy nie przyznaje przed Roksaną, gdy wie, że Roksana właśme t_ę 
duszę kocha. Ale kula, która przeszywa piersi Krystjana, zabija w nim tę chwilę słabości. 
Umarły jest bezbronny. Bergerac nie sięgnie· po d()bro umarłego. Nie będzie z ni'!1 walczyL 
Nie chce go zwyciężyć. Będzie milczał. Wszystko się skończyło. To, co mówi ~oksana: 
płacząc nad ciałem zabitego, ma delikatny i subtelny związek z zabitą w swej na1wyższ~ 
nadziei duszą Bergerac'a. Więc kiedy, rzucając się w bój, woła: >Mam do pomszczema 
dwa trupy !c - wiemy, że tym drugim jest on sam. Pierwszy - to szczęście Roksan~. 

A potem ów akt piąty. Bergerac, ten przed czasem zestarzały, wyc~u~ły cz~owiek, 
który od lat piętnastu odwiedza w tym pa~ku Roksanę, ~rz~nosząc 1eJ nowmy. z,e 
świata - owa czarująca symfonja mrących świateł, lecących ltśc1, echowych wspommen, 
gasnących głosów, białości zakonnych woalów i szelestu kroków zbliżającej się śmierc.i. 
Nie pomylę się chyba, gdy powiem, że rysy psychiczne, jakie Rostand w tym akcie 
dobywa z duszy bohatera swego, należą raczej do typu, niż do indywiduum. Są i na 

szczęście ludzkości zawsze pewno będą serca, 
stworzone z gwiaździstego prochu tych, co no• 
sili imiona Ryszarda Lwie Serce, Cyda, Bayarda 
i innych tej miary. Z gwiaździstego prochu tych, 
co szli ku jakiejś dalekiej, dalekiej Jerozolimie, 
bronić i wyswobadzać jakąś wielką, wielką świę• 
tość. Co szli -w błękit ideału, w słoneczność -
nadziei. 

Czas roztrząsł prochy te po gościńcach 
życia i przysypał je pyłem powszedniości jego. 
Ale serce, w które zapadnie choćby jeden atom 

tych prochów, świeci - gwiazdą. I po• 
wstaje wtedy taki Bergerac, który, jak 
Lwie Serce, ciągnie do Ziemi Swiętej 
ideału, jak Bayard nie znosi skazy na 
klindze, makuły na duszy / jak Cyd -
wojuje z odwiecznymi wrogami świata : 

Chrystfan d' Neuv!Ucn' - Uig1tlnu Sawa1t 

z kłamstwem, z bezduchem, z krzywdą 
słabych i z oschłością wieku. Taki śmierć 
przyjmie stojący, i choć nie czeka na 
nrycięstwo, choć wie, że na tern wielkiem 
bojowisku padnie, do ostatniego tchu za 
prawdę swoją walczy„. walczy„. walczy.„ 
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>CYRANO«-PO LATACH TRZYDZIESTU 
Jedynie niezwykłe powodzenie Rostan• 

da usprawiedliwiać mogło zapalczywe prze• 
ciwko niemu ataki, przydługie wywody 
gwoli wykazania, że niepodobna zaliczać 
go do pierwszych w narodzie. Dziś dla 
odniesienia tak łatwego zwycięstwa kopji 
gotować nie warto. Podobnie zbytecznem 
byłoby dowodzić, że w jednym .rzędzie 
z Wyspiańskim, Kasprowiczem i Zerom• 
skim nie sposób stawiać dobrze zasłużo• 
nego poety - Lucjana Rydla. 

(-Nawiasem rzekłszy, łatwo szereg 
rysów pokrewnych dostrzec właśnie w lite• 
rackich profilach Rydla i Rostanda -
a stanowisko obu wobec współczesnych 
im prądów artystycznych uznać za dość 
zbliżone:. Porównanie takie - nie wiem, 
czy ktoś go już nie dokonał - byłoby 
z pewnością bardziej uzasadnione od wielu 
paralel, które mi obecnie ułatwiać się zwykło 
obcym czytelnikom rozpoznanie naszych 
pisarzy. Budziło szacunek w Rydlu, jak i 
w Rostandzie, szczere, szlachetne umilo• 
wanie sztuki, obaj czerpali natchnienie 
:: udostępnionych już źródeł, słuiąc ra• 
czej tradycji, niż literackim nowinkom, 
obaj wyposażeni byli w duże poczucie 
wartości formalnych i obu pociągał pełny 
dźwięk mowy rytmicznej na scenie, obaj 
wkońcu chętnie ukazywali przeszłość w 

Hrabia de Oulche - Artur Socfia żywej galerji dramatycznych obrazów. 

Możnaby dodać nawet, że na obu nie 
:z:ostała bez wpływu siedziba lat dojrzałych: 
wieś - jej glosy i barwność zewnętrzna, 
czy to w piosenkach nuconych z kra· 
kowska czy w gadatliwym zwierzyńcu 
Cfiantt'ckra - ). 

W dziesięć bezmała lat po zgonie 
Rostanda jest rzeczą coraz bardziej oczy• 
wlstą, że talent jego najlepiej wyraził się 
w C~ranie. Zapewne, ta »bohaterska 
komedja« nie stanie się nigdy urzędowym 
pokarmem dorastającej młodzieży, próbą 
wnikliwej domyślności komentatorów, ani 
przedmiotem skupionej kontemplacji este• 
tycznych smakoszów. Można jednak ro• 
kować jej żywot dość długi - nietylko 
dzięki scenicznej obrotności autora i nie 
wyłącznie w godnej kompanji muszkiete• 
rów starego Dumasa. 

W Cyranie Rostand znaleźć zdołał 
możliwie pełny wyraz dla podstawowych 
pierwiastków swojej sztuki, które zara• 
zem w bliskim pozostają związku z paru 
ważkiemi cechami psychiki francuskiej. 
R6wnoczeAnie zaś niewątpliwy przerost 
niego tych właśnie skłonności nie razi tu Kpt. Carboo - Llopola Komomicli 
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dzięki postaci bohate~a .i stanowiącej dobrze wybrane środowisko ep.oc_e. Można 
wprawdzie zastanawiac su; nad tern: czy Ro~tand napotkanego s.::c~ę_śhw1e .~yrana 
przejrzał istotnie do głębi, czy w pełni ::dał s.ob1e sprawę z duchowej f1zjognom11 pysz-: 
nego zawadjaki. I idzie nietylko o ~tropione . ry.chło przez pedantów dowolnoś~1 
wobec historji, o zbyt wygodne moze przymkmęc1e oczu na ustalone metodycznie 
fakty. Zaprzeczyć nie sposób, ie w komedji Rostanda rzeczywisty Cyrano pomieścić się 
nie zdołał że trudno w nim przeczuć dawcę podniety, u którego miał si~ zapożyczyć Molier, 
w który~ węch krytyki podejrzewa W:ierzyciela Fontenelle'~, Voltaire a i Swifta, _ba,. nawet 
zapoznanego ojca pomysłu Montgolfiera, patrona zatem pierwszego lotu nad z1em1ą. Co 
więcej - i co be:z:wątpienia ważniejsze - wnosząc z wydanych niedawno bez skreśleń 
(wreszcie!> pism Cyrana - śmiały libert>:n, ~wanturnik pióra, upajający. się nietylko brzę• 
kiem ostróg i rymowanych tyrad, lecz nreok1ełzaną swobodą przekonan, protoplasta bu• 
rzycieli ancien rlgime' 11, wróg ~hrześcijaństwa, pod.ważający ~radycyjny związek kościoła 
z monarchją - nie zdradza tuta1 arkanow buntowniczej myśli. 

Zapewne.„ Dostrzegł w nim jednak Rostand miłośnika, entuzjastę i rozrzutnego utra• 
cjusza słowa. Cyrano bije się przedewszystkiem na giętkie i wyostrzone słowa, a jeśli 
krzyżuje i szpadę, to gl?wnie ~latego, b>:' dać stosowny akompanjament ~alladz~e. ! en, -
jak i Rostand - bujny 1mprow1zator, w1r~uoz strofy, kuglar~ rym'.-1, nre ~nosi w:•ęzow, 
nie pojmuje karnej dyscypliny Malherbe a czy Vaugelasa, me posiada memylne1 pew• 
ności ucha i artystycznej dyskrecji Racine'a, ale - en.fant terrible bezsprzecznie! - jest 
jednak nieodrodnem dzieckiem swego czasu, dzieckiem grand siłcfe'u, wieku mów i o• 
n ego s I o w a, gdy literaturze przywodzi teatr i kazalnica, a portrety czy maksymy 
rodzą się wśród towarzyskiej gawędy. Więc mu niejedno pewnie ujdzie płazem, póki we 
Francji trwać będzie tak żywy zawsze kult oratorskiej swady, poklask dla obrotności 
języka, radość z krągłego aleksandrynu i uśmiech na dźwięk kunsztownej piosenki. 

Obok uwielbienia słowa - słabość do słówek, słówek filuternych, niespodziewanych, 
wymuskanych i wonnych. Niedarmo tylokrotnie wytykano Rostandowi jego pre'ciosi'te -
która wreszcie znalazła miejsce właściwe, pnąc się po gałęziach jaśminu na balkon Rok• 
sany, gorliwej uczestniczki subtelnych dysput o "Czułem«. I próżno Cyrano w chwili 
uczuciowego porywu wyrzeka się tej modnej nawyczki, próżno odrzucić ją chce jak 
zbyteczną już karnawałową maskę; przylgnęła doń ta igraszka na stałe, przylgnęła też 
od pierwszych kroków do Rostanda, co więcej - - sporo zagarnęła miejsca w rozwoju 
literatury. Od trubadurów średniowiecza ciągnie się przez wieki pasmem właściwie nie 
pr::erwanem, wy~ływa raz po raz na powier:chn!ę w liryce miłosnej, sentymental.n~j p.o
wieści czy czulej sielanc~, by u R?st.~nda m1g_~tl1wą kaskadą trysną? w przeddz~en me• 
mal wielkiej wojny, a dziś odnaleźc się pod p1orem Moranda czy Giraudoux. Nie łączy 
się z nią już coprawda afekt~cja uczuciowa i . galanter/a 1:1ktadna - ~ ocz~ch współ· 
czesnych zwietrzały anachronizm, ale z tradycy1nem, dz1edz1cznem umiłowaniem słowa, 
z rozsmakowaniem się w cakj jego urodzie, zdawna iść zwykło i to, świadome stopni 
i przejść, pieszczenie się jego wdziękami, któremu - mimo wszystko - niejeden odcieli 
ciekawy zawdzięcza język uczuć i język poezji. 

A wreszcie jest C;yrano poematem gaskońskim, chwali junactwo tak zawsze popu• 
larnego we Francji rodu Zagłobów Południa. Stąd czerpie główny bodaj zasób swej 
werwy słownej, rozmach gestu i butną przesadę. Przesadę, bo człowiek Południa kłamać 
nie umie - i dawno już tę drażliwą sprawę wyświetlił Alfons Daudet: »Człowiek Po· 
ludnia. nie kłamie, on się myli . Nie zawsze powiada prawdę, lecz przekonany jest, że 
z nią się nie mija. Kłamstwo jego nie jest kłamstwem, ale jakgdyby mirażem. Tak, mi• 
rażem !„. Ażeby dobrze mnie zrozumieć, wybierzcie się na Południe, a zobaczycie„. Zo· 
baczycie ten dziwny kraj, gdzie słońce wszystko przeobraża i wszystko czyni większem 
niż w naturze. Zobaczycie małe pagórki Prowancji, nie większe od wzniesienia Mont• 
martre'u, które oczom waszym zdadzą się pasmem olbrzymiem, ujrzycie w Nimes do· 
mek - Maison carrtfe - małą zabawkę salonową, która wyda się wam ogromem, jak 
Notre Dame. Zobaczycie. . Ah, jedynym kłamcą Południa - jeżeli kłamstwo wschodzi 
na tej ziemi - jest słońce. Czego się tylko dotknie, wszystko wyolbrzymia. Czemże była 
Sparta w okresie swej świetności? Mieściną„ . Czernie były Ateny? W najlepszym razie 
miastem, godnem siedziby podprefekta. A jednak zjawiają się nam w dziejach jako grody 
olbrzymie. Oto, co zrobiło z nich słońce.„« 

Już w swej młodzieńczej - efektownej raczej niż głębokiej - paraleli, zestawiającej 
powieść sentymentalną d'Urfe'go:: romansem naturalistycznym Zoli, klękał Rostand przed 
słolicem, »którego ciepłe promienie przeobrażają wszystko i wszystkiemu nadają blask«. 
Kryła się tu nieśmiała jeszcze zapowiedź najbard:z:iej osobistego z dramatów poety: dra· 
mat budziciela jutrzenki, Chantec!era. I Cyrano dzięki słońcu Gaskonji - niechybnie l -



uwierzył w bezprzykładny ogrom 
swego nosa, który na wizerunku 
współczesnym nie przeraża nas 
zgoła nazbyt wybujałym kształtem. 
Będąc człowiekiem Północy, nosił 
by tę osobliwość swojej twarzy 
potulnie i skromnie - zszedłby z 
nią niepostrzdenie do grobu. Lecz 
skoro w przeobrażającem wszystko 
słońcu Południa ujrzał cień dom• 
niemanego olbrzyma - w słońcu, 
które na tej ziemi widowisk pod 
golem niebem jest zarazem i słoń
cem teatru - rozwinąć musiał cały 
kunszt bujnego słowa i niezawod· 
nego oręża, by wszyscy skłonili się 
przed tym - jakże lirycznym -
nosem poety. I tu tkwi główna 
bodaj zagadka uroku, jaki po la
tach trzydziestu zachowała jeszcze 
komedja Rostanda. Nie stała się 
objawieniem nowych prądów, 
wbrew przypuszczeniom niektórych 
jej wielbicieli (jakkolwiek pozosta• 
nie jednym z znamiennych - choć 
nie najdonioślejszych - wska.foików 
silnego nawrotu do idealizmu i tę• 
sknot heroicznych), nie wiadomo 

Ragucncau - Jóuf Llfl""' też, czy na dobre zatrzasnęła drzwi 
jakieś w literaturze francuskiej. 
Lecz - jak przemilczane często 

utwory Alfonsa Daudeta - przechowuje w sobie coś z fantazji i mirażów słonecznego 
Południa - i to Jest może nawet jej rumieńcem scenicznego życia wobec patosu spiętrzo
nych antytez o ileż potężniejszego zresztą Wiktora Hugo. 
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EDMUND ROSTAND: SERCE 
„Hoch! Polska wkrqg podbita już!" 
Łka wichru w jodłach kantylena ... 
„M yśmy w W ar szawie - a więc, cóż -
zagrajmy sobie tu Chopina!" 

I rękawice zrzuca z rqk 
gestem triumfu uniesiony -
zamek rozburzył wojny krąg, 
fortepja11 tylko niezniszczony. 

Na wargac11 pruski śmiecl1 mu drga, 
i;ołnierskim butem w pedal wali: 
„Poznajcie teraz, ha-ha-ha! 
dobrych muzyków wśród Wandali!" 

Lecz - choć w swem źyciu może stu 
zawładnął już fortepjanami, 
nie mogą złowić czegoś tu 
palce pokryte pierścieniami! 

Wśród mroku przytłumionych szarż, 
gdy gra w swej buty dzikim szale, 
tak dziwnie brzmi żałobny marsz, 
jakby tu nikt nie umarł wcale: 

powietrzem pierzcha niby w śnie 
cala żałoba i jęk cały -
z pompą katafalk piętrzy się, 
lecz niema na nim trumny białej! 

Wysila całą sztukę gry 
oficer zdobny w krzyź wojetmy, 
lecz w tej Balladzie nie drżą łzy, 
czemu w niej nie łka żaZ bezdenny! 

gdzież balladowy modry kwiat, 
co drży ochłodą ros zwilżony! 
„Palce zdrętwiały! czy od lat 
fortepjan cały zardzewiony.'" 

Uderza w zawziętości gry -
prób!łje Scherza ... lecz jedynie 
Scherzo jak /msta gałąź drży, 
kiedy z niej śpiewny ptak odpłynie. 

O, nie dozwolł dzisiaj, nie, 
słodka kapr~ysu, łez Mlłzyka, 
ażeby złodziej dorwał się 
tajnie boskiego suchotnika! 

Na inny struna czeka rytm, 
Bóg błogo.sławić musi ręce, 
aby się podniósl orszak widm 
~.., tej melodyjnych grobów wn(ce! 

Brak maBOwieckich w tonach nut 
i skarg ni11 glos.eą ich paciorki, 
nawet w Preludjach - próźny trud -
11ie drźy wśród wspomnień nic a Majorki! 

Czemu opuszcza razporaz 
Sonatę jasna światłość boża! 
wir urokliwy w Walcu zgasł, 
jak w algach po · odpływie morza! 

I trudzi się, uderza znów, 
walczy z tonami zły i chmurny: 
Polki bez Polski - i bez snów 
miesięcznych nocy gra Nocturny. 

Choć wykonanie jest bez zmaz, 
Niemiec bezsifoość swą odkrywa: 
coś mu wymyka się razwraz ... 
„Serce ... " - szept w ciszę szarą spływa. 

„Serca chcę!" Zaczął znowu grać, 
lecz gra bez sensu i bez rady. 
„Genjusza chcę, co rzucił snać 
swoje utwory!" - szepce blady. 

„Prag11ę George Sand„. placu Vendome„." 
Znowu Noktu.rny gra i Scherza„. 
„Niech się lłkaźe moim snom 
księżna Potocka„. Serca! Serca! 

O, gdzież to Serce dzisiaj, gdzie!" 
szepcą zawzięte, drżące usta, 
sz·uka go w swej daremnej grze: 
„Ach, ta muzyka pusta.„ pusta.„" 

Nagle kirasjer idąc doń 
zasalutował z głębi sali: 
„Nieznana Serce wzięła dłoń, 
kiedy z Warszawy uciekali". 

„Porwali je!!" „Niewiedzieć kto, 
a świętokrzyskiego gdzieś kościoła". 
„Więc razem wzięli wszystko to, 
Preludja i Nokturny!" - wola. 

„Wzięli muzykę! Mieć ją chcę!" 
Próżno się .ażyma wściekłość dzika„. 
.„! oto widzę jakby w śnie 
.serce, co w oddal sif wymyka. 

I oto widzę, zda mi się, 
jak rycerz jakiś legendarny 
przez stepy g11a w miesięcznej mgle 
galopem pośród 11ocy parnej. 
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Galopem gna .8 .8dobyc.rq swą -
urnę pantery kryje skóra -

sł owi a~is ką dobroć, ból, co kona, łlł<Yc><Yc><Yc> CVc><Vc><Vc><Vc>(!IO<Vc><Yc>M CVc>elł><Vc><Vc>CVc>CVo>CV.)(!/c><Vc>CVc><Vc>Ql&fVc)CVc> 

w wichr.8e widmowe glosy dr.tą, 
burkę rozwiewa mu wichura. 

W cwal ukraiński rumak 'leci.„ 
„Serce, o, Serce!" - jeid1eiec wola. 
Chocia.t ucieka, radolć świeci 
1ewycięstwem jasnem E jego c1eola. 

On wie, ie to, i:o niesie wdal, 
to nie Chopifla serce przecie, 
to nieśmiertelny .święty Graal, 
to romantyztmt, uczuć kwiecie, 

wielkiej, dostojnej Polski serce, 
wiec.sy~cte żywe w żaru krwi! 
Smierć tylko wita tam w::ydziercę 
w zajętym kraju w one dni! 

WarSEawo! Serce serc - on wie -
unosi jeźdaiec-cień w poświacie, 
cienie ścigają go we mgle 
jak zwidziskowych snów postacie 

Hurra! To Serce, które skrył, 
r.1mcalo cieple życia snopy 
i było nieraz tarczą sil 
sercu niewdzięc1enej Europy! 

W przepastnej nocy tej - hurra! -
widzi, ze w urnie nie zetlały 
proch - lecz amarant krwi tam gra! 
z niej się odrodzi Or.zeł Biały! 

Serce t1aiwne i dostojne, 
w tan, w niebezpieczeństw wir wkochat1e, 
potrójnej zbrodni męką znojne, 
lecz nigdy niezamordowane! 

Serce narodu! życia silą 
w tej urnie plonie niepojętą, 
jakby w pancerzu jeszcze żyło 
z wrytą na ryngraf Matką Swiętą! 

011 uniósł je przez strzałów grad -
cienie się gąszczów w takt rozchwiały -
groby się modlą za nim w ślad 
on je 1mosi, jeździec śmiały, 

pieśń smutną i jej echa tony, 
iiczucie do Napoleona 
i l2y Kościuszki„. W drodae onej 

wb·ód 2apylonych pustych .ścież 
spotyka w pędzie swym czasami 
dzwony potężne z świętych wiei, 
co uciekają gromadami. 

„Bronzowi bracia Serca, tu 
spoczywa ono w urnie srebrnej!" 
„O, szybciej pędź - odrzeką tn1' -
my za.śpiewamy śpiew podniebny, 

jeśli zaśpiewa ono nam! 
Gdy je ocalisz, wnet spelt1iony 
będzie nasz powrót - wrócim tam! 
Bywaj, o Serce!" „/ wy, dzwony!" 

Wbija ostrogi i jak duch 
konne widziadło pędzi w pole -
w iclir go wypija niby puch, 
księtyc mu daje aureole. 

Jakby miał orle skr11ydla znów 
u ramion, pędzi wśród rozdołów, 
te, które Sobieskiego h11f 
przybrały w wygląd archaniołów. 

Rzuca się w męty rwąc:ych rzek -
„Serce!" - zawoła i znów ginie -
po jakimś szcz;ycie wzgórzysk zbiegł -
przepada w czarnej rozpadlinie. 

A czasem, jak na tronie król 
na siodle wznosi się, do ucha 
przykłada urnę, po.fród pól 
przystaje chwilę - słucha ... słucha„ . 

W tem wnętr.i:u Polski Serce drży! 
Po urnie ksiqżyc blaski zbiera„. 
Słucha„. tza wargach 11śmiech tli : 
To serce nigdy nie umiera! !„. 

prulożyl 

WITOLD ZECHENTER 

r Utwór tto powstał w r, 1915 oa •iadomość - zrtszfll nie• 
1prawdzon" - ze przed wkraczaj„cyml do Wanzawy Nltmcaml 
sltslono z: kościoła Ś•. Krz:yia w srebrnej urnie Serce Fryderyka 
Szopena. Z 1ymbolu tqo wys.uf poeta "'oj hymn na cześć nlapo
tytych 111 Polski. 

Dzień z8 grudnia 1897 pozostanie, jak sądzę, datą w rocznikach naszego dramatu. 
Narodził nam się poeta, a - co bardziej jeszcze skłania mnie do podziwu - poeta ten 
jest zarazem człowiekiem teatru. 

Entuzjastyczny sukces Rostanda był czemś tak niezwykłem, że chcąc odnaleźć po• 
dobne zjawisko, trzeba się cofnąć aż do opowieści świadków naocznych o pierwszych 
przedstawieniach utworów Wiktora Hugo„ . Podziw mój zaś to jeszcze bardziej potę• 
guje, ie mamy przed sobą pisarza dramatycznego w duchu francuskim. Z spuścizny 
ostatnich wieków wskrzesza nam wiersz Scarrona i Regnarda, lecz włada nim jak czło• 
wiek, przesiąkły wskróś Wiktorem Hugo i Banvillem. Nie naśladuje ich jednak, wszystko, 
co pisze, tryska wprost z fródła i formę ma nowoczesną. Jest jasny, przejrzysty, posiada 
ruch i miarę, wszystkie zalety właściwe naszej rasie. 

Co za szczęście! co za szczęście! Wolni więc będziemy nareszcie i od mgieł skan• 
dynawskich i od zbyt drobiazgowych studjów psychologicznych i od rozmyślnej brutal· 
ności dramatu realistycznego. Oto radosne słoiice starej Galji wstaje znów, po długiej 
nocy, na wi.dnokręgu. To rozkosz, to krew odmładza w żyłach! 

C;trano óe Bergerac jest komedją awanturniczą, podzieloną z niezwykłą zręcznością 
na bardzo różnorodne obrazy, które łączy jednak nić tej samej idei... Idea to w stylu 
ówczesnej epoki: marivaudage heroiczny. 

Można Rostandowi stawiać zarzuty do woli. Przyjaciej mój, Juljusz Lemaitre, wskazał 
kilka z nich z nieporównanym wdziękiem słowa. Niepodobna odmówić im słuszności -
i jak on, zdaję sobie sprawę z ich uzasadnienia. Lecz cóż to znaczy! C;trano jest utwo• 
rem teatralnym: w tem mieści się wszystko. Wiersz jego trafia zawsze ze sceny w wi· 
downię. Czegóż więcej żądać 7 W teatrze publiczność jest jedynym królem i do niej 
zwracać się zawsze należy. Twarzą ku publiczności! - to zasada aktora, to prawo teatru. 

'Franclsque Sarce;y {'2!1arante ans óe t6eótre}. 

C;yrano óe Ber17Prac to su~ces bezwzględnie największy, jaki oglądałem w ciągu 
lat niemal trzynastu, odkąd spełniam zadania krytyka dramatycznego. Cala »prasac dnia 
następnego i cala >prasac najbliższego tygodnia uznały C;trana za arcydzieło. Nie do• 
syć na tem: sztuka Edmunda Rostanda pobudziła do pindarycznych uniesień jednego 
z najwybitniejszych i najbystrzejszych naszych krytyków, pisarza, który najlepiej ze 
wszystkich zasłużył na mile widziany przez młodych przydomek czystego »mózgowcac 
(słowo niezbyt powabne, ale bardzo szlachetne w swej treści) . C;yrano - a rzecz to zna• 
mienna-przyprawil Em i I a Fag u et a o istny atak proroczego szału. Dowiedzieliśmy się 
dzięki niemu, że C;rrano jest »najpiękniejszym poematem dramatycznym drugiej polowy 
stulecia«, że objawił się wielki poeta, »który w dwudziestym piątym r.oku życia otwiera 
wiek dwudziesty świetnym triumfem„. - który jest zapowiedzią nowej ery - na któ• 
rege Europa zwróci wreszcie oczy z zazdrokią, a Francja z upojeniem dumy i nadziei•, 
Tracąc niemal przytomność z wzruszenia, surowy i potężny rekonstruktor wszystkich 
filozoficznych i politycznych systemów tej doby zakrzyknął: •Byłożby to prawdą? A więc 
kres jeszcze daleko! Istnieć będzie jeszcz~ we Francji wielka poezja, godna lat 1550, 1630, 
1660, 1830! Oto już jest! Już się zjawia! Zyłem dość długo, by ujrzeć jej przyjście! Teraz 
pocznę lękać się śmierci, zatroskany, ie nie ujrzę jej w całym rozkwicie! Co za radość 
i jakit lęk rozkoszny!• - Niczem Joad w Ata/Jt' Racine'a: >Oto Jeruzalem nowa!c 



Prudstawlenir tatralnt w HOtel dr Bourgognr 

Niestety, wszystkie me pochwały, jakkolwiek żywe i szczere, zbledną wobec powyż• 
szych zachwytów, a autorowi zdadzą się jakgdyby przenicowanemi obelgami. Ale spro
bujmy mówić rozsądnie. 

Odważnie podejmę się niewdzięcznej roli, by rozważać C;yrana jako zjawisko bez• 
sprzecznie zdumiewające, ale, ściśle biorąc, nie nadprzyrodzone. Sztuka Rostanda jest 
nietylko przemiłą: miała szczęście zjawić się w samą porę. Dostrzegam dwie przyczyny 
Jej olbrzymiego powodzenia: jedną (bardziej ważką> jest jej doskonałość, a drugą nie· 
wątpliwe znużenie i jakby przesyt publiczności po tylu studjach psychologicznych, tylu 
plotkach wywleczonych z alkow paryskich, tylu sztukach feministycznych, socjalistycz• 
nych i skandynawskich. Do wszystkich tych utworów nie odnoszę się źle a priori i nie 
wątpię, że są pośród nich takie, które mieszczą w sobie tyleż miąższu moralnego i inte• 
lektualnego, co olśniewający C;yranoJ z pewnością jednak mniejszą widzowi sprawiają 
przyjemność, na dobitek zaś ostatniemi czasy nazbyt nas przytłoczyły swą liczbą. Co 
więcej, C;yrano czerpie zyski nawet z naszych waśni wewnętrznych. Fakt, iż wymowny 
dziennikarz mógł napisać, że CJ!rano d'e Bergerac •zabrzmiał jak fanfara czerwonych 
spodnie, i ze na jego podstawie wróżył obudzenie się nacjonaliz!'lu we Francji - to do
wód Jaskrawy, że uczucia i pobudki, sztuce dość obce, wsparły powodzenie tej czarownej 
komedji romantycznej. 

Pospieszam dodać, że korzystny zbieg okoliczności bardzo wątpliwą oddałby przy• 
sługę sztuce Rostanda, gdyby sama w sobie nie posiadała rzadkich i zdumiewających 
zalet. Jakiejże jednak natury są owe zalety? Czyź prawdą Jest, że ta komedja •otwiera 
wiek nowye lub, powściągliwiej mówiąc, że »daje czemuś począteke - jak C;yd', jak 
And'romaia, jak Sziofa żon, jak Pufapia mifośc1; jak Wesele 'Figara, Jak Hernanr~ 
jak Dama Rame(iowa 9 

Byłbym raczej skłonny mniemać, że wartość tej rozkosznej komedji w tern się za• 
myka, iż nie •otwierające niczego, przedłuźa, jednoczy i zespala w sobie - bez wysiłku 
i niewątpliwie z wybitnem powodzeniem, a nawet w sposób oryginalny - trzy wie"ki 

Paszteciarnia poet6w 

komedjowej fantazji i moralnego powabu - przytem zaś, fantazji i powabu na naszą 
francuską modlę. 

Już w pierwszym akcie ten miły rozgwar aktorów i poetów, mieszczan, pijaków 
i urwipołciów, szlachty i cyganerji literackiej z czasów Ludwika XIII, czyż to nie sen 
poczciwego Gautiera, urzeczywistniony ręk<J niezwykle szczęśliwą, sen, któremu autor 
Kapitana 'Fracasse dziwować się musiał po brater~ku w n~ebies~e~~ (gdzie rezyduje 
z pewnością}? Czyż Cyrano z stylem Matamora z lfu~1 iomedjanciuy 1 Don Jafeta z Ar• 
menji nie łączy postawy Rodryga i Don Sancza 7 Nawet Scarron nie zdołał by wyrzucić 
z siebie jednym tchem i z taką mnogością obrazów olfoiewającej tyrady Cyrana na 
temat własnego nosa. A pojedynkowa ballada przywodzi na myśl Saint-Amanda, po• 
prawionego przez Teodora de Banville w asyście Jana Richepina. 

W akcie drugim znajdujemy się w gospodzie mistrza Ragueneau, która r6wnie dobrze 
mogła nosić wywieszkę z napisem: Radis-Couronne i gdzie kadeci gaskońscy wydają 
się czeredą Sigognaków. Zjawia się Cyrano - a iz dusza najpiękniejsza pod słońcem 
sąsiaduje w nim z nieszczęsnem obliczem, przypominamy sobie barwne antytezy, drogie 
Wiktorowi Hugo, staje przed nami OJ,iasimodo i Triboulet, nie wyłączając Ruy•Blasa, 
:opłaza zakochanego w gwieździe«. 

Ale oto zaczyna się najwykwintniejszy dramat heroizmu; dramat, kt6rego pomysł 
powitaliby chętnie Rotrou, Tristan i obaj Corneille' owie, dramat godny bezsprzecznie ich 
wynalazków najbardziej :owytwornychc, dramat, któryby uradował idealistow z Hotelu 
de Rambouillet, budząc odzew u najszlachetniejszych, najdumniejszych i najczulszych 
wśród nich„. I nie powiadajcie, że przypomina on sytuację z Metromanji: jeśli bowiem 
poeta Damis dostarcza Dorantowi wierszy, które ten przesyła kc-chance swej Lucyli -
to Damis bynajmniej nie kocha Lucyli; założenie więc nie jest zgoła to samo. Pomysł 
Rostanda - to wzniosłe, a przecieź rozkoszne wciąż wyrzeczenie Cyrana, który godzi się 
dopom6c do zwycięstwa współzawodnikowi i pociesza się myślą, że - mimo wszystko -
jego serce i jego dowcip kochane będą bezwiednie przez tę, którą uwielbia. Oto niechybnie 
:oszczyte bezinteresowości i platonizmu w miłości; a niezrównana Arthenice, patrząc 
na to, zaznałaby dreszczu rozkoszy„. 

Przygoda, w jaką zaplątał się Cyrano i Chrystjan, wraz z nieodłączoną od niej 
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Cyrano, Chrysljan i Gaskończycy 

koncepcją miłości (pojętej zasadniczo jako dążenie do doskonałości), ta duma, te czujne 
skrupuły, ten ogrom cichej ofiary.„ - nie wiem doprawdy, czy równą fabułę znaldć 
by moź:na w całym teatrze poprzedzającym Racine'a. Ani Alidor z Placu Krófl'wsiii'{/O, 
ani Pertaryt, ani Pulcherja, ani Anala z Niiomi'tfa, ani Eurydyka lub Surena, ani 
Tymokrates nie przewyższają Cyrana i Chrystjana, czy to subtelnością, czy delikatnością, 
czy heroizmem uczucia. Odnosi się wrażenie, iż prt!ciositt! dała nam wreszcie, po upływie 
dwustu pięćdziesięiu lat, swoją prawdziwą komedję. Przedziwny jej idealizm porównać 
mógłbym jedynie z Karmoz;ynq Musseta. 

Tak więc - reasumując to, co powiedziałem - gdy się przebiegnie całą gamę form 
uczucia i sztuki, których wspomnienia Edmund Rostand zespolił harmonijnie, przyjść 
trzeba do wniosku, że skala ta sięga od powieści d'Urfe' go i pierwszych komedyj 
Corneille' a do Kapitana 'Fracqsse i 'Ffor;yz;y Banville'a, idąc poprzez Hotel de Rambouillet, 
Scarrona i ówczesną burleskę, nawet przez Regnarda, potrosze - jeżeli zważyć styl i spoj
rzeć na wdzięk romantyczny uczuć - poprzez Przi'6rani'90 ksircra Marivaux, a wreszcie 
przez Metro111a11Jr Pirona; przez czwarty akt Ru;y Bfasa, nawet przez Traga/(fafiasa 
i powieść starego Dumasa. Tak, że C;yrano tfe Ber9erac, nie będąc bynajmniej odnową, 
;est raczej powtórzeniem lub - jeśli ktoś woli - ostatecznym wykwitem trzechsetletniej 
gałęzi sztuki. 

Nie trzeba dodawać, że stwierdzam to bez żadnych posądzeń o naśladownictwo 
bezpośrednie. Do niezliczonych form i pomysłów, które miał mimowoli w pamięci, Rostand 
dorzucił świetny swój dowcip i swe wrażliwe serce - jedno z pierwszych pośród współ· 
czesnych - tudzież to wszystko, czem trzy wieki piśmiennictwa i życia społecznego 
wzbogaciły naszą inteligencję i naszą uczuciowość. Możemy bowiem - o ile tylko starczy 
nam na to talentu - urzeczywistniać marzenia naszych ojców doskonale;, niż to było 
dane im samym, możemy wyrazić najsubtelniejszą tych marzeń istotę. •Malowniczośćc 
epoki Ludwika XIII ma dla nas o wiele więcej barw, niż miała ich dla ludzi ówczesnych, 
i od nas zależy, czy chcemy stworzyć zawadjakę czystego i tkliwego, jak młoda dzie
wica, albo z atmosfery >wykwintnych« salonów dobyć to, co w niej było zachwy• 
cająco szlachetnem. Wszystko w CJ!ranie jest retrospektywne / wszystko, nawet nowo
czesny romantyzm, który tak łatwo kojarzy się z wyobraźnią romantyków 16Jo•go roku, 
nic, powtarzam, nie jest własnością autora, z wyjątkiem wielkiej i świadomej miłości, 
jaką objął tę wizję minionych lat, z wyjątkiem zmysłowej melancholji, którą zabarwił 

Roksana z ochmistnyni~ i wykwintnisiami 

tu i tam, w ostatnich trzech aktach, ten w przeszłość zapadły świat, z wyjątkiem wreszcie 
tego, dzięki czemu, jest tak zręcznym pisarzem dramatycznym i tak nieprzeciętnym poetą. 

Jufes Li-maitre {lmpressions tfe tfit!atre} 

:.Światowy« sukces C;yrana tłumaczy się tern, te sztuka Rostanda zamyka w sobie 
wszystko, czego publiczność - jakikolwiek jest jej charakter i narodowość - szuka w tea• 
trze. C;yrano pozostaje w idealnej zgodzie z upodobaniami większości widzów. Jednoczy 
w sobie wszystko, co się podoba i co się podoba wszystkim; wszystko, co jest milem 

nigdy nie nu~y. 
Przedewszystkiem wesołość. Większość widzów wybiera się do teatru dla zabawy, 

a tu w~olo~ć przepełnia sztukę: wciska się przez oczy i uszy. Przykuwa uwagę już 
samo w1dow1sko, dekoracja, ruchliwy tłum postaci. Lecz wesołość nie jest równoznaczna 
z dowcipem. Rostand ma dowcip na zawołanie, ale ponadto wesoły żart towarzyszy mu 
st~le. Inaczej mówiąc, facecja dobroduszna, łatwa do uchwycenia, nie obrafająca nikogo, 
ktora po wszystkie czasy miała dar rozpogadzania umysłów. Tu należą żarty na temat 
„wad 7ielesn_rchc. Ten .właśnie rodzaj komizmu rozsiany jest poddostatkiem w całej sztuce, 
oparte1 na niezwykłości wybujałego nosa. Inna znów serja - to światek prowincjonalnych 
śmieszności. I Cyrano jest nietylko właścicielem potężnego nosa: pochodzi na dobitek 
z Berge_rac! Wesołość mieści się również w stylu; pewien jej rodzaj zespolony jest ze 
słowami, zgłoskami a nawet literami. Rostand przejrzał do głębi wszystkie te zr6dła 
komizmu, które kryj'I się w samym języku. 

Porówni z wesołością publiczność szuka w teatrze wzruszenia. Nie tego wzruszenia, 
które serce. ściska jakgdyby rękami i które zostawia po sobie bliznę bolesn<1, lecz tego, 
co łzę zawiesza na rzęsach, łzę ulatniającą się natychmiast. Publiczność jest sentymen• 
talna. W C;yranil! ustępy sentymentalne nie mniej s'I udatne od wesołych. 

Sentymentalny i wesoły, Cyrano jest wzorem postaci sympatycznej, takiej, jaką 



... 

wytworzyia teatralna •konwencja. Rostand gwoli igraszki, ściśle według wskazań tej 
konwencji, ukształtował .z nie:zwykłem powodzeniem postać swego lirycznego bohatera. 
Cyrano jest brzydki, a więc jest dowcipny. Tak chce przestrzegająca równowagi spra• 
wiedliwość. Jest typem groteskowym: a więc ma złote serce. Jest umysłem, kt6ry nie 
zdołał w pełni · zabłysnąć: a więc to człowiek wielkiego charakteru - wzniosły cygan. 
Tłum wyrozumiały bierze go pod swą opiekę, gdyż zwykł stale składać ręce do oklask6w, 
ilekroć każe mu się podziwiać wielkich zapoznanych i współczuć z nimi. 

W teatrze szuka nadto publiczność przyjemności, jaką budzi przedłużanie się na 
scenie sytuacji nader niepewnej, którą zburzyć mogłaby lada drobnostka. I tutaj chodzi 
o to, by Roksana dala się wziąć na lep skomplikowanej gry, której wszystkie nici, my, 
słuchacze, mamy w swem ręku, a której kłamstwo odsłonić może jej byle przypadek. 
Jest to sentymentylne quiproquo. Rostand uloźył je z zręcznością zadziwiającą, odczuwamy 
bez przerwy radość zmieszaną z niepewnością, jakiej doświadcza się wobec przednio 
wykonanej, niebezpiecznej sztuczki. 

Cyrano przytem bawi nas nieporównanie także dlatego, że zdajemy sobie dobrze 
sprawę, iż autor nie dążył tu do niczego poza dostarczeniem nam rozrywki. Ani przez 
chwilę nie bierze zbyt powaźnie swych postaci, uczuć, które im przypisuje, ani słów 
które mówić im każe. Dostrzega się go poza niemi. Sam bawi się pierwszy, a jest to 
dobry środek, ażeby i nas rozweselić. By nas zadowolić, odmłodził konwencję, o której 
wie, że jest nam miła. Odnowił stare obrazy, w których chętnie odnajdujemy styl daw• 
nych mistrzów. Olśniewa migotaniem barw, diwiękiem słów, błyskiem dowcipu. Dla 
wielkich dzieci, ktoremi zawsze jesteśmy, zapalił świetny ogień sztuczny, z kt6rego radość 
ginie wraz z · ostatnim snopem skier. 

Rene Doumic (Le 7fieó.tre nouveau}. 

„.Komedja bohaterska Rostanda ma bezwątpienia dużo wdzięku i przewyższa o wiele 
przeciętny poziom współczesnego teatru francuskiego. Posiada szereg zalet. Pisana jest 
wierszem cwałując)•11., zawadjackim i piżmowanym, drgającym niekiedy wzruszeniem: 
wówczas - przez kilka strof - staje się dobrą poezją sentymentalną. Ro:z:piera ją dowcip, 
hasają po niej wyskoki żartu, gesty brawurowe, :z:abawne koncepty. A wreszcie, zrywa• 
jąc szczęśliwie z manją sztuk, ilustrujących pewną tezę, niczego nie chce dowodzić, 
poprostu kreśli charakter ludzki i opowiada przygody. Trzeba to stwierdzić, gdyż tkwi 
w tern niewątpliwa prawda. Zjawiwszy się po '.straszliwym, farmaceutycznym i śledczym 
teatrze Aleksandra Dumasa, C;yrano był oswobodzeniem, rozkoszną szklanką mrożonego 
i woniejącego korzeniami wina po długiej wędrówce w pyle dróg. To pozwala zrozu• 
mieć zdumienie krytyki i radość publiczności. Od przeszło dwudziestu lat zapraśzano nas 
do teatru po to, byśmy słuchali adwokatów rozprawiających o pięknym przypadku roz• 
wodu, o prawie dzieci, prawie ojca, prawie matki, prawie państwa, rozwoju społeczeństwa, 
państwie przyszłości, służbie wojskowej, to znów dla odmiany lekarze wszczynali wywody 
na temat jakiejś ohydnej choroby, trudnego zabiegu chirurgiczneri'O, ustroju szpitali lub 
więziel1 i całego szeregu spraw równie nieczystych - a przedewszystkiem niemądrych, 
ponieważ niepodobna ich rozwiązać, zwłaszcza w teatrze. Stanąwszy oko w oko z dowci
pem i brawurą Cyrana, nieufni widzowie poczuli, że się odradzają, zamiast budzących 
niesmak mętów życia, pokazano im jego stronę najświetniejszą: nareszcie znów w grze 
były miłość, bohaterstwo i piękno! 

Entuzjazm by! powszechny - i wywołał trochę złudzeń„. C;yrano stanowi istotnie 
datę w historii naszej literatury. Ale nie oznacza początku nowego okresu: jest granicą, 
u której kończy się :ocykl« romantyczny. Ta błyskotliwa sztuka - to ostatnia raca ognia 
sztucznego. 

Wszystko odmłodziło się w teatrze Rostanda: wiersz, dowcip, dekoracja, ruch1 nic 
nie jest tu nowem.„ Na własny rachunek autora zapisać trzeba dialog, w którym repliki 
splatają się z przedziwną giętkością 1 są pośród nich zdania, kryjące w sobie coś nie• 
oczekiwanego, jak w werwie Moliera„. A nic może, w całym naszym dramacie lirycznym, 
nie przewyższa wdziękiem sceny balkonowej„. I trzeba czegoś więcej, niż talentu, ażeby 
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trafić w te rysy dowcipne i delikatne, trzeba na to szczęścia. To szczęście, które towa• 
rzyszy Rostandowi w życiu, nie opuszcza go również w twórczości - i w niem może 
tkwi tajemnica jego powodzenia. Poezja Rostanda jest szczęśliwa i bujna, jak on sam 1 
publiczność powitała poezję jego uśmiechem, gdyż poezja ta uśmiechem przemówiła do 
publiczności. 

Żaden poemat dramatyczny, jakiegokolwiek czasu czy narodu, nie dorównał C;yra• 
nowi wielkością i powszechnością powodzenia.„ A Jednak pośród wytrawnych znawc6w 
nie brak całego obozu, który nie ulega podziwowi bez zastrzeżeń, wśród poetów zaś 
obóz inny nie skłania się wcale do podziwu. Przyczynę tego chłodu już wskazałem: poezja 
Rostanda pozbawiona jest pierwiastka osobistego„. Jest to jezioro, które lśni czarownie 
w blasku księżyca, ale nie kryje żadnej otchłani, tadne:j tajemnicy / dno jego równe i pewne 1 
można się tu kąpać, nie tracąc nigdy gruntu pod stopami, a gdyby się zapragnęło dać 
nurka - przyszłoby rozbić sobie głowę. I nawet - czy to doprawdy jezioro? W oda, 
która je karmi, nie splywa z gór, lecz z r~erwuaru1 opróżnia się je lu& napełnia, skrę• 
cając kurek. Jest to jezioro teatralne„. 

Nic godzi się jednak oczerniać Rostanda. Posiada on ralent i byłoby rzeczą nie· 
słuszną w rozgłosie jego widzieć tylko bezprawną uzurpację. Jest on bezwątpienia nad
mierny, ale. niema skandalicznego posmaku. Przytem zaś w teatrze rządzą odrębne prawa 
optyki, które należy brać w rachubę. Teatr wyolbrzymia wszystko, nie wyłączając rozgłosu 

Rem;}/ <fe Gourmont (Promenatfes fitteraires} 

„.Rostand posiada cały szereg drobnych talentów. Genjusz jego polega na tern, że 
łączy je w sobie. Pisze wierszem Wiktora Hugo jak Catulle Mendes, rymem Banville'a 
jak Bergerat. Umie spleść węzeł intrygi niemal tak dobrze jak Sardou. Zamacoi's lub Willy 
nie mogą się poszczycić bardziej nieokiełzanym dowcipem.„ Ale niektórzy pragną też uznać 
w nim najistotniejsze wcielenie francuskiego ducha. Być może, iż francuskim jest ten 
umysł ślizgający się po powierzchni, jednolity, wytężony i przejrzysty. Z Francji rodem 
ten blask bez cienia, ta szczerość pozbawiona tajemnic, ta niepowściągliwość w słowie 

to wirtuozowstwo emfazy i wykrętu. Lecz ja widzę w nich także wady francuskie. I bar• 
dziej francuskiemi, mem zdaniem, są smak i umiar, trzeźwość w wyrażaniu się, wratliwość 
na odcienie, ludzkie współczucie, przenikliwość psychologiczna. Temi rzadkiemi i głębo
kiemi zaletami Edmund Rostand nie chce wzbogacić swych dziel. Jak najdalej natomias 
posuwa skłonność, szczególnie wrogą szczerości poetyckiej: literacką pomysłowość. I gdy
byż jeszcze nią kierował! On jej ulega. Na każdym kroku pobudza go, kusi, uwodzi 
Ona wywołuje wszelkie skojarzenie słów, wszelką asocjację myśli„. Pomysłowość słowna 
przywodzi całemu dziełu Rostanda. Ona jest jego uzasadnieniem. Budowa aktu, ruch sce• 
niczny, rytm tyrady, opóźnienie repliki, podwojenie cezury, wszystko tu zmierza do tego 
samego celu: zawieszenia w powietrzu, a wreszcie rzucenia z końcem ostatniego zdania -
słowa ·wymuskanego, efektownej pointy, jaskrawej odpowiedzi - byle zadrażnić umysł 
widza i zmusić do oklasku. 

Jacqut>s Copeau (Critiques d'un autre temps} 

„.Nęciły zawsze Rostanda piękne i wielkie tematy : w Romo11t;yczn;ycfi świat szekspi· 
rowskiej fantazji, w Księ:!.niczce z oddali wzniosły poryw krucjat, w Samar;ytance 
gościna Boga na ziemi. Choćby rematy te pomniejszył, podjęcie ich poczytane mu być 
musi za zaszczyt. Po sukce~ie Cyrana mógł w dalszym ciągu -.x•yzyskiwać bez trudu 
tę scenę. Usiłował jednak sięgnąć wyżej. Odniósłszy niepowod:?enie, próbował zmierz)'Ć 
się z większemi jeszcze trudnościami. I w każdym razie ryle conajmniej przyznać mu 
trzeba, że w Clim1tecferze starał się odnowić zarówno swój artyzm, jak dramatyczną 
poezję. W Ostatnią./ noc;y Don Juana usiłował - po raz ostatni - stanąć na równi 
z wielką poe:z:ją. Mierzył zawsze zbyt wysoko. Brakło mu siły, ale nie odwagi. 



W obozie pod Arras 

Nie pozbawiony był zalet: przeciwnie, miał ich sporo. Przedewszystkiem zmysł czło
wieka teatru. W najsłabszych jego sztukach, Ksirżniczce z oddali i Samar;ytance są 
efekty sceniczne niższego rzędu, ale bardzo zręcznie wprowadzone. C;yrana i Roman• 
t;yczn;yc6 wyróżnia doskonałość rzemiosła. 

Był dobrym wersyfikatorem. Od zaczątków swej twórczości ulegał złemu smakowi, 
naśladował Banville'a, który jest - nie powiem złym mistrzem, gdyż Banville na miano 
mistrza nie zasłużył - ale złym nauczycielem. Pomieszał technikę z gimnastyką, giętkość 
i swobodę z akrobacją. Ale niekiedy, gdy igra z wierszem w dobrych swoich chwilach, 
zwinność jego jest miła. Rola Straforela w Romanzyczn;ych to dobra burleska, celniejsze 
ustępy Cd'rana stoją jeszcze wyżej. Miał zdolność w zakresie tej niższej formy komizmu. 

Czy był poetą, poetą naprawdę? W każdym razie kochał gorąco poezję - i dlatego 
wiele mu będzie odpuszczone. Nie zdołał osiągnąć prawdziwej wielkości, lecz zdążał do 
niej. Rwało go ku niej pragnienie, potrzeba, nostalgja. Ten rys nie jest znamieniem duszy 
pospolitej. Nie wystarczy wprawdzie, aby narzucić uwielbienie, ale nakazuje szczery 
szacunek. Było w nim prawdziwie szlachetne podłoże, tak, że można oczywista poddawać 
go krytyce, ale nie można go traktować na równi z Bataille'm. Przerastał autora Kawa• 
fera z róźq pod każdym względem i o wiele. Będzie się jeszcze wówczas mowić o C;yra• 
nie, gdy Henryk Bataille oddawna sprnwadzony zostanie do rzędu Pixerecourta. Jeden 
szukał powodzenia, drugi ubiegał się o sławę. 

Lucien Dufiech (Le tfie'dtre) 

Cała twórczość Edmunda Rostanda wyraża na swój sposób jedno conajmmei z roz• 
licznych ocruć, jakie są znamienne dla Francji: jej upodobanie odwieczne w rycerskim 
obyczajtL Poezja Rostanda nie wywodzi się tylko z romantyków wczorajszej doby, ani 
nawet z pre'ciosń"e'XVII wieku - jak się to zwykło powtarzać: korzeniami swemi wrosła 
w przeszłość o wiele odleglejszą. Ta uczuciowa egzaltacja, ta pogoń -: chociażby chi me• 
ryczna .;... za entuzjazmem, ten kult odwagi dla odwagi. czyż to - w zasadniczej swej 
treści - nie duch naszej najstarszej liryki dwornej, duch opowieści cyklu bretońskiego 

Prud ślubem i poezyj prowansalskich pieśniarzy? Ah, jakże łatwo wywolaćby przyszło prawdziwych 
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przo<lków bohaterów Edmunda Rostanda! Z dworzyszcza króla Artura lub z armory
kańskiej kniei Broceliaode wyszliby pięknym szykiem, przystrojeni w szmelcowaną zbroję, 
rycerze-awanturnicy, nasłuchujący wezwania miłości dalekiej, Gauvainowie i Palamede• 
sowie, ci, co - jak Orlątko - dążą do Grodu Niebezpieczeństw, ci którzy - jak Cy· 
rano - wyzywają do walki złe obyczaje; przybyliby tłumnie, z kopją w ręku, wyznawcy 
heroizmu, co zbytkiem jest tycia, budziciele zapamiętali jutrzenki. I znaleźliby się w ich 
szeregu wszyscy poszukiwacze świętego Graala, Percaval, rycerz bez zmazy, i Galaad, 
i Lancelot, najbardziej patetyczny ze wszystkich, on, który wie dzięki przepowiedni, że 
nie będzie mu danem ujrzeć świętego Graala, że nigdy nie stanie u celu swoich poszu• 
kiwań: wie o tern - a jednak idzie naprzód mimo wszystko: •Trud tern piękniejszy, że 
bezużyteczny le Edmund Rostand, chociaż - jak przypuszczam - nie wczytywał się zgoła 
w stare opowieści rycerskie, umiał odnaldć i ożywić ich ducha. I to przedewszystkiem, 
mniej albo bardziej nieświadomie, odczuło tyle serc francuskich i dlatego właśnie, że na 
dnie swojem odkryły trwałą moc tych odległych porywów dziedzicznych, zgotowały tak 
huczne przyjęcie poecie i nie szczędzą mu względów po dziś dzień. 

Josl?p6 Beaillr {Discours d!l rect'ption a f' Acadlntill 'Frant;aise) 

Nic lepiej nie dowodzi, że duch francuski nigdy nie utracił zdrowia, jak sukcesy 
Edmunda Rostanda. Inne sztuki bu<kily zainteresowanie publiczności; w C;yrame, Or(qtku 
i Cfianfi?ckrze rozpoznawał się lud francuski... Ani wulgarność cechująca tfildfre li1ire, 
ani chorobliwe wyskoki, któremi popisywał się tfie"atre rosse, ani dziwaczne igraszki popę• 
dów i szalu namiętności, właściwe Bataille'om i Bernsteinom, nie przedstawiają w równej 
mierze charakteru francuskiego. Mieszczaństwo nasze, zamiast upodabniać się do napiętno• 
wanych zboczeniem bohaterów tego odłamu literatury, zachowało przywiązanie do barw 
narodowyc-h, pociąg do pióropusza, kwitnącego zdrowia, dowcipu, trzeźwego rozsądku 
i wzniosłych uczuć; pozostało takiem, jakicmi były pokolenia poprzednie, które podobały 
sobie w C;ydZ1e i z entuzjazmem witały dramaty starego Dumasa. W tern leży szcze• 
gólna z;:isluga Rostanda, że duszę francuską przywołał do przytomności, że sprawił, ii 
odzyskała świadomość i przyrodzone swe władze, i w ten sposób nie dopuścił, by wyrod• 
niała pod powloką sztuki rzekomo oryginalnej i bardziej wyrafinowanej. 

Gi?orgl? 'Fonsegrive {L' Evofufion des idll?s dans fa 'Franci? contemporaint!} 

Jako pisarz dramatyczny włada Rostand - bardziej niż ktokolwiek inny - ciągłością, 
jednolitością akcji. Choćby tło lub perypetje jego utworów były najbardziej nieprzewi• 
dziane, pozostaje zawsze panem czasu. Zatrzymuje dowali wskazówki, które mierzą 
nasze życie i 'życie jego postaci. Nic się tu nie dłuży - niema wyczekiwania, gorączko· 
wego pośpiechu, dowolnych zmian. Poszczególne akty jego dramatu, - bez względu na 
to, czy dzielą je d\vie godziny, dwa dni, lub lat dwadzieścia - płyną harmonijnie, logicznie, 
bez opóźnienia i bez zwalniania tempa. Zręczne palce autora kierują godzinami. Posta• 
ciami !i.wemi porusza, jak zechce. 

Pomimo tysiąca epizodów, mimo mrowienia się tłumu, protagoniści jego panują zawsze 
nad położeniem - a przecież inne postacie nie są nigdy w cień usunięte, ni zbyte od 
niechcenia. Z osobna, czy razem wzięte, przyczyniają się bez wyjątku do stworzenia 
zamierzonej całości. Oko i ucho widza zapomnieć ich nie może, gdyż wszystkie obdarzył 
poeta własną sylwetką i odrębnym głosem. Cyrano to rola olbrzymia, rola wypełniająca 
całą sztukę jak rzadko, ale obok niego, budząc żywe zajęcie, wysuwają się - oddzielnie 
lub społem - Roksana i Guiche, Chrystjan, Ragueneau i Kadeci. Każde z nich ma swą 

Śmler~ Cy,...na 

scenę, swój wiersz, swe słowo, albo mniej jeszcze - swój gest! A to wystarcza, by dać 
życie postaci fikcyjnej. Postać ta już istnieje. 

Akcja - w której wszystko zajmuje wyznaczone sobie miejsce - posiada pełnię 
światła, właściwą dobrej opowieści francuskiej, gdzie niczego nie zostawiono w mroku, -
rozdzielając i skupiając epizody wedle ich znaczenia. We wszystkiem panuje ład, wszystko 
rozwija się wyraziście, wszystko się skupia i splata. 

Claude Berton {Li! t6latre} 
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SAVINIEN 

DE CYRANO BERGERAC 

(1619-55), potomek paryskiego rodu, 
w świetle historji nie zjawia się zgoła 
jako zakochany marzyciel. Nie zostawił 
po sobie poezyj lirycznych, natomiast 
proza jego pełna jest życia, barw i siły. 
Da.wniej grośny z pojedynków, raniony 
ciężko podczas oblężenia Mou.zon i Arras, 
zmuszony był zaniechać życia awanturni• 
czego. Pozostał przedewszystkiem autorem 
powieści fantastycznych • L' autre momfe 
011 fes Uats et empires tle fa {une (1656) 
i Hi.stoire tfes ł.tats tfu solni, (1662) które 
odbiegły daleko od typu powieści ówczes• 
nych. Jako pisarz jest najbardziej niezale 
żnym i wolnym od przesądów umysłem 
swej '!poki, a śmiałość jego znalazła łaskę 
nawet w oczach Boileau. Paradoksalny 
i nieokiełzany, łubowa[ sis_w retoryce jak 
Balzac, w pointach jak V oiture, w jas• 
krawym realiżmie jak jego wróg Scarron. 
Obie >podróże« są pysznym konglomera• 
tern wiedzy, satyry i rozbrykanej fantazji. 
Swietny >humorystac, zabłąkany w epoce 
klasycyzmu, nie mógł przemówić do 
współczesnych, ale jeden z pierwszych 
zmącił blogi spokój, w którym upodobało 
sobie wieltJ modnych przedstawicieli lite• 
ratury. 

Jako uczeń Gassendiego łączy się z grupą libertynów. Swój pogląd na świ~t i iy• 
cie zawdzięcza naukom przyrodniczym, zwłaszcza fizyce, którą poznał gruntowme. ,Jeg~ 
naturalizm, uznający zarówno człowieka, jak wszystko, co go otacza, za wytwor sił 
działających w materji, kojarzy się w opowieściach fantastycznych z satyrą społecziq, 
śmiało podwafającą związek monarchji z katolk:yzmem, a przesłonioną zlekka.flk~ą ~ajk1 .•. 

Literackie swej twórczości podniety znaleźć mógł zarówno w PrawtfzrWe.J ń1sf01'.JI 
Lukiana, jak w podróży księżycowej Astolfa {Orfantf szafon;y}, a zwłaszcza u dwu 
angielskich pisarzy XVII wieku: Jana Wilkinsa i Franciszka Godwina. Al~. duchem 
swego dzieła na myśl przywodzi przedewszystkiem Rabelais' ego, a poprzedmkiem jest 
nietyle Juljusza Verne, co Swifta, Hoffmana i Poego. : 

Autor monografii o Cyranie, Pierre Brun <Savinien tfe C;yrano Ber9erac, 911n11'{. 
ńomme pan'sien. L' ńi.stoire et fa l'ł911ntfe, Paryż 1909) kończy ~wą książkę następującą 
>Konkluzją«: Zastanawiałem się już dawno nad tern, czy prawdziwy Cyrano zdoła zająć 
miejsce Cyrana legendarnego, czy pocznie się inaczej oceniać jego życi.e i dzieło, cz.y td: 
z uporem nie przestanie się w nim - ja.ko czł<;>wieku - ~dzie? waligóry, wyrwidęba, 
rębajły, awanturnika o gigantycznym nosie, w pisarzu zaś 1edyme >wesołka tworzą~ego 
galimatiasc - wedle słów Tallemanta. Czyżby ~ły ~rud był straco~y? Czy te~ zdołahśmy 
zwyciężyć i powalić legendę 1 Ktoś może postawi mt zarzut - pom11~10 wsze!k1ch 1;15tępstw 
dobrowolnych i całkowitej bezstronności, !aką ok~załem - że ~olędu!ę za mo!m ~w1ętym -
jak powiada przysłowie, - albo, co racze) odpowiada rzeczyw1stośc1, za moim libertynem, 
że usiłuję obalić poglądy oddawna ustalone, próbując jakby rehabilitacji - a .rzec.z to, 
wiadomo, dziś modna - której potrzeby nie odczuwano zgoła. Może ktoś .powie na""'.'et, 
że zby~ wiele przesady jest w mojej ocenie Cyrana, - że odkryłem w mm :byt. wiele 
zalet. Zadnych fednak ustępstw nie poczyniłem na rzecz zanadto rozp<?wszechmone! ten• 
dencji, która pobudza krytyka dla wyolbrzymiania ukochaneg~ pr~ezen boha~era. ~1sał'!'1 
jako człowiek dobrej wiary - wedle rzeczenia starego Montaigne a, - ożywiony Jedyme 
pragnieniem, by autentycznego Cyrana wprowadzić na miejsc~ konwencjon~lnej figury 
cygana•zawadjalti, śmiesznego w życiu i pełnego ~stra~aga!1cj1 w swyc~ dziełach. 

Młodzian to dorodny, nastrojony bezsprzec.zme woJowm.c.zo, który 1~nak - wedle 
świadectwa Lebreta - nie wszczynał kłótni umyślnie, szalemec odważny 1 ufny w swe 
męstwo, o drażliwości niezwykłej, której żadne względy znieczulić nie mogły, natura spra• 

„ 

a 
gniona autorytetu, a równocześnie romantyczna, szlachetna przytem w swych ustało• 
nych i jasnych zasadach, nieco wykwintniś, często ucieszny wesołek, a zawsze libertyn, 
inaczej rzekłszy, działający tylko wedle własnych przekonań i swych osobistych uczuć, 
niezdolny do stawienia życia na kartę dla najbardziej poetyckiej miłości, sceptyczny 
wobec tego bóstwa bardziej może jeszcze, niż w stosunku do Boga, uczeń Vanina, wie• 
rzący nadewszystko w Honor i królowę najwyższą, boginię Rozumu. 

Umysł o rozległym widnokręgu, talent znacznie pełniejszy i szerszy, niż się to przyj• 
mować zwykło, literat i uczony, Cyrano w swoim 'Fra9mencie fiz;yli wykazał pierw
szorzędne zalety jako popularyzator teoryj Descartes'a, którego stał się zwolennikiem, 
będąc początkowo wyznawcą tylko Gassendiego. Descartes, przeciwnik przedewszyst• 

Jazdó 110 ltsirż;yc 

:z: powilścl fanlast;yC'Zn'j 
C;yrana a'I B'rfl"a': 

.L'autr' 111011a'I ou /,s ltats 
'' 'mpi„s a'I fa funt". 

kiem Pascala, nie oddalił się tak daleko - jakby się napozór zdawać mogło - od sy• 
stemu Gassendiego, przyjmując jego atomizm w stylu Leukippa i Demokryta. Indywidua· 
!izm Cyrana wypowiada się przedewszystkiem w Ll.stach, gdzie czasem wyśmiewa śmiaJo · 
bezmyślne przesądy swego czasu i nadużycia społeczne, gdzie staje się heroldem idej 
politycznych, których wygłaszanie nie mogło być pozbawione niebezpieczeństw. W_XJ>o• 
wiada się w komedii Petfa11t w;ystr;ycńm(t;y na tfutfia, gdzie mimo naśladowania Wło· 
chów i fars popularnych z Pont-Neuf, stwarza typ - postać Gareau - któremu nic brak 
ani oryginalności, ani siły (z Le Pkfant ;'ou' zapożyczył Moliere ową głośn'ł scenę 
tfe fa 9ańr11) 1 wypowiada się w tragedji A9~ppi11a, gdzie wprowadza na scenę postać 
Sejana, w której nie trudno rozpoznać jego myśl niezawisłą i śmiałość nieuznającą 
szranek. Wypowiada się wreszcie w powieściach fantastycznych, będących równo• 
cześnie romansem i poematem„. Jako powieściopisarz zasługuje na miejsce poczesne 
dzi~i trafnej intuicji, która wskazała drogę pisarzom szczęśliwszym i sławniejszym od 
niego, jako poeta zespala z swym, nieuchwytnym nieco, panteizmem miłość przyrody, -
tę religję libertynów, - przyrody, która dla niego i jego towarzyszy nie była wcale tłem 
bezdusznem, pozwalaj'łc mu wszystkie, nawet najnędzniejsze istoty wyposażyć w duszę 
i głos, wyraz ich żywej myśli. 

I jeśli wnioski moje zostaną przyjęte, nie wątpię, że Cyrano na Polach Elizejskich 
uśmiechnie się, - bardziej niż po(l wpływem okrzyków, jakie powitały jego >pióropusz -
widząc, że historja obaliła legendę i że należne sobie miejsce zaj'łł człowiek utalentowany, 
który zdolności swe rozmienił na drobne, rozrzucając je po wszystkich niemal, modnych 
podówczas rodzajach literackich, od heroizmu do burleski, i który - jakby przypadkiem -
dosięgał chwilami wyiyn genjuszu. 



Z mnóstwa głosów - entuzjastycznych, wstrzemięźliwych czy wręcz niechętnych,
jakie wywołała twórczość Rostanda, przez szereg lat najpopularniejszego poety Francji, 
>impresja« Lem a itr e'a (1898) - wyróżnia się zarówno powściągliwością sądu, na jaką 
ówcześnie nie 1: obył się ostrożny zazwyczaj F a g u e t, - jak i ujawnieniem tradycyj• 
nych zwłaszcza pierwiastków C;,yrana, na co nie stać było wytrawnego znawcy gustów 
publiczności i sceny Sar ce y'a {1898). Nie poprzestając na wyjaśnieniu sukcesu Rostanda 
dziedzictwem literackiem i okolicznościami zewnętrznemi, D o u m i c, dzisiejszy sekretarz 
generalny Akademji, umiał wskazać w samym utworze i w psychologji widza tkwiące 
tego triumfu podstawy (1900). Znany i dotąd aktualny w swych sądach Świadek symbo• 
izmu, Go u r m o n t, podszedł do Rostanda, by sprawiedliwie ocenić genezę literackiego 
1tSzczęściac, które stało się udziałem Rostanda (1903). Z tym samym tematem zetknąć się 
musiał też Jakób Cop eau (1910), twórca najpoważniejszej ostatnio próby odnowienia 
sztuki scenicznej we Francji: teatru Vieux Cofomfiier. Lucjan Du be c h należy dziś do 
najbystrzejszych krytyków młodszego pokolenia, jak tego dowiodły ksiąl:ki: Les c6efs de fi1e 
de fa jeunl! g'11eration, Le t6ilifrl! {1918-1923), oraz odkrywcza analiza Racine'a 
(Jt!an Racine politique}. Swietny uczony, profesor College de France, Józef Be dier I 
którego badania nad genezą legend epickich średniowiecznej Francji zyskały znaczenie 
przełomowe (u nas znana jest dzięki przekładowi Boya jego rekonstrukcja Dziejów 'Tr;,y• 
siana i lsofd;,y} - wychwalał twórcę Cyrana w utrWalonej zwyczajem mowie jako na• 
stępca Rostanda na fotelu Akademji Francuskiej (1921), by, między innemi, powagą 
znawcy ustalić odlegle, bo średniowieczne powinowactwa duchowe poety. Jerzy Fo n• 
s e g r i v c, rozważny analityk wsp61czesnych prądów filozoficznych, społecznych i rcli• 
gljnych, wychodzi szczęśliwie w swej ocenie (1920} poza estetyczne kryterja. Klaudjusz 
Be r t o n dowiódł szerokiej znajomości literatury dramatyeznej, w dążących zawsze do 
ogólniejszych wniosków sprawozdaniach na lamach Nouveffes fitterairl!s. 

Utwór Rostando >Le coeur de Chopin«, poraz pierwszy tu przełożony, ogłoszony 
jest w zbiorze jego liryk wojennych >Le vol de la Marseillaise« (1919). 

Antologję głosów krytycznych, które z różnych stanowisk oświetlają heroiczną 
komedię Edmunda Rostanda, przełołyl Dr. Mieczysław Brah mer, wsp61pracując 
równocześnie wydatnie w redakcji powyższego programu. 

ZtfJicia foto9ra/icz11q w;;ńonaf p. C. Dutka 
pod art. fiiqrownictwem p. Stan. Much;;. -

Antrakt aa pr6blt1 Dyr. Nowakowski (w kostjamic>, rcżyae- Somow11d I dramaturr Dr. Śwl,.tdt nad 
rrzcmplarscm •Cyranac. 
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Smakoswm! Najprzedniej
sze pasteryzowane 

deserowe 

Masło 
z marka ES•EN codziennie 

· lwie1e, poleca 

Stanisław NIEPOKÓJ 
Kraków, Plac Słowiański 

=SKŁAD 
~NARZĘDZI 
A LEKARSKICH 

ludwika Knaoińskie10 
w Krakowie, Mikołajska 7 

przyjmuje cło oatrzen, napraw i 
niklowania tak łt•karsk.ie, jak 
i zwykłe note, nożyczki, brzytwy 

i t.p. 

A. Hawełka 
dzierżawca STANISŁAW PEC 

Rynek Gł. L. 34 
(Pałac Spiski) 

Telefon 4201 

BUFET i SALA 
DO 

ŚNIADAŃ 
w nowo otwartym 
pięknym lokalu, 
poleca : przekąski 
zimne i gorące w 
największym wy
borze. Kuchnia go
rąca. Wszelkie na
poje w mtjlepszym 
gatunku (wina fran
cuskie i węgierskie 

na szklanki) 

Kompletne dostawy 
do śniadań, bankietów, 

wieczorków i wesel 

HELENA 

MOlARHA 
Fortepiany 

Pianina 
Fisharmonje 

Gramofony 

ul. Szewska 9 
Telefon 4365 

Salon Dzieł Szt u ki 

KAZIMIERZA 
WOJCIECHOWSKIEGO 
Kraków, św. Jana 3. Tel. 2 

Nieustająca wyal~nra obrazów 
wybitnych malarzy polakich 
Ceny niakie, konk11rencyjne. 

Salon 
otwarty codziennie 
od godziny 10-1 i od g. 3-7 

Skład 
Papieru i Galanterji 

Michał Słomiany 
Kraków, Sławkowaka 2' 

Papiery listowe, pocztów
ki artystyczne, albumy na 
pocztówki i fotografje -
Ramki na fotografje -Wy
roby skórkowe. Karty do 
gry. Wykonuje bilety wi
zytowe, zawiadomienia 
ślubne i wszelkie druki 

Szyldy i reklamy 
świetlne i zwykłe, litery fasadowe 

Omam enta i napisy 
matowane na szybach 

Lakiernictwo 
Pokostnictwo 

wykonuje I-na kraj. pracownia 

180. lHSlKllWICZH 
Kraków, ul. św. Marka 1. 8 

Najsolidniejsza ' sztuczna 

ARBIARNIA 
i chemiczna 
PRALNIA 

D. EIS_ENBERGERA 
dawniej 

Z.FLUSS 
w Krakowie 

ul. ś1. ~rzyźa 7 Stneletka 9 
przyjmuje · garderobę ' mę
ską, damską i dziecinną, 
materje wszelkiego rodza
ju, również białą bieliznę 
do prania z połyskiem, 
wykonując takowe w naj
krótszym czasie i po ce
n.ach konkurencyjnych. N a 
żądanie uskutecznia się 
także reperacje wszelkiej 
garderoby. Osobny dział 
do plisowania. Do żałoby 
farbuje w 12 godzinach. 
Płaszcze pluszowe odna-

wia starannie 

Ogłoszenia do afisza teatralnego przyjmuje EMIL GILL, Kraków, św. Tomasza 32, II p. 

KBWY 
prawdziwe angielskie ceylony, surowe 
i palone, poleca hurtownie i częściowo WOJ Cif CH OlSZOWSHI KRAKÓW 

Mały Rynek 

Salon fryzjerski 
dla Pań 

J. Nieżyński 
KRAKÓW 

Plac WW. Świętych 11 

Ondulacja, Manicure, 
Maau klasycz. i elektr. 

Farbowanie włosów 
s L'Oreal Henne 

Perfumerja 

Sukiennice & 
WIKTOR CZAPLICKI 

JUBILER 

Skład wyrobów 
złotych i srebrnych 

Brylanty i inne drogie kamienie 

Przyjmuje zamówienia, 
przeróbki i naprawy 

Wykonanie terminowe I solldne 
Firma iataieje od roku 1887 

TAPETY 
SZLAKI I LISTEWKI 
ZLOTE DO TAPET 

w wielkim wyborze 

poleca 

Z.KUTRZEBA 
KRAKÓW, WIŚLNA l. 11 

HONOR.ATA GRZYWACZ 
Kraków, ulica Florjańska I. 11 - Telefon Nr. 398 

Poleca w wielkim wyborze po cenach konkurencyjnych: cukry deserowe, czekolady, 
ciastka, herbatniki, torty, sucharki, andruty pod torty i karlsbadzkie przekładane 
cukrem, biszkopty, pierniki toruńskie, figurki z marcepanu i czekolady, marmeladki 
owocowe i owoce kandyzowane do ubierania tortów. - Również poleca rozmaite 
soki we flaszkach, kompoty, konfitury, marmolady, domowy wyrób marynat, jak: 
korniszony, pikle, rydze i grzybki. Towar pierwszej jakoścL Ceny konkurencyjne 

Kupuję i sprzedaję 
złoto, srebro, brylanty, 
perły oraz wszelką 
b U u ter ję nową i an
tyczną, płacę najwytsą 

wartość 

Kaz. Ogorzały 
Kraków, Szczepańska 11 

Telefon 3004 

Z. Ziembicki 
Kraków, Plac Marjacki 2 

Skład papieru i galanterji 
Urządzenia biurowe 
Pamiątki z Krakowa 

~ o 
'--· 
/") 

J~Zff CYHIKllWICZ 

Skład towarów kolonial
nych, spotywczych, deli
katesów, likierów i win 
oraz stała sprzedaż 

żywych ryb Na &kładzie zawaze wielki wybór ~ 
oryginalnych obruów malarzy /") 
polllkich. Żadna wystawa, tylko ~ 
aprzeda:t po cenach okazyjnych, .....I 
jednak hes obowllpku kupna 

t-~~~~~~~~~~..!.....~~~~~~~~~~~-N_a1_e_*_Y_d_ob_ne~_uw_ua~ć~na~adr~ea-I c:::> 
Vl 
N o 

Kraków, ul. Sławkowska 1 

Dla P. T. arz11daaJ1lcych zabawy, 
bale, dancingi, daję w koml&ow'l 
aprsedd wuelkie towary bufe

towe oraz apirytualja 

WŁADYSŁAW GIBASZEWSKI 
Kraków, ulica Florjańska 35 - Telefon 3388 ~ 

Vl 
Poleca skład wykwintnych materjałów wełnianych, bawełnianych i jedwabnych na ~ 
suknie i kostjumy damskie, z fabryk bielskich i zagranicznych, oraz poleca po 
najnitszych cenach nowości dla pań, jakoto: kostjumy, płaszcze damskie, swetery a::~ 
i takieclki trykotowe wełniane i jedwabne, reformy damskie, poilczochy jedwabne ~ 

i fildeeo, pledy himalaja do podróty i chustki wełniane ..., 
Wielki wybór bielizny damskiej Ceny najniłsze konkureneyjne!I ~ O 
'--"'-~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~..J ~~ 



I Scena balkonowa - H. Hafacińsia, Z~g. Nowaiowsii, Zfi. Sawan 
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Nakładem Teatru Miejskiego im. J. Słowackiego w Krakowie Redaktor Dr. Tadeusz wiątek 
Rotograwjura Drukarni Naroqowej w Krakowie, ulica Wolska 19 


