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CYRANO PRAWIE WSPOŁCZESNY 

C yrano de Bergerac" zrabił nie lada karierę: 
" przez sto lat bez mała bawił pokolenia śmiesz
nością swoich perypetii. Jega nos stał się przysło
wiowy. Można się było śmiać: nic mu się nie uda
wało, a niepowodzenia z Roksaną i lojalność wobec 
Christiana de Neuvillete ginęły w wesołej gasko-

' nadzie, w serii pojedynków, bitew i forteli. Rostand 
(t .rzeciwstawił się w tej sztuce pochodowi zwycięs-

'. iego realizmu przez sceny Paryża. Odcinając się 
·0 rogramowo od sukcesów naturalizmu, rozlewającego 
' .się wówczas szeroką falą, dał wesołą opowieść 
• o przygodach zawadiackiego kadeta , pełnego swady 

i animuszu, którego pech prześladował zb:-·t wyrażnie, 
aby nie uczynić go postacią śmieszną. W niektórych 
insceńizacjach nawet bardzo śmieszną. śmiano się 
tedy i wzruszano, układano piosenki i korowody ta
neczne, szukając rozrywki rozpiętej na efektownej 
i łatwej kanwie kamediowej. Powodzenie „Cyrana'' 
było powodzeniem gatunku. Wysokim procentem od 
wiersza, gładkiego i pełnego urody, od żywości akcji 
i wyrazistości postaci. Zasłużonym dochodem od ta
lentu i humoru włożonego przez autora w p ~ rypetie 
bohatera. 

Romantyczna w swej stylizacji komedia Rostanda 
zawierała dostateczną sumę walorów literackich, aby 



zapewnić sobie długi żywot, ściśle związany z losa
mi macierzystej formacji. Gdy jednak epoka legła 
w konwulsjach I wojny światowej, gdy zmieniły się 
uwarunkowania i gusta współczesności, a Rostand 
mimo wszystko bawił publiczność wielu teatrów róż
nych (w tym i egzotycznych) krajów świata i to mimo 
poważnej konkurencji kiełkującej wówczas awangardy 
lat dwudziestych - stało się jasne, że w recepturze 
„Cyrana' istnieją niedoceniaine, a może nawet niedo
strzegane składniki, które tę komedię, zrodzoną 
z tradycji „płaszcza i szpady" utrzymują wytrwale 
na powierzchni teatru. Utrzymują i zdobywają 
uznanie nie tylko za niecodzienną zręcznoś2 perypetii 
i śmieszność bohatera, ale za coś jeszcze, co wydaje 
się być bardziej uniwersalne i powszechniejsze za 
razem niż kształt intrygi i urok konwencji. Tym zaś, 
co zniewala i fascynuje była i jest, jak sądzę„. szla
chetność Cyrana. Szlachetność, inaczej nazywana 
c h ar 'a k terem. Owa niecodz..ienna dyspozycja psy
chiczna przenosząca względy osobistej przyzwoitości 
i sympatii nad własny interes, namiętność i miłość. 
Odczytany po latach „Cyrano de Bergerac" Rostanda, 
prezentowany dziś państwu w nowym tłumaczeniu 
Joanny Walter, przy wszystkich, niewyblakłych prze
cież wartościach swej komediowości, wydaje s.ię nam 
bohaterem dobrej i wysokiej próby, postacią w pełni 
nonkonformistyczną, walczącą świadomie o godność 
postawy za cenę własnego szczęścia i prawdopodob- · 
nego przecież - zadowolenia. Nonkonformistyczną nie 
tylko przez swoje bogate koligacje literackie i roz
ległą genezę, o której w sąsiednim artykule pisze 
obszernie Jerzy Adamski, nie tylko przez przekorę 
i filozofię, ale także przez codziienny bunt, codzien
ną praktykę i stałe, sprawdzone przecież w y r ze
e ze n ie. 

Jest żarliwy, bystry, inteligentny; przerasta żarli
wością i ~nteligencją sprawność otoczenia. A prze
cież z wartości tych nie czyni użytku ni~zgodne!;f o 
z hone>rem i poczuciem godności. Jest wierny me 
tylko w Ill.iłości, ale i w ~rzyj~źni. Jest _wierny 
mim o wszystko, mimo porazek ~ _up~~orzen, któ
rych nie szczędzi mu własna wrazhwosc, połącz?na 
z własną powierzchownością. ~zcze~y'. gorący,. w.1er
ny pozostaje wypróbowanym. ~OJusz.ru!ctem ~r~y1ac1ela, 
kładąc na szale własne mozliwośc1 i nadz~eJe - bo 
wymaga tego honor .. - Czyj honor? .RębaJły, a"'.a~
turnika, wesołka? Nie. Honor człowieka .. Człow:ieka 
zaplątanego w intrygi i gry s:vego srod?~1sk'.1, 
śmiesznego i ośmieszanego dowoh, a przeciez rue 
tracącego z pola widzenia podst'.1wow~ch prawd 
i właściwości życia. I w teJ złozoności bohatera, 
w tej jego wielopłaszczyznowości i różnolitości, w. ja
kiej jest miejsce i na śmiech, i na szyders~wo, i n:i 
chwilę goryczy - kryje się tajemn.ica teJ yostaci. 
Tajemnica jej żywotności i dynamiki. Jej umwersal
ności i prawdy. 
Łatwo dostrzec w „Cyranie" podwójne jak gdyby 

rozumienie honoru: z jednej strony jest on wyraz3m 
efektownej i dość pustej konwencji SI?ołe~znej, ~ dr_u-:
giej - staje się synonimem osobiste) ucz~1wosc1 
i godności człowieka. O ile pierwsza interpretacJa wy
daj e się dzisiaj zabawna i nie pozbawiona pewnego 
wdzięku, jako znakomita pożywka komedii,_ o. tyle 
drugie rozumienie zachowuje pełną aktualnosć i po
wagę. Przemieszane z komicznymi perypetiami Cy
rana unurzane w gaskonadzie, w wojaczce i bija.
tyce' - pozostaje przecież i dzisiaj miarą człowieka, 
jego wartości i właśnie - charakteru. . 

Zabawny i żarliwy bohater Rostanda sta1e się 
przez to naszym bohaterem - wykładnikiem na
szych wyobrażeń. 

~ 1$-~_ ~ 
_;,. ( ~ . -- ; . ' '~ 

x~. Z .1 ·~" :0> / _, ~~ X'" ,. (~ l f' 
1} 1 ~! .~ 

·. :-
·~ \·•I 

&.:.;11~.,, ;' 



Jerzy Adamsk'' 
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p owziąść zamiar wystawienia dziś głośnej sztuki 
Rostanda, to znaczy postawić się w sytuacji bar

dzo kłopotliwej. Oznacza to bowiem zamiar zaintere
sowania widzów drugiej połowy stulecia atomowego 
dziełem, które powstało z końcem ubiegłego wieku, 
z końcem poczciwego wieku XIX, ale opisuje i przed
stawia czas jeszcze odleglejszy: wiek XVII, jego 
pierwszą , barokową połowę. Rzeczywisty model 
głównego bohatera komedii, pisarz francuski nazwi
skiem Cyrano de Bergerac Savinien, umarł w roku 
1655. Autor zaś tej komedii, pisarz francuski nazwi
skiem Edmond Rostand, umarł w roku 1918. Kalen
darz zaś informuje, że mamy oto rok 1968, a gazety 
donoszą o przygotowaniach do podróży na Księżyc. 

Faktem jednak jest, że prawdziwy Cyrano de Ber
gerac marzył o tej podróży: przed trzystu laty na
pisał o tym powieść, którą w podręcznikach hi storii 
literatury nazywa się powieścią fantastyczną i uto
pijną. Może tu tkwi jakiś punkt zaczepienia, jak::iś 
możliwość zbliżenia czy porozumienia się dzisiejszego 
widza z postacią sprzed trzystu lat? 

Pewien mój znajomy tak powiada o tej powieści 
Cyranan: 

„.„Punktem wyjścia jej akcji jest dyskusja nauko
wa, z której wyłania się hipotetyczna prawda o świe
cie i człowieku. Aby jej dowieść nanator konstruuje 
pojazd kosmiczny i wyrusza w przestrzeń między
gwiezdną. Osiąga Księżyc, potem ląduje na Słońcu, 
zwiedza przestrzeń kosmiczną, spotykając w jej bez
kresie rozmaite postacie. Są one nosicielami rozmai
tych idei i poglądów o pochodzeniu Ziemi i czło
wieka, o hierarchii istot żywych, o granicach wrażli
wości, o budowie materii i działania zmysłów, o 
strukturze i instytucjach politycznych i społecznych, 
o śmierci, miłości, zbrodni, wojnie, pieniądzu. władzy. 
Ilustracją tych poglądów są barwne i niezwykłe wy
darzenia i przygody, barwne i niezwykłe zjawiska: 
śpiewające drzewa, ich muzyka działająca leczniczo, 
żywy, cuda sprawiający owoc granatu, zdumiewające 
państwo stworów pierzastych i skrzydlatych, a nawet 
sam pojazd kosmiczny astronauty, który nabywa no
wych cech pod wpływem bliskości przysłonecznych 
rejonów, nawet ciało podróżnika znajduje się w sta
nie nieważkości, nawet jego wzrok, który otrzymuje 
moc promieni Roentgena. Spotkane postacie, a nie
raz całe ich kolektywy, prowadzą wielogłosowy dia
log z narratorem. Powieść ma więc swoistą kon
. trukcję dramatyczną, kończy się zresztą katastrofą, 
upadkiem w przepaść i strąceniem w czeluści pie
kielne szlachetnego bohatera. 

\\1 tej powieściowo-dramatycznej strukturze Cy
rano de Bergerac zawarł wielką, racjonalistyczną 
utopię: pokazał kierunek pożądanej ewolucji cz~o
wieka. A to wskazanie, wybór tego kierunku, a więc 
sam kształt swej utopii, uzasadnił ostrą i satyryczną 
krytyka panujących w jego czasach i w jego kraj~ 
poglądó·w, postaw, wierzeń, urządzeń .. Cyrana podro~ 
do Tamtego świata jest więc rodzaJem gwałt~wneJ 
i zaskakująco śmiałej, zaskakująco n?woczesneJ P<?
lemiki libertyńskiej. Jej podstawą Jest odrzucerue 
wszelkich autorytetów, łącznie z autorytetem staro
żytnych, a zwłaszcza Arys~otel_esa, · n~gacja wartości 
autorytetu nie tylko . w dziedzmach mtelektu~lnych, 
lecz także i w życiu społecznym. nawet rodzi~ny~ . 
Jej założeniem jest radykalny ateizm,. przekresl~rne 
idei nieśmiertelności duszy, odrzucenie wszelkiego 
nadnaturalnego porządku i wszelkich nadnaturalnych 
zjavJisk, likwidacja wszelkiej religii. . 

z doświadczenia, które przynosi astronomia, geo
g:-afia, Cyrano wyprowadza wnioski. ważne dla 
wszystkich ludzi i dla każdego człowieka. Bezk:es 
'\\·szechświata oznacza dla niego bezkres ludzkich 
możliwości, wyznacza miarę lu~zkich ambi~ji, <l:e
U·rminuje konieczność budowania nowych. ideała"':' 
i norm, dla których jedynym kryterium winna _byc 
Mądra praktyka, ta najważniejsza forma ludzkiego 



aziałania . Utopia Cyrana jest więc wielką szkolą 
wolności, wielką lekcją wiary w możliwość opano
wania świata przez ludzi, jest wielką lekcją boha
terskiej koncepcji życia. Stanowi przez to radykalne 
przeciwstawienie pesymizmowi Pascala, tworzy kry
tyczną i polemiczną wizję potęgi człowieka stano
w1ąc.ej alternatywę pascalowskiej tragicznej rezy
r,nacji..." 
Przyznać trzeba, że przy takiej interpretacji bo

hater z odległej epoki, przebrany w barwny ko
stium francuski z tamtych czasów, może się nam 
wydawać kimś bliskim: umysł rozległy, talent pre
kursorski łączący literaturę i naukę, indywiduali
sta i krytyk, satyryk i wizjoner odważny w swoich 
poglądach i ryzykujący życiem ich wypowiadanie 
i głoszenie. Ktoś bliski nam, ale bliski dlatego, że 
zaangażowany w sprawy największe i najżywotniej- ' 
sze. A więc postać poważna, może nawet tragiczna 
w tej swoje antytragicznej wizji świata i człowieka? 

Wszystko to prawda, rzecz jednak w tym, że autor 
Rostanda czyni z niej postać komediową, że przed
stawia nie tyle prawdziwego Cyrana, ile legendę 
o Cyranie, wedle której był on przede wszystkim 
„waligórą, wyrwidębem, rębajłą, awanturnik.iem o 
gigantycznym nooie, pisarzem-wesołkiem, cyganem
zawadiaką, śmiesznym w życiu i pełnym ekstrawa-

gancji w swych dziełach". Słowem, zamiast portretu 
autentycznej postaci, mamy tu tylko konwencjonalną 
figurę. 

Ale czy tak jest naprawdę? Wysłuchajcie uważnie 
sławnego monologu Cyrana z drugiego aktu 
sztuki . Nie, Cyrano nie jest jedynie awanturnikiem. 
Przede wszystkim jest nonkonformistą i to nonkon
formistą bohaterskim. Ma więc w sobie coś z praw
dziwego Cyrana. A jednak nie przestaje sprawiać 
wrażenia postaci konwencjonalnej. Nie da się za
przeczyć. Więc skąd się to biene? Dlaczego właśnie 
konwencjonalna figura potrzebna była Rostandowi? 

Kiedy Rostand pisał swego „Cyrana", ówczesny 
teatr francuski nie zadawalał nikogo. Łatwizna i głu
pota komedyjek, wodewil i farsa na scenach bul
warowych, a na innych pomniejszego kalibru natu
raliści, psychologowie, ideologowie, płasko widziane 
„rany społeczne", płasko analizowana miłość, płasko 
przedstawiana obyczajność. Zdawało się, że wielka 
tradycja umarła . Wielka tradycja teatru, który był 
zarazem literaturą. Rostand postanowił ją nie tyle 
wzmocnić i kontynuować, ile przypwnnieć. Zbudo
wał swój utwór z tego co najlepsze w dawnej ko
medii charakterów, w komedii obyczajowej, w farsie 
i melodramacie; akcji dramatycznej nadał werwę, 
dialogi uczynił wirtuozerią, okrasił wszystko dow
cipem, ale i łezką sentymentalną, ironią, ale i wi
sielczym humorem. Nie puścił jednak tych elementów 
luzem: właśnie z nich zbudował postać swego głów
nego bohatera, uczynił je po prostu cechami charak-



terystycznymi tej rio:itaci i j~j los~. W ten sposób 
osiągnął ich zespolenie, orgamczn.ą Jedność. Ale po_
nieważ wszystkie te elementy wz~ął z tea~u, postac, 
która je w sobie zespala, stała się. postacią par. ex
cellence teatralną: nie portretem zywego człowieka, 
lecz portretem bohatera sceny. Nie bez kozery akcja 
„Cyrana" zaczyna się. w ~eat:ze. . . . . 

Ten bohater pojawia się Jako hterat ozyw10ny 
kultem słowa: „teatralność" kojarzy się więc z „li 
terackością" w tym nad podziw zręcznym utworze 
Rostanda. Oto dlaczego Cyrano Rostanda wydaje się 
postacią konwencjonalną raczej niż prawdziwą. Ja~a 
jednak kryje się tu konwencja? Jak ją nazwac? 
Gdzie jej szukać? 

Myślę, że najłatwiej znaleźć ją moż~a w k~bare
cie. Przecież lata, w których Rostand pisał swog ko
medię, to właśnie okres rozkwit1:1 tej nowości , ja~ą 
kabaret paryski stał się w całeJ kulturze europeJ
kiej. W roku 1881 malarz Rodolphe ?ali~ otw~rł 
swój Chat Noir" i witał gości uroczyście, Jak ksią
żęta, "z barokowym patosem. Ki~dy „Chat N?ir" 
przejął Aristide Bruant, poeta i piosenkarz, zamiast 
stylu barokowego zaponwał w nim styl awantur
niczo-bandycki. 

Ale nieprzerwanie uprawiano w „Chat Noir" dia
log z publicznością, satyrę aktualną i piosenkę, 

zwłaszcza w formie · średniowiecznej ballady, si-=
lanki pasterskiej lub w sentymentalnej formie 
idylli. Czy tego wszystkiego nie ma w „Cyranie" 
Rostanda? Czy obraz knajpy poczciwego Rague
naua, obraz paszteciarni poetów, to nie jest replika 
kabaretu? Czy nie ma w „Cyranie" owego charak
terystycznego połączenia baroku i awanturnictw3, 
dialogu z publicznością i piosenki, satyry i senty
mentalizmu? Jest więcej: jest właśnie z „Chat Noir" 
wzięte typowo kabaretowe połączenie „literackości 
i teatralności", inaczej mówiąc kabaretowa technika 
estrady, albo w skrócie - technika pointy. 

I jeszcze jedno, jeszcze jedno ponad wszystko: 
„Chat Noir" odnowił starą francuską, teatralną 

również, tradycję nonkonformizmu. Z niego właśnie 
uczynił swój program, swój styl, swoją treść. Prze
poił nim wszystko począwszy od miejsca, które obrał 
za siedzibę, poprzez swoich aktorów, sposób trakto
wania widza, styl zabawy, treść swych produkcji. 
Odtąd kabaret, prawdziwy kabaret, oznacza w Eu
ropie tyle co programowy nonkonformizm artystów. 
Niezbyt głęboki przecież i niezbyt groźny, bo ka
baretowy tylko, bo stanowiący pewien styl. Ale 
jako styl - obecny zawsze w tym, co naprawdę 
chce być kabaretem. „Chat Noir" stworzył specy
ficzną, teatralno-literacką, stylową postać nonkon
formisty. Taką właśnie, jaką stał się Cyrano Ro
standa w wymiarach już nie kabaretu, lecz teatru. 

I tym chyba wytłumaczyć można fakt, że praw
dziwy Cyrano w interpretacji Rostanda został bar-



dzo zubożony. Ale tym samym wytłumaczyć można 
również, na czym polega nie tylko konwencjonalność 
tego zubożenia, ale i jego żywotność: na nonkonfor
miżmie właśnie. Była to postawa siedemnastowiecz
nego Cyrana, choć nieporównanie głębsza i mądrzej
sza. Był to styl kabaretu paryskiego w jego dzie
więtnastowiecznych początkach. Jest to sposób my
ślenia, bez którego nie można ani sobie wyobrazić, 
ani zrozumieć ludzi XX wdeku. 

Jerzy Adamski 

„CYRANO DE BERGERAC" 
na scenach Paryża 

28 grudnia 1897 odbyła się prapremiera sztuki 
młodego poety Edmunda Rostanda. Do godz. 2-ej 

rano publiczność nie chciała opuścić teatru Porte
Saint-Martin. A gdy parę lat temu zapytano Miko
łaja Grunitzkiego, prezydenta Republiki Togo, jaką 
sztukę radby zobaczyć w czasie oficjalnej wizyty 
we Francji, w marcu 1964 r., odpowiedział bez wa
hania: „Cyrana de Bergerac"! „Cyrana" jednak nie 
grano wówczas w żadnym z teatrów paryskich, gra 
się go natomiast dzisiaj, dzięki wyborowi egzotycz
nego gościa - w najbardziej zasłużonym teatrze 
Paryża - w Komedii F·rancuskiej. 

Cyrano, Gaskończyk, rozmiłowany w mowie, miło
ści i wojaczce, żałosny kochanek, którego serce cier
pi - jakby sam powiedział - z powodu idącego 
przed nim zbyt wielkiego nosa, ten poeta, który 
wyraża się wszystkimi kwiatami retoryki, wykwint
niś prawie śmieszny i zgłodniały hreczkosiej, któ-

remu recytuje się wierszowane przepisy kulinarne -
jak może być rozumiany poza granicami Francji? 
A jednak - podziwia się go wszędzie. Wypełnia sale 
zarówno w Tokio jak i w Dżakarcie. Sława jego 
przerosła francuski folklor, aby podbić świat. 

„Mój przyjacielu, proszę wybaczyć, że dałem Panu 
sztukę tak głupią, pu~tą i łagodną" mówił 
w przeddzień premiery autor najsławniejszemu jak 
dotąd wykonawcy roli tytułowej, Jean Coquelin'owi. 
A.le już pod koniec V-go aktu w dniu prapremiery 
cały Paryż ściskał się, płakał, śmiał i śpiewał 
„Marsyliankę" na cześć poety przybyłego z Mar
sylii, którego 29-letnie czoło zaczynało już łysieć 
zdradziecko: Edmunda Rostanda. 

Nazajutrz w „Journal des Debats" srogiego Emila 
Faguet rozpierał entuzjazm: „Ach, moi dzielni Pa
ryżanie, jesteście snobami, zgoda, ale również, gdy 
zjawi się prawdziwy styl, prawdziwa elokwencja, 
prawdziwe wzruszenie, prawdziwa poezja - jak wy 
się w miejsca na tym poz.najecie!" I aby ukorono
wać litanię dorzucił proroctwo: „Dwieście spektakli 
zapewnionych, wznowienia do 1930 roku i jeszcze 
po nim". Nie mylił się. Od 1897 r. nie było jednego 
dnia na świecie, w którym „Cyrano" nie figurowałby 
na afiszu któregoś z teatrów, nie szedł w telewizji 
lub w programie radiowym. 

Komedia Francuska wystawiła „Cyrana" w r. 1938 
z Andre Brunor-i Marią Bęll w rolach głównych, 
w dekoracjach Christiana Berard. Było to przedsta
wienie okazałe, piękne i akademickie. 

W Hollywood powstał film, w którym Jose Ferre
rowi powierzono trudne zadanie wypowiedzenia po 
angielsku wspaniałej postaci Cyrana. Producenci 
amerykańscy chcieli wprowadzić do filmu os·obę kar-



dynała Richelieu, której nie ma w sztuce, ale ro
dzina Rostanda, skrupulatna strażniczka oryginału, 
sprzeciwiła się temu formalnie. W ostatniej pary
skiej inscenizacji nie dodano ani nie usunięto ani 
jednej sylaby, natomiast przerobiono i odmłodzono 
dekoracje, mimikę, kostiumy i rekwizyty. 

W r. 1897, pani Rostand - Rosemonde Gerard -
musiała osobiście kupić dwie szynki u masarza, po
nieważ w ostatnim momencie spostrzeżono, że sklep 
Ragueneau'a, który powinien być zawalony wiktua
łami - przedstawiał się na scenie nader smętnie. 

W r. 1964 w Komedii Francuskiej w scenografii 
Jacques'a Dupont, ze sklepień kamiennych kuchni 
zamku feudalnego zwisały sarny, łanie, dziki, gir
landy z bekasów i dzikich kaczek . 

W prapremierowym przedstawieniu Rostand we 
własnej osobie, w kostiumie kadeta, musiał pokazać 
się na scenie - niewątpliwie by zamaskować zbyt 
szczupły zespół statystów. 

W tym roku, trzy tuziny młodych aktorów w czer
wonych kaftanach, z wąsami zakręconymi w górę 
i rozwianym pióropuszem, z rapierami w zaciśniętych 
dłoniach wpadają w trzech sekundach na scenę, ska
cząc i wrzeszcząc niczym oddział samurajów. 

Coquelin starszy miał 56 lat gdy kreował rolę Cy
rana. To dużo jak na bohatera, który w pierwszym 
akcie sztuki ma lat dwadzieścia, a w rzeczywisto
ści umiera w 36-ym roku życia. 

W ostatniej paryskiej realizacji, Jacques Charon, 
reżyser przedstawienia chciał, aby aktorzy mieli lata 
odtwarzanych postaci. Tak się też stało. Toja, grający 
Christiana, zdaje się mieć więcej rozumu i sprytu 
od postaci w sztuce. A Genevieve Casile jako Rok
sana, wzrusza wszystkich swoim niepokojem - oso
bliwie w sławnej scenie gdy księżyc oświetla jej po
stać na balkonie. Cyrana gra Jean Piat. Od chwili 
wejścia na scenę - w pięć minut po podniesieniu 
kurtyny - do samego końca Jean Piat, młody, nie
pohamowanie żywy aktor młodego pokolenia zacho
wał pełną sprawność i wspaniały blask swej sztuk:i. 
Zdobył Paryż i podbił publiczność. 
Przedstawiając dziś Państwu rostandowskie arcy

dzieło przekory i persyflażu w nowym opracowaniu, 
przekonani jesteśmy, że również w cztery lata póź
niej, nad Wisłą, nie nad Sekwaną , tytularny bohater 
będzie tak jak zawsze intrygował, bawił i - wzru
szał. 
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