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EDMOND ROSTAND 

(1668-1918) „ . 

poeto i dramaturg. Urodzony w Mnrsyli: jako syn znanego 
ekonomisty i społecznika, debiutował wodewilem Le gont 
rouge (Czerwona rqkawiczka, 1888), napisanym wspólnie 
z H. Lee w stylu ut\voró v Labiche'o. 
Wodewil ten, wystawiony w paryskim teatrze Cluny, spo.kał 
się z ośtrą kr~·tyką. S.duka Romantyczni (Les romancsq•1c·, 
1894) odnios!o sukces w Korr.edii Francuskiej. Zarys-:iw~il 
się tu charakterystyczny siyl wierszowonsgo teatru Rostor rh , 
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nośloclowcy teatru romantycznego. Osnową tej komedii jest 
fortel dwóch mieszczan, kt~rzy pragną doprowodz:ć do 
małżeństwa swych dzieci. Zaczerpnięty- z Romeo i Julii wqtek 
Romantycznych obfituje w zabawne sytuacje. W baśniowym 
.średniowieczu rozgrywa się akcjo sztuki. Księżniczko zza 
mor;;a (La princ~sse /ointaine, 1895). Ten melodramat zc.
.vdzięczał rozgło; w znacznym ~~cpniu nazwisku Sary 
Bernhardt, która występowała w czołowej roli no scenie 

' teotriJ Renaissonce, podobnie jak w La samaritaine (189'/, 
Samarytanka). 
Trwale miej~ce w literaturze zapewnił Ros\andowi Cyrano 
de Bergerac, „komedia bohaterska" w pięciu aktach wier
szem, której głośna praprerniera odbyła ~ię 28 grudnia 
1397 w lee.trze Porte-Sa:nt Martin z Coquelinem - starszym 
w głównej wli. Bc:-hoterem tej komedi; jest pisarz z XVll w, 
Bergerac. 
Ten malowniczy i efektowny utwór, odznacza1ący się Wt
jątkowymi walorami sceni::znymi, zrobił zawrotną karierę 
no scenach całego świata. Orlątko (L'aiglon, 1900), próbo 
wskrzeszenia legendy napoleońskiej, : Chantec/oir (191G, 
/(ur) oznaczały zmierzch neoromantycznego teatru Rostanda. 

wg Małego ~lown;ka pisany lrancusidch, 
b•lgiJskich i proWłlnsal.S.ich. 
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Nikt nie uważa dziś „Cyrano" za epokę literatury 
francuskiej tak samo mni~j v: ięcej, jak nie są 
w niej epoką „Trzej muszkieterowie", co nie prze
szkcdza, ii ta komedia Rosccmda pozostała do 
dziś dziełem niepospolitym, świetn..:i erupcją fran
cuskiej werwy, sentymentu, łatwości i barwności 
słowa oraz rasowego instynktu teatralności. 

Tadeusz 2:eleAski - 801 
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c y R A 
EDMOND 

N_ O D E 
ROSTAND 

B E R G 
Udział biorą: 

Cyrano de Bergerac 

Chris!ian de Neuvilette 

Hrabia de Guiche 

Ragueneau, pasztetnik 

- ZBIGNIEW BIELSKI 

- ANDRZEJ JURCZAK 

- TADlUSZ TEODORCZYK 

- JERZY STASZEWSKI 

Le Bret ) - EUZEBIUSZ OLSZEWSKI 

Cul
·gy przyjaciele 

- TADCUSZ TRYGUBOWICZ 
Cyrano 

Brissaille - JANUSZ ZIĘCINA 

Kapitan Carbon ~ • - TADEUSZ KOŻUSZNIK 

de C!!ailMiarduax r ~ -MARIAN HARASIMOWICZ 

Wicehrabia de Valvert - ANDRZEJ CZERNY 

Montfleury, ak!or 

Roksana 

Liza, żona Ragueneau 

Ochmistrzyni Roksany 

Roznosicielka 

Natręt 

Siostra Marto 

Kapu.:yn 

Kuchori 

Muszkieter 

Szósta premiera sezonu 1971/72 

E R A c 
- EDWARD ŁOWICKI 

- WIESŁAWA KOSMALSKA 

- WAl.ENTYNA SAKKILARI 

- WŁADYSŁAWA SKWARSKA 

- BARBARA WIĘCKOWS!CA 

- KAZIMIERZ JAWORSK: 

- GENOW~FA KORSKA 

- JERZY STASZEWSKI 

- KAZIMIERZ JAWORSKI 

- EDVIARD ŁOWICKI 

/ 



10 

Gaskońskie olCJ są junaki 
Carbt)na de Caste!-Jaloux: 
Bezc..:elni /garze, zabiic.kT, 
G.:Jskańskie c/o sq ;u;wki !„. 
To.~ cJumny iiaźd1•, iak król iaki, 
Bo w kaidym lo~r. lecz szlcc/1ty dwu; 
Gaskońskie oto są ;unaki 
Carb'J a Je Cas~cl-laloud ... 

HRozwaf-mt.-pys/c" i „Pruj-mc.:-1/aki" -
Tak zo1·-q się z .~rwawego chrztu! 
Krew chlcpcq ta!c, jak lwic szcz·.:mi(lki 
„Rozwal-m11 pysk" i „Pru;-mu· i/akii .. " 
Gthi:!> gra no pięść-kij-nóż-tasaki, 
Hej-/1e}! w lot pędzą tam co tch11; 
„Ron~af-mu-pysk" i „Prui-mu-flcki" -
Tak 1owq się z kn.vm:·--:go chrztu! 

IJaskońskic oto sq junaki, 
Co mężom spokói tru;ą snu! 
Kobiell\o - rlyab/e siedmio•a!ci! -
Gask"ńskle oto sq ;unaki ! .•. 
Niec/1 r.:iga/ z gniewu .sic k!.llaki; 
Graf trąbko, graj: Tra·ta! ... Ttl-tu! ... 
Gaskońskie oto są juna/:i, 
Co męiom spokóf trujq snu!„. 
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Cymno de Bergerac Savinien, 

1619-1655. 

Pochodził ze średniozamożnej rodzin; rnieszczań
skiej, odebrał staranne wychowanie, prawc.iopo
dobnie dane mu też było, wespół z Molie:e'em, -
słuchać_ wykładów Gassendiego. Noleiał do 
g111ardii gaskońskiej, brał udział w wiel1.1 bitwach, 
m.in. w 

1 
oblężeniu Mouzon i Arras {1640). Wy

jątkowa brawura nie przyniosła mu szczęścia; 

dwukrotnie ranny, ml!siał opuścić gaskońską 
kompanię gwardii i szukać mec3nasa. Zginął 

w tragicznych okolicznościach od belki, która nań 
spadła, gdy przechodził ulicą. Głównym dziełem 

Bergerac'a jest „Tamten świat", powieść obraZl!
jąc:a p')drói do pań'itw Księżyca i Słońca. 

„Tamten świat" powstał w okresie, gdy z różno
rodności obyczajów na ziemi i z ogromu nieskoń
czonego Kosmosu wielu myśli;::ieli wy!:nuło wnio
sek podający w wątpliwość możliwości poznania 
jak i wszelki racjonalizm. W odróżnieniu od nich 
Bergerac głosił wiarę w rozum, entuzjastyczni~ 
akceptował nowe teorie naukowe i widriał w nich 
nie świadectwo mcłości człowieka, lecz - wprost 
przeciwnie - znamiona jego potęgi. 

Swój ideał człowieka nakreślił Bergerac w tra
gedii „La mort d'Agrippine" {1653, Śmierć Agry-
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piny), którą nowsza krytyka zalictyła do najwięk
szych osiągnięć ówczesnej dramaturgii. 
Ważną rolę w dziejach komedii XVll-wiecznej 
ode9rała sztuka Bergerac prozą „Le pedant 
joue" (1654, Pędant oszukany). Pisarz wykp i ł 

w niej zwoienników przeszłoś~i. ośmieszył wszyst
ko, co zaśniedziałe w literaturze i w życiu. Ze 
wspanialej bufonady Bergerac czerpał chętni~ 
Moliere w „S2elmostwach Skapena" i in. 
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