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CYRANO DE BERGERAC 

Edmund Rostand (1868-1918) notezy w historii teatru 
francuskiego do najbardziej wymownych przykładów nie
trwałości ~ławy. Zawdzięczał ją „Cyranowi de Bergerac" 
1 zdobył w kilko lat od momentu, kiedy po skończeniu 
prawa poświęcił się literaturze. Pochodził z południa 
Francji - urodził się w Marsylii, w rodzinie kultywującej 
różnorodne zainteresowania artystyczne - I „Cyrano" z 
pewnośc1q nie podbiłby publiczności, gdyby nie gaskoń
~ki temperament autora, spokrewniający go z d'Artagna
nem i „Trzema muszkieterami". 

Tom tradycyjnych wierszy „Beztr~kie igraszki" co pra
wdo niczym się nie wyróżniał, jednoaktówko „Dwa Pier
roty" zostało odrzucono przez Komedię Francuską. ole 
Już w roku 1894 komedio wierszem „Romontycrni" od
niosło sukces: to historia dwojga marzycieli, przed któ 
rymi trzeba mnożyć sztuczne przeszkody, żeby doprowa
dzić do ich :rwiązku, pozbawiona głębszej psychologii, 
ole pełna dowcipu, przypadło do gustu publlcrności 
i pozostała w repertuarz.e Komedii Francuskiej. W rok 
póżnlej „Księżniczka zza morza" spodobała się nawią
zaniem do poezji średniowiecza, przez wykorzystanie le
gendarnej biografii trubadura Rudela, który poszukuje 
księtniczki znanej mu tylko ze słyszenia I z marzeń, o od
twarzanej - co' sztuce bardzo pomogło - przez Sarę 
Bernhardt No rok 1897 przypadły dwie premiery, wio
sną • .Samarytanka", znów uświetniona przez Sarę Bern
hardt w ryzykownej roll piękne] grzesznicy Fotyny nawro
cajqcej się po spotkaniu z Chrystusem; w grudniu „Cy
rano de Bergerac" wyniósł Rostanda na szczyty dewy 
W 1900 roku następny sukces, „Orlątko", jeszcze jedna 
wielka rolo Sery Bernhardt, która liczqc sobie pięćdzie
siąt sześć lot czarowała publiczność jako dwudziestoletni 
książę RPichstadtu pr1eżywajqcy swoją tragedię na dwo
rze austriackim. Triumfalne turnee Sary Bernhardt i Co
ąuelina Starszego w roll Metternicha po Europie I Ame
rvce utrwolllo pozycje Rostanda 

W tym samym roku Rostand dostoi legię Honorową. 
w rok póżnlej wszedł do Akademii Francuskiej, mimo 
sprzeciwu prawicy, której nie podobało się jego posta
wa w sprawie Dreyfusa. Rostand jest odtąd najbardziej 
znanym autorem dramatycznym Francji I -Europy, Jego 
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dzieło I osobo 1q tematem artykułów I odczyt6w. flub· 
llcznołć I krytycy oczekują nowych dzieł, ale ostatnie 
dwa sukcesy jut się nie powtorzojq, Nie domogojqc no 
pluco Rostand przenosi si ę w okolice Pirenejów I w swo· 
Jej pięknej poslodlokl pisze „Chont&eloiro", komedię 
wystawioną dopiero w roku 1910. Oryginalna t teatral
nego punktu widzenia, to średniowieczna bojko ukozujq
co pod postacią zwierzqt społeczeństwo z rótnymi Jego 
aktualnymi problemom! , zowierojqco satyrę polityczną 
I literockq, nie dorównało w ocEoch publicznołcl „Cyra
nowi" oni „Orlątku" . 

Rostand pozostał w hlstońl teatru przede wszystkim 
autorem „Cyrano de Bergerac". Za wspóltwórcę nie-
zwykłego powodzenia tej „komedii heroicznej", Jok Jq 
nazwał autor, trzeba nlewotpllwle uznać znakomitego 
aktora Konstantego Coquellno , zwanego Coquellnem 
Stol"S't'fm, który gro! rolę łytulowq . On to zostawił w 
spodku wszystkim p6fnle]szym wykonawcom ksrtolt le
gendarnego noso, który sam op1ocowol, i przekazał tra
dycję Cyrana starszego nit go przedstowlo sztuko, bo 
kiedy zoctql grać tę rolę mlol plęćdzłeslqt sześć lot. 
o zatrtymol Jq ai do śmierci w roku 1909, występujqc 
w niej 950 razy. Ale o powodzeniu „Cyrano" nie zade
cydowolo oczywiście sama gro Coquellno. Tłumaczy Je 
przede wszystkim kllmot francuskiego fin de slecle'u. 
Publiczności nie wystorczol Jut noturollzm, jokko!wlek 
świetnie był reprezentowany przez Theatre Libre Antoł
ne'o. Tylko nieznacznej cześd niezadowolonych odpo
w!adola dramaturgio symbol!zmu, Idąca drogq W(lna
ezoną pm~z Moeterllncko ety „ Inwazjo llterotu p6lno
cy", Jole Lemoitre nazwał rozglos twórców tego rodzaju 
co Ibsen. Otworzyło się miejsce dla trodyc]! romotnycz
nego dramatu wierszem, o który walczył niegdyś Wiktor 
Hugo i dla ga skońskie! zawodlockokl „Trzech muszlcie
terów", kt6ra jeszcze nie pr6bowoło zaman i festować się 
no scenie, chocioi Dumas-ojciec był także dramatur
giem. Zwrócenie się w tym kierunku oznaczało worowo
dzenle ludowej werwy na sceny, gdzie trwol jesrcte mo
rolitotorskl realizm szkoły „zdrowego roz.sqdku" I jej 
kontynuatorów, o obok niego naturalizm I symbollrm. 



Temu zwrotowi s~rzyjoły tez nastroje spoleczeństwo tron
cuskiego po kl .sce 1870 rok , wielkie tradycje historycz
ne - patriotyzm, heroizm z ty'll wi~kszą siłą mogły prze
mawiać z komedii u~zlochctr.ione-j formą wierszowaną 
i wzruszającym zakończeniem. Rosland nieomylnie trafił 
w gust artystyczny i nastroje polityczne szerokiej publicz
ności. 

Bohater jego sztuki jest w zasadzie postacią histo· 
rycznq, ole z Sovinienem Cyrano de Bergerac ma w 
gruncie rzeczy bardzo molo wsp61nego. Ten politylcujqcy 
filozof i powieściopisarz, w czasie Frondy zwolennik Mo
zoriniego, materialisto wybiegający daleko w przyszłośc. 
autor pośmiertnie wydanego „Tamtego świata" niewiele 
przypomina - choć ma też w ~woje] biografii epizod 
wojenny - postać przez długie lota oklaskiwano w tea
trach Francji I całej Europy. Cyrano Rostanda jest he
roiczny w stylu d'Artognono i jego towarzyszy, o roman
tyczny jole bohoterow:e Wiktora Hugo. Znany w całym 
Porrżu z odwagi I ogromne:io noso, kocha swoją kuzyn
kę Roksanę. Słynnemu akt >r wi Montfleury'emu robro
nie występować przez miesiq-: no scen•e za to, że ośmie
lił się no nią spojrzeć. Roksana v.'Yznaczyła mu spotka
nie, ole tylko po to, żeby pop•osić o opiekę nad Chry
stianem, kt6rego kocha. Cyro'lo zgadza •1 n::i wsrystko 
I swo je poświęcenie posuwa tale dakko, ie pisze zo 
Chrystiana listy do ukochanej, doprowadza też do Ich 
zwioz~..i. Jedyną pociecho dla niego 1est to, ze jego 
s rce pr•emowia jego słowami w tych listach. Chrystian 
wszokle nie chce znosić dluże' tej niejasnej sytuacji 
I daje się zabić no ~ojnie, o śmierć pne:1rkodzo mu wy
jawić :ojemnicę. Roksana chroni si~ do klasztoru, gdzie 
wiernt Cyrano odwiedza jq co tydzień przer czternaści!' 
lat, żeby wysłuchiwać wspom:iień o rywalu Kiedv Rok 
sano odkrywa prawdę, w słynnej scen·e z listem, jest 
jui: za p6źno, ranny w głowę Cyrano umie•a lłolczqc do 
koA~:i r widmo mi kłom~t v , kompromisu, uprzedzeń , 
•ch6rM~t , ~ i głupoty. Takq interpretach hislorycinego 
Cyrana czo.:· ci owo urasadniol wstęp, którym Paul Lacroix 
poprzedził w roku 1858 \'.ydanie 1ego dzieł (pierwsze 
od XVll w1r.k 11, dysponują bardzo nikłymi m;:iteriałomt . 
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Niedostateczna wiedzo o pierwowzorze pozwo11ło Ro
standowi no rozwinięcie tematu w kierunku podsuwanym 
przez jego temperament artystyczny i znane mu już z 
dotychczasowej praktyki gusty publiczności. Nie można 
jednak nie przyznać, że ten zmysłowy Cyrano wykazuje 
szereg dobrze uchwyconych cech epoki baroku, w kt6rej 
żył i działał Cyrano autentyczny. W życiu cywilnym ~ie 
byl on oż tok znany jako mistrz szpady i fanatyk poje
dynku, słynął z tego jeden z jego włoskich współczes
nych, Giuseppe Artele, wyrafinowany poeto barokowy. 
Sovinien de C'(Tono nie napisał pochwały wielkiego nosa, 
ale trochę starszy od niego Ouevedo jest autorem wspa
niałego sonetu no ten temat. „Listy miłosne" autentycz: 
nego Cyrano świadczą o tym, jak bliski był on stylowi 
„preciosite", czy Il „pociesznych wykwintniś", z którymi 
w cztery lota po jego śmierci rozprawił się Molier. Epi
zod śmierci Cyrano jest autentyczny, z jedną tylko r6ż
nicą , że chorobo filozofa zranionego w głowę belką 
trwało ponad czternaście miesięcy, a nie jeden dzień. 

Najwybitniejsi krytycy teatralni, jak Sorcey, Lemoitre, 
Foguet, nie szczędzili pochwał Rostandowi jego utuce. 
Zwlaszcza Emil Foguet wynosił pod niebiosa „największe 
dzieło dramatyczne powstałe od pięćdziesięciu lot" 
i młodego autora, który „otwiera dwudziesty wiek w spo
sób piękny I triumfalny". Przyszłość „Cyrano" i Rostan
da nie ulegała dla niego wątpliwości: „Oto wspaniale 
przedstawienia oi do 1930 roku, o nawet jeszcze póź
niej, jeżetl nosi synowie nie będą karłowatymi ramola
mi„. Oto wielka nadziejo no wzniosłą, błyskotliwą 
i wzruszającą twórczość teatralną. Niech pon Rostand 
bez pośpiechu używa swoich cudownych darów.„ Niech 
jutro zostanie odmoczony. Niech w wieku trzydziestu 
pięciu lot najpóźniej wejdzie do Akademii Francuskiej, 
skoro tak chce stary zwyczaj wielkich poetów Francji, 
skoro takie jest Ich prawo. A zwłaszcza niecn nom da 
jedną z tych slow dramatycznych, wzniosłych i czystych, 
które już od trzech stuleci co pewien czas potwierdzojq 
wyższość literacką Francji. Jest rzeczą niewątpliwą, i• 
to wszystko od niego zależy, Mój Boże, panie Rostand, 
jole jo wdzięczny jestem panu, te pon Istnieje". 2:ycze· 
nie w sprawie legli Honorowe) 1prowdzlło 11._ całkowi-
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cie, do Akademii Rostand dostał się nawet wcześniej, 
bo w wieku trzydziestu łrzech lot, ale bardziej trzeźwo 
ocena komedii nie dala na siebie długo czekać. 

Jules lemaitre choć przyznał, że „Cyrano" jest naj
większym sukcesem, jakiego był świadkiem w swojej ka
rierze krytyka, oświadczył, ż wbrew Faguetowi Rostand 
bynajmniej nie otwiera nowej epoki w teatrze. Powodze
nie sztuki, dla której korzystne jest zmęczenie publicz
ności tym, co wciąż widzi na scenie, i klimat polityczny, 
wynika z niewątpliwych zalet artystycznych dzieła, nie są 
to jednak zalety nowatorskie. „Zasługą tej zochwycajq
oej komedii jest to, że niczego nie otwierając przedłuża, 
łączy I jednoczy w sobie bez wysiłku lecz błyskotliwie, 
a nawet oryginalnie, trzy wieki komizmu sławnego„." Za
czynając od „Astrei" d'Urfego, werwy Matamora z „Ilu
zji komicznej " Corneille'o l poczucia honoru Don Rod 
ryga z „Cyda", przez burleskowy humor I romantycznych 
bohaterów jak „Ruy Bias" Wiktora Hugo, stylizowany 
obraz burzliwych czasów ludwika XIII w powieściach Du
masa I w „Kapitanie Fracasse" Gautiera , Rostand zręcz
nie wykorzystuje z tradycji francuskiej wszystko, co było 
do wykrzystanlo. W rezultacie publiczność weszła w ten 
świat rozpoznając natychmiast rzeczy znajome, podczas 
gdy arcydzieła zawsze dezorientują. Około roku 1930. 
na który liczył Foguet, pesymistyczna nuta pobrzmiewa
jąca w recenzji lemaitre'a, znalazła całkowite potwier
dzenie. Ale pochód „Cyrana" przez sceny francuski 
i zagroniane miał trwać długo. 

U nas jego przekład ukazał sir; już w roku 1898, w rok 
po prapremierze paryskiej, i w tym samym roku miał pre· 
mlerę w Łodzi. W roku 1924 wystawiono „Cyrana" w war · 
szewskim Teatrze Polskim w reżyserii Aleksandro Zelwe 
rowicza, z głośną kreacją Jerzego leszczyńskiego w roli 
tytułowej. Ten sam teatr winowi/ „Cyrana" w roku 1932 
z Mariuszem Moszyńskim. Jerzy Leszczyński powtórzył 
swój sukces w kilkanaście lat później, zarazem jako re
żyser, no scenie Teatru Narodowego w roku 193!!, a -
jak mówi w swoich wspomnieniach Andrzej Biernacki -
niewiele brakowało, żeby jeszcze raz podjął tę rolę, zno
wu w Teatrze Polskim, z Inicjatywy Arnolda Szyfmana, 
który projektował reollzacj~ „Cyrana" w roku 1956. 
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Oceny Boyo-2elenskiego, który recenzował wszystkie 
trzy wi lkie przedstawienia polskie „Cyrana", bdpowia
dajq ewolucji krytyki francuskiej od entuzjazmu da roz
czarowania. Premierą w roku 1924 jest Boy zachwycany· 
„Wyobraźmy sobie Kmicica, który byłby zarazem arty
stą i poetą; dobroc, poświęcenie i niewinność dus y 
Longino Podbipi()ty skojar70ne z dowcipem, werwq i iro· 
niq - oto ów Cyrano, wyidealizowany niewątpliwie przer 
Rostanda, ole zaczerpnięty z autentycznej postaci jed
nej z najciekawszych figur XVll wicku„. Cóż tom za pro
fuzja pomysłów, cóż za zręcrność w wyzyskiwaniu epok i 
i autentyccnej figury Ctrana l Ileż bogactw teatralnych 
jest w tej komedii, dowodzi fakt iej niezawodnego powo 
dzenio poza granicami Francji!" To inscenizacja to 
„piękny wysiłek teatru, który będzie niewqtpliw·e uwier'I 
czony długotr volym powodzeniem". W roku 1932 kome· 
dia jest dla niego nod'JI utworem „błyskotliwym 1 okazo 
lym", ale 1uż się syp e tynk z partii heroicznych, „dobrze 
trzyma sii; natomiast komedia miłosna, w które1 Rostand 
nader zręcznie wy korzystni styl epoki". W roku· 1938 
wszystko wydaje mu si inne, ole 50m jest zdania, że 
„na taicie premiery trzeba by chować gdzieś w zwie
rzyńcu, w odosobnieniu od· świata specjalnego krytyka. 
nic rnajqcego ' Cyrano: wypuścić go o ósmej wieczór do 
teatru I pilnie śledzić od piPrw<i~oo aktu jego twarz: 
czy się uśmiechnie, czy ziewnie". Co zresztą nic prze
szkodziło recenrentowi z przvjernnością ogląd'.lć lesi:
czyńskiego w jego słownej roli. 

Tymczasem we Francji w ty~ samym roku Komedio 
Francuska przygotowała nawq inscen' ·ocje tej sztuki 
i Rob"rt Kemp, recement dziennika „le Temps", pa
rnietajqcy jeszcze Konstantego Coquellno, wyszedł z pre
miery dosyć melancholijny, ale wierny Rostandowi 
„Dzieło? Wiemy, ie jest mniej wielkie, niż się mówiło, 
ole wiPceJ warte niż mówiono. Puste i urocze. Powierz
ch1)wne I pełne iycla". Trzeba je widzieć w tradycji „Ruy 
Blaso" i „Cyda". „Ros!a'ld jest zdrowy. Corneille jest 
zdrowy. Czegóż chcecie~ Potrzebujemy ich nniwności, 
i:Pby odpocz:qć po innych" 

Jao 11na Żurowska 
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WIESŁAW GÓRNICKI 

O POŻYTKACH 
Z EDUKACJI SENTYMENTALNEJ 

W ROKU 1979 

Więc oto wre;zcie „sztuka o miłości" I Więc dyskret
ne slqkan1e wśród pań, które tf!j sztuk11 pamiętają jest· 
cze sprzed woiny I nigdy nie zapomną, ie Im także 
ktoś, kiedyś mówił o miłości; zakłopotane mmy ponów 
w sile wieku, słuchających 1 niedowlerzan.em słów, o 
których sądzili, że je wyklęto i ośmies:tooo no :rnwsze; 
ekstazo podlotków; uśmi~hy znowcó Y teatru off-off 
i out-out - ironiczne, lecz pełne pobłożliwokl dla po· 
pulistycznych upodobań Sz. Publiczności; znudzone zie· 
wanie studentów filologii polskiej, jedynych, którzy po· 
siadają wazny patent na nowoczesność l należyty gust 
literacki; osłupienie dorosłych, wysportowanych licea· 
listów, którzy zawsze podejrzewali ponlq polonlstk41 o 
wyrafinowane dręczycielstwo z powodu rótnych tom 
sonetów. 

Tok to w zasadzie powinno wyglądać, Wcale Jednak 
nie wiadomo, czy tok naprawdę będzie. 

Jako uczestnicy życia społecznego i jako rodzaj ludz· 
ki wiemy dziś o sobie samych więcej. niż można było 
przeczuć jeszcze przed półwieczem. Opisano nosze sla· 
tystyczne marzenia, prawdopodobną długość życia, ty· 
powy wzorzec awansu socjalnego, lęki I neurozy. Prze· 
prowadzono nawet wnikliwe studio nad pewnymi czyn
nościami, o których jeszcze całkiem niedawno nie wy
padało mówić no głos. Istnieje poza tym pewien sche
mat cybernetyczny, który przepowiada przyszłość każde
go z nos dużo trofnle1 niż by to uczyniło najbardziej re
nomowano wróżko. 

Ale o tej jednej dziedzinie, o przemianach tycio 
uczuciowego w miarę postepów nowocresnej cywilizacji, 
nie wiadomo właściwie nic. W każdym razie nic pew· 
nego. Trudno orzec, czy rzeczywiście zmieniliśmy się tok 
bardzo, jak to utrzymuje potoczna opinio, czy też tzw. 
emocje podstawowe, wśród nich t miłość, opleroią się 
nadoi huraganom socjologicznym XX wieku, o zmiany 
są pozorne lub mało istotne pod względem liczbowym. 
Nie Istnieje nic tokieQo, jak SOCJOl0910 miłości. Nikt 
nie prowadzi nad nią bodar\ w obawie przed śmiesz
nościq, o może I z broku dostatecznie precyzyjnych de
finicji, gdyż pojęciem miłości ludzie i dztś, Jak zawsze, 
obejmują najróżniejsze stany: od kliniczne) monomanii 
po nadludzką caritas. Zresztą, nie tylko nauko stroni 
od tef dwuznacznej sfery. Pisarze, ze zrozumiałych po
wodów natury towarzyskie). zdecydowanie wolą ból ist· 
nlenia, nostalgię czasu minionego lub przynojmniej roz
trząsanie następstw dypsomanii. Film chętniej polcoie 
tzw. zderzenia postaw nii nowego Wertera. A poeci. 
coż, tylko bardzo młodzi poeci maJq Jencze odwagi?. 
oby zawiadamiać świat o swych cierpieniach miłosnych . 

Dlatego teatr, który sięga po sztukę Rostanda - a 
pamiętajmy, ie cztery pokolenia wylały no niej Sekwo· 
nę łez I nasyciły wnęt"rla sol teotrolnych westchnienia 
mi o mocy milionów hektopaslcołi - wystowia sobie 
na pewno świadectwo odwagi. 

A może I czegoi więcej. 
Pozostawmy fachowe] krytyce rozstrząsanle wszystkich 

wod sztuki Rostanda - nawet, gdyby miało orzec, że 
ekshumowanie staroświeckich melodramatów jest rze
c1q w fatalnym guście. kiedy Grotowski koie czule obej· 
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mowoc drzewo, o Kontor 1 Szajna znaleźli nowy Język 
dla eschatologii. Rostand nigdy zresztą nie był fowo· 
rytem krytyki i najlepsze, czego można oczekiwać , to 
okreslenie „sentymentalna ramoto". · 

Nie ma powodu, oby się wodzić z werdyktami krytyki. 
Mody modami, besserwisserstwo też się zdarza , ale to 
w końcu dzięki tej rozkapryszonej krytyce nie oglądamy 
dziś no nosiych scenach żywych obrazów z prowincjo· 
nalnego muzeum. 

Spójrzmy więc no tę sztukę z trochfl . odmiennego 
punktll widzenia: o !le jej szeroko recepcjo społeczno 
może być dziś przydatna. . 

Nie trzeba być filo!ogiem oni rzecznikiem p1ękn05ło· 
wio, oby dostrzec, że postępy cywilizacji, oprócz wszy· 
stkich błogosławionych skutków, przynoszą również dot· 
kliwe zubożenie sfery komunikowania się między łudź· 
mi. Cywili1ocjo przemysłowo opiera się w gruncie rze. 
czy no maksymalnej powtarzalności wszystkiego: części 
moszfn, stroju, wzorców kariery zawodowej, wnętrz 
mieszkalnych, masowego budownictwo, podziału doby 
i pór roku. Powtarzalność Jest najpierwszym warunkiem 
szybkiego rozwoju materiolnyc~ .oodstow życia spol.ecz 
nego, ole jej nieodłączną częsc1ą jest normotywnosć -
pisano lub ksztoltujqco się samorzutnie, często wręcz 
podświadomie. Srubo musi pasować do nakrętki, po· 
doni• I protokół z zebrania muszą mieścić się w gro· 
nicach normatywnej stylistyki, czerwone światło na skrzy
żowani u musi ws~dzie oznaczać ten sam zakoL Stop
niowo, po przekroczeniu pewnego progu mutacyjnego, 
owo normatywność zaczyna się przenosić również I no 
ludzkie zachowania, o czym nos wyczerpująco poucza 
socjologio, o także - 1 to jut jest sprawo dużo mniej 
znano - no reakcje emocjonalne, iWłoszcza zał no 
sposób Ich wyrażania. 

Tok, jale sztuka oratorska ustępuje w tyciu publicz· 
nym przed inwazją oschłego Języka prawniczo-dyplo
matycznego, tale mmo I w życiu osobistym ub~ż~je 
słownik języka ojczy~tcgo, giną peryfrazy I meton1m1e, 
zanika niepowtarzalny, czysto jednostkowy autentyzm 
ekspresji. Normo staje się coraz bardziej agresywna, 
o nonkonformizm jei;t zawsze rzeczą kosztowną pod 
względem psychicznym I i reguły niesie ze sobq ryzy· 
lco śmieszności. Bordro niewielu ludzi potrafi się prze. 
ciwstowić tej prawidłowości. Wystarczy porównać sly· 
!isty kę i istów miłosnych no poczatku stulecia z dzislej · 
szą, w której słowo-wytrych „cześć I" ma podobno świod· 
czyć o czułości, o niezdarne przymiotniki, skamieni.ołe 
" idiomatycznym, goretowvm szyku, zastępują osobiste 
wyrnon10. 

B)·Ć moze wśród osób młodszych, o tywszej wro!ll
wości i lepszym oczytaniu, rolę substytutu dla własnych 
form ekspresji 5pełnioją jeszcze głośne wiersze mlłos· 
ne, ole I to nie jest zbyt pocieszająco. Jeśll wie~~z no· 
biero takiej popularności ]ok „Rozmowo lirycz~o . Go.1-
czyńskiego, staje się po pewnym czasie czyms rownie 
rdowkowym I nieautentycznym jak cepeliowski siwak: 
stanowi po prostu część inwentarza obyczajowego 
i umysłowego danej grupy społecznej. Zresztą, nawet 
najpiękniejsze frazy Baczyńskiego czy Małgorzaty Hlllor 
nie zostąpiq własnego języka, kiedy trzeba mówić o 
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sprawach sena. A miłość - cokolwiek się pod tym 
względem zmieniło I cokolwiek o tym myślą znawcy no· 
szych dusz - je!>t ciągle jeszcze jedną z tych niewielu 
spraw serio, od kt6rych rzetelnej lnternol izoc)i zależy 
bezpośrednio bieg naszego i cudzego zyc:o. 

Coraz dotkliwsze trudności we wiojemnym porozu 
miewaniu się no tematy elementarne i zasadnicze wy
ni Jjq z nieubłaganej prawidłowości, o której tu mo· 
.V;J. Zdawkowość Języka powoduje stopniowe pusto· 
~zenie całej slc1 y emocjonalnej człow i eka, zaciera rói · 
'li cę odcieni, ur11cr11oiliwia rozpoznawanie klimatów 
1 nastrojów, zwo lnic wreszcie od ustawicznego definio· 
wania własnych zosod, doznań i morzeri. Prowadzi więc 
nie do uproszczenia życ i a uczuciowego, j a k to utriy
mywoli niegdyś rzecznicy awangardy poetyckiej, le-cz do 
prostactwo; do wulgarnego, czorno · h i ałego pojmowa
nia całego świ otn, czyli w praktyce do galopującego 
un iformizmu, Krok j •JŻ stqd tylko do ro:mo1tych nie· 
szczest zbiorowych i 1ednostkowych : ileż to por roz 
padło się no zawsze z powodu blędnej, bo źle wyroło
nej oceny stanu vnojemnych uczuć; iluż ludziom udało 
się wmówić rót~e brednie tylko dlatego, ie początkowo 
nie umieli wyraźnie nazwać swoich niejosnyc~ uczuć, 
a rozprawianie no ten temat uznali zo {lecz wstydliwą . 

„Piekło - to sq inni". Zapewne. Ale niebo to także 
są inni. Bardzo możliwe, że w tym równaniu najwięcej 
zależy od stanu komun 'kowanio się ludzi, Modo no 
oszczędność slów i gestów, niechęć do wieloslowio, oba· 
wiązek manifestowania ironii I sceptycyzmu, kult aluzji 
i skrótu - to sq wsz.ystko objawy cen~ I poiądone, 
zrozumiałe zwłaszcza w lotach trzydziestych ]oko oiyw
czo reakcjo no bezwstydne gadulstwo modemy i Je) 
tęsknicami I mgi~ woalem. Tyle, że mody iyją ZOZW>/ · 

czaj dłużej nit trwa okres ich przydatności spolecznej. 
Nie jest wyluczo"le, że dziś potrzebo nom przede wszy · 
stkim jasnych I pr~tych słów, po:i:bowlonych wielo· 
znaczności; autentyzmu w gnlewle, przyjaźni I miłości. 
uczuć - vszelkich uczuć - no tyle mocnych I czystych, 
oby mofno było mówić o nich pełnym !ilłosem, be1 szy
derczego grymasu I be1 skrótów, doprowadzonych do 
rangi algebraicznego symbolu, ponieważ takle skróty 
nieuchronnie zamienia ją się w b~kot. O c1ym triumfy 
tok zwanej nowopolszcz:yzny świadczą w aposób przej 
mujący . 
Stąd też l pomysł przypomnienia sztuki Rostanda na

leży uz:noć za cenny. N ie jest to propozycjo formuły 
życia, lecz dowód, ie o miłoki, czymkolwiek jest na
prawdę, można było kiedyś mówić i w toki sposób. Nio 
jest to nodqżonie za irytującą j uż folq melodramatów 
retro, lecz raczej cz.ynność, którQ dobry teotr z.ojmowol 
sli: zawsze: ocalanie klimatów, postaw i slów, choćby 
tylko po to, oby przez dwie godziny widz mógł ode
tchnąć od ciśnienia rozpanoszonej nowoczes ności . 

Kto wie zresztą, czy bogatsi w wiedię o kompleksach 
1 neurozach nie dostrzeiemy w naszym bohaterze zu
pełnie nowych cech, jakich nigdy nie pod ejrzewało w 
nim rozbawione, więc I sldonne do powierzchownej 
ckliwości drobnom ieszczaństwo paryskie w roku prapre
miery. Brzydoto ery wody aparycji IQ dzii potęłnym 
generatorem nomlętnokl; nie tylko .,,, aferz.e czysto 
osobistej. 

Romantyzm Rostanda nie jest oczywiście diamentem 
czystej próby. Ale w dobie syntetycznych rubinów nawet 
skromny kryształ górski nabiera nleoczeklwonej urody. 

Wiesław Oórnlckf 

16 

· I 

_, . ... „ 

. .._., -~· ' 
• _li.~~- . 

11> .J' - ,~ ... - - - . .... -- ~-_ ..... 

~ . 

i1 
-· . 

~~„, -
I ; .. 

I ' 



WALDEMAR Ł YS/AK 

CYRANO 
CZYLI WIELKIEGO NOSA 

ŻYWOT PRAWDZIWY 

6 marca 1619 rok\I, w paryskim domu przy ullc:y 
Deux-Portes, pani Nadziejo de Cyrano z: Bellonger"ów 
urodziło dziecię płci męskiej, które od rodziców otrz:ymo
lo imię Sovinien, od natury zaś nos takiego kalibru, lt 
wzbudzał on podejrzenie, że Mme de Cyrano zdra
dzało męża z n06orożcem . Ten gigantyczny orli nos, 
o którym mówiono później, że jest ]ok sl)'ld, w dutym 
stopniu zdeterminował wiele fragmentów życia Sovł· 
niena de Cyrano, był jego godłem, symbolem i wiecz
nym wyzwaniem dlo dowcipnisiów czyli pechowców, bo 
wyśmiać nocha l naszego bohatera w jego obecnokl 
znaczyło w najlepszym razie zostać kaleką. 

Dzieciństwo spędził Savlnien w rodzinnym zamku 
Mouvieres pod Paryżem. Gdy w roku 1626 ukońCI)'ł 7 
lot, jego olciec, Abel de Cyrano (zostawmy im to de, 
chociaż rodzino Cyranów było mieszczańska, ole za to 
czepiało się szlachectwo z qodnym szacunku uporem) 
zawiózł go no pensję do wiejskiego proboszcza nouCI)'
cielo. Nauko obejmowało przede wszystkim śpiewanie 
w chórze, katechizm i łacinę. Pierwszych dwóch rzeczy 
Sovinien I jego nos nie cierpieli, tok jak nie cierpieli 
niezbyt lotnego umysłowo belfra, totet zroblll się gwoł· 
townie ontyreligljni I no długo prz:ed tym, zanim włoś
ciclelow! noso wyrosły pod nim wąsy, popadli oba j 
w heretyckl libertynizm, który się w nich potem roz
wi nqł do rozmiarów ostrono'Tlicznych. Lubił natomiast 
Sovinien crytoć, co ułatwiało zasobność biblioteki ro 
dzinnej Cyranów, w której nie brakowało Owidiusza , 
Ariosto , Bodino, Robeloiso , Arystotelesa, Boccaccio, Ho
racego 1 Plutarcha. Wolne chwile spędzał bieqojqc po 
lqkach i losach z przyjacielem, innym ucmiem pro
boszcza, Henrykiem le Bretem. 

Po pięciu lotach te1 edukacyjnej pańszczyzny zdro
wy i wysportowany, a zarazem oczytany przyzwoicie 
i nieprzyzwoicie rezonujący młodzian, o którym już na 
pierwszy rzut oko można było powiedzieć, że jest nle
bezpiecrnym cholerykiem i zarazem bestią tak cieka
wą, że do piekła poszłaby po odpowiedź, opuścił znie
nawidzonego ksieżulo i przeniósł się do Paryża w celu 
kontynuowania nauk no wyższym poziomie. Przed wy
jazdem przysięgli sobie z Henrykiem w ksi żawskim 
ogrodzie przyjaźń od grobowej deski. Przysięgi! na bo
ga ogrodów, syna Bachusa i Wenery (ta paro kochan
ków nie odczepiło się już od Soviniena), gdyż tak so
bie życzył miody Cyrano. Stateczny i religijny Le Brel 
wolał co prawdo przysiqgoć na NM Pannę, ale nie pi 
snql slowa w obawie przed wybuchem gniewu prryjo 
cielo. Jest faktem, że ich przyjaźń - duchowe brater
stwo dw6c'1 natur ekstremalnie r6ł:nych, ognia I wody -



przetrwale 1vzystkie próby i s ała się jednq z najpię k
nieisn~n p tyJotnl w d~1eJoch nowotytnej Europy. 

W Paryżu ojciec lO'nstalowol Savinieno !air.o bursi
!łEl w znakomitym kaleglum Presle!-Beouvols, przyko-
1ujqc synowi, by zachowywał 11~ przyzwoic:ie J nie do 
wal powodów do tkorg (proboszcz 1koriył 11, no chłop
ca nagminnie). Atoli zachowywać 1ię przyrwolcle było 
mlodemu Cyranowi o tyle trudno, ie juł podczas pierw
szego posiłku przy wspólnym stole koledzy poczęli drwić 
1 jego noso. 

- Chyba odziedziczyłeś ten kinol po Antydomasiel 
kriyknqł jeden . 

- Wiesz: skqd to wiemy? - spytał drugi. - Bo twój 
nos przybył tu kwadrans przed tobq l powiedział nom I 

- Wygląda no to, że kilku opasłych łaciarzy komo
uów mogłoby procować pod tym nochalem w czas 
deszczu i żaden by nie zmókll - zakpił trzeci. 
Każdy z tych „bon-motów" wywoływał sol\ y śmiechu, 

o ie cierpliwość Soviniena była kró~zo od jego noso, 
po chwili najbliiej stojący 10k dostał pięścią w wy 
~zc1erzone zęby i f i knął kozia, co nauczyło całe broc 
two szocŁnku dla posiadacza czułego organu n1;1 t"No 
rrv i twardych kulaków na krańcach rok. 

Ciogłe umartwienia, modlitwy, śpiewy I kory spra · 
wiły, że Sovinien znienow;dzlł tok.że koleglum (dol temu 
póiniej wyraz w komedii „Pedant oszukany''), oczko! 
wiek poziom naucrnnio był tom nieloprzeczolnie wy· 
soki. Poza układaniem wraz z kolegami złośliwych dow
cipów na szefa przybytku, Jona Grangiero, trzymał slP, . 
osob 110. Był urodronym samotnikiem, najchętniej rato
pioł się w zakazanych, libertyńskich lekturach, wśród 
których królowało „Historio prawdziwa" Teofilo de 
Viou . Ożvwiło go trochę przybycie do kolegium Henry 
ka le Brcto, lct6ry jednak tok się przer.:nił jego bez
boinictwem, : ż z miejsca poczał iorliwie się modl!ć za 
zbowienie rntrutej duszy Cyrana. W sekrecie przed 
H"nrykiem Cyrano wymykał s l ę z u;:zelni clo pobliskie
":> domu nie nazbyt prywatnego przy ulicy„. Swlęte!!jo 
Jano z Beouvois , gdzie pił tęgo i gdzie któregos wie 
c1ora j<>dnn z leci'łł)rh peMjonoriuszek po?bawilo go 
r'loty c·el~<nei Doświadczenie to napełniło go obrzy· 
dzl"'n·em, \'JrÓc1ł :fo koleg ium bieg iem i dłucio pluł ze 
wstrętem ku dliwieniu nic<eąo nie roz im i ejqc~o 
orz"(iociela. PMniej Cvrano sam się dTiwil tej swojej 
reakcji, ody; nader zasmakował w uciechach loio . 

Gdy w r~ku 1636 Abel de Cy;ono sprzedał Z0'1"lnk 
Mouvieres i pr• niósł się no przedmi,,.kie Pory:io, So 
vinien pożegnał kolegium i zamieszkał z rodziną. Wte 
dy też, przyoomnio ·Nszy sobie, że Mouv1er1u było w 
wiekach XV i XVI po5iodłoklq goskoiiskiej rodz iny Ber
gerac, usz'ochcil sobi„ nazwisko i od tej por 7WOI się 
Cyrano de Bergerac. Było mu to potrzebne do wejścia 
w wielki świat od którego no wpół wiejskie przed 
miesc1e Saint bcques leżało zbyt daleko jak no jego 
~ust. Przeniósł się do centrum stolicy. Ojciec wyznaczy! 
mu pensję na ople r.nie ~km~nego mies;:konia i po
daraw,.,1 no poie<]non:e , l::leolnego dworzanina" Cos
tigl ione'o chociaż Cyrano nadawał s,~ no dworski~o 
sług') mniej więceJ w tvrn so"l"l /'TI stopniu, co bengalski 
!ygrys. Ogładzić oo magle l'11ko kobleta I uczyn:la to 
jego ku ·nko M oqdolena Neuvill~tte. władające naj
wytworniejszymi stro! :irnl . balami I karetami Paryża 
Pod jej ręko stoi si~ nieornol g ::ilantem, nóc jednak nie 
~tracił przez to :e swe o cygaństwa . W czasie, gdy 
Henryk l-e Bret pilnie s wi l owoł prn "O, Cyrano wiele 
czasu spędzał w go• od eh z ertvst<'.lmi i ówczesną bo
hemą . 

W tym wiośnie lowa~yst.vie usłyszał od poety He
noulto o kalabryjskim mnichu Companel!, który meta· 
fizyce Arystotelesa J ciemnocie średniowiecza przeclw
·,taw i ł rncjonolizm '.viedrc bun!ownic t"!. bo wynikojq· 
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Cyrano de Be rgerac - jedyny zachowany portret. 

cQ t doświadczenia. Zawart-y w „Mieście Słońca" Cam
panelli obraz quasi-komunistycznego społeczeństwa, któ
re nad dogmaty swieckie 1 kościelne przedkłada pra
wo natury, zachwycił go w tym samym 'topniu, w jakim 
przeraził le Brela, i wywarł duiy wpływ na jego pói
niejszq twórczoić, nie mówiąc jut o tym, fe wydatnie 
spotęgował jego libertynizm. 

Szlachto ówczesnego Paryża wyżywało się w nieu
stannych pojedynkach, do których każdy powód - „zie" 
spojrzenie, „krzywy" uśmiech, pozór drwiny - był dob
ry. Cyrano, który i w tej materii prognql osiqgnqć do· 
skonołość, mojdowoł się w sytuacji uprzywilejowanej -
miał swój stole narażający no drwiny nos, wielki jak 
katedro Notre-Dame. Zaczął od sekundowania innym, po 
czym sam chwycił za szpadę i szybko osiqgnqł podob· 
ne mistrzostwo, jak w piciu i łajdaczeniu 1ię, czym jed
nak ojciec - gdy się dowiedziol o tok barwnym życiu 
synalka - nie był zachwycony. Za kar~ rmniejszył mu 
pensję i postanowił od tej pory inwestować w rokuje
cego więhze nadzieje starszego brata Cyrano, Denisa . 
Desperacjo, w jakq Cyrano popadł w efekcie, popcha•· 
ło go w szeregi gaskońskiej kompanii gwardii pono 
de Castel Joloux. Był rok 1639, trwało wojno z Hiu.po
niQ ..• 

Moszerujqc no front przez żyzne ziemie Szomp,nii. 
uważający si• za Go!lcończyko pełnq g~bq, lead.i de 
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Bergerac na każdym poslo;u obdarowywa ł swą męs 
kością głodne wojaków prowincjuszki i pojedynkowa! 
się przynajmniej raz dziennie, zyskując przydomek „de· 
mono brawury". Pisze się azisioj, że „zaliczył" w swym 
życiu ponad tysiąc pojedynków, w czym może jest tro
chę ~r~esody! ale ~ie za dużo. No wojnie miał mniej 
szczęsc10. Juz w •pierwszym starciu przeszyło go nie
przyjociels~o kulo muszkietowa. Wykurował się zimą 
1639/1640 1 znowu rzuc i ł w wir pojedynków przetykanych 
hazardem przy stoliku gry. Spłukany do nitki oddawał 
się pisaniu sonetów i elegii, 1'/' kozując talent pisarski 
nie gors~y od szermierczego. B)I no to sporo czasu 
pod obleganym przez Francuzów miastem Arras we 
r1ondrii, albowiem. obl~żenie szlo nad wyraz ślomo
rnrnie. Dopiero gdy kardynol Richelieu zagroził fron · 
cusk1m marszałkom, ie stracą głowy jeśli Hiszpanii.' 
nie stracą Arras, wojsko francuskie, w tym nowo jed
nostko Cyrano (regime>nt Contiego), zootokowoly twier
dzę. W sztu.rrnie tym wzięło udział d 'łÓch mistrzów szpa
dy, rozsławi ony przez Dumasa d'Artognon i rozsławio
ny . ~r1ez R.osto , o de Bergerac, ktory jednak miot 
~nieJ s.1częsda - o~ razu dostoi cios szablą w szyje 
1 stracił przy!omnośc. O rwycięs:Wie dowiedzia ł si„ 
z broszury rządov1~j no temat zdobycia Arras w sierpniu 
1640 roku. W roku 1641 był znowu w Paryżu, bez mun 
duru, ole z chwołq dzielnego weterana. Pil, bawił się, 
pojedynkował bez przerwy, procowa ł krótko jako kare· 
petytor w kolegium U-.ieux, pisał i słuchał w gronie 
uczo~ych mę,żów wywodów libertyńskiego filozofa Gos · 
send1ego ••. kt~reg~ onlyorystotelesizm w pełni podzielał. 
W rok. poznie) siostra Cyrana wstąpiła do klosrtoru, co 
P?głęb1lo tylko jego niechęć do Kościoła. W paździer
niku owego roku 1642 zaskoczył swych znajomych dwie· 
mo osobliwymi decyzjom I : oplacil z góry dwuletnie lek
cje t~ńc~ u tonc~istrzo Duprono i dwuletnie lekcje 
szerm1erk1 u fechmistrza Moussordo, mimo że świetnie 
!ończył i. miał ~pinię nojwiększ~o zawadiaki w Pory
zu I Wkrotce tez nadarzyło się fontastyano okazja do 
potwierdzenia tej drugiej renomy. 

Pewnego dnia wpadł do apartamentu Bergeraca je· 
go przyjaciel. l<awoler de Lłgniere, trzęsąc się ze stra
chu, g~yż .zbi

0
ry księcia. de Guiche, obrażonego epigra

mem l1gnlere o, urządziły no autora złosliwostkl zosodz· 
k~ przy bramie Nesle. Cyrano uspokoił go, odczekał do 
"':1.~czoro, po czym . stanął no czele nietypowej „proce
SJ I ; moszer.ov.:ol p1erwsz~, zo nim lign!ere oświetlojocy 
d~ogę pod,~1es1oną do gory latarnią, dolej dwaj „ubez · 
p1eczo1ący , . kumple 1.ibertyno z reg~mentu Contiego, de 
Bourgogne 1 ~.e Cu1gy, a no koncu „kibice", którzy 
1ednolc 'ł".'. poblizu bromy woleli się no wszelki wypadek 
zot_rzymo.c. Cyrano przeszedł bramę sam, z pistoletem 
w J~dneJ ręce l srpadą w drugiej, zostowiojqc za sobo 
dwoch zabitych ł siedmiu ciężko rannych. Resrto zbirów 
uciekło. Vi~ric;i to wzbudziła nad Sekwaną powszechny 
zachwyt. W1elk1 marszałek Gosslon ofiarował czlowie
kowł z .wielkim .no.sem I jeszcze większym sercem swoją 
protekc1ę. z ktoreJ jednak nosi bohater nie skorzystał, 
gdyż nie lubił •i• uzależniot - pragną! pozostot wol
nym. 

Równie głośne stolo się spotwarzenie przez Berge
raca pupila pub!icznoscl, siewnego aktora Montfleu
ry'ego, do którego napi sał kilkadziesiąt zdań w takim 
stylu: „Jeśll uderzenie kijem można przesiać pisemnie. 
to odczujesz mój list no swoim grzbiecie, ty nędzny gar
busie!". Jakby nie było tego dość, Cyrano poszedł do 
teatru w Hotel de Bourgogne, gdzie występowol w tra
gediach Montfleury, i krzyknął w czasie przedstawienia : 

- Gruby patałachu, c1yż nie zabroniłem cl występo 
wać przez m1Miąc1 I 

Ledwo uszedł publlce rozwścieczonej zerwaniem 
przedstawienia, lecz chocloi dol•! bono si• ostrza je-
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go szpady ł ostrza jego satyry , karto juf odwróciło się. 
Pierwszą klęskę zanotował przy Pont· Neuf, gdzie za
trzymały go .vystępy teatru marionetek i gdzie gowiedi 
poczęło drwić: Ir. 

- Hej , poniel Czy codziennie no,isz toki nochal~ 
Cofnij go pon o piędz, bo zasian ia scenę I 

Cyrano wpadł w szał. rozpędził zuchwalców, lecz w 
zamieszaniu, p.ółś!epy z gniPWu, pchnol także szpadą 
klownowską małpkę. „Walko pono de Bergerac z mol
pq'' rozśmieszyło cały Paryż. Skompromitowany i zogro· 
żony procesem, który wytoczył mu dyrektor teatru mo 
rionete-lc, Grioche, Cyrano opukil -.hylkiem stolicę (1643) 
o może I Froncj-:, \.ą'płiwe jednak czy podróżował po 
Italii, Angli i i Polsce, jak tw1erd1ono. 

Wrócił do Paryża w roku 1645 i zaraz znowu wpodl 
jak śliwko w kompot. Zokochol sięl Te człowiek ob· 
cujący dotychczas tylko z tzw. „poziomymi domami" 
i kolekcjonujący ]ednonocne romanse, stracił głowę dla 
młodziutklej, rudowłosei wdówki po oficerze. Najpierw 
udawało skromnisię, a gdy po długim czasie pozwoliło 
sic uwielbioć także cieleśnie, błyskawicznie doprowo
dzi!o amanta do bankructwa finansowego. Zerwać t 
nią zdołał, ole nie zdołał już nigdy wyleczyć się ze 
wstydliwej choroby, którq go obdarzyło I nie pomogło 
tu nawet trzymiesięczna kuracjo bizmutowa u golarza· 
-chirurga (I) Plgou 

Utopii smutek w winie I twórczości (w roku 1646 oglo· 
sil „Pedanta oszukanego"). zawsze wspierany przez 
Henryko Le Brela, który miał tylko tę wadę, że nie 
schłewoł sie, jak inni przyjaciele i był zbiorem wszyst· 
kich cnót . Spodek po ojcu zmarłym w roku 1648 pozwo · 
Ilf Cyrono-.vi uniezależnić się (na krótko) finansowo. 
Związał się wówczas z Frondą możnowładców wymie· 
rzoną w króla i kardynale Mozorlnlego, lecz w dwa Jo
to późnieJ zmienił front i wzorem Innych ateuszy stonq l 
po stronie dworu, czego dowodem był jego pamflet 
wymierzony w ontymazoriniste Scorrono . Zaczął jedno~ 
także zrażać sobie przyjaciół (króla burleski d'Assou · 
cy 'ego, nazwo! z błahego powodu: „czyroki~m no d .. . 
Natury" i „w>tretnym brudasem"). Gdy wystawiono Je · 
~o p~lno okcentó"':' libertyńskich. „Smierć Agryppiny", 
ierulo wydoli na niego wyrok i kiedy wraca/ do pała 
cu księcia d'Arpojon (mieszka ł tom od roku 1652) . 
spadło mu z do chu na głowę ,. korząca reko losu" w 
postaci drewnianej belki, o molo nie zabijając. Książę 
wymówił „heretykowi" goscine nie zważając no jego. 
cięrki ~ton. Osamotnionym zaopiekował się , jak zawsze 
~e Bret, przenosząc rannego przyjocle!o do swego zna · 
1omego, Tonneguyo Renaulta des Bois-Cloirs. 
. Resrta było powolnym konaniem. Imponujący libertyn, 

zzorty „prezentem" od rudej piękności, z rozbitą gło
wą, malał w ocrnch. Całymi dniami leżał milcząc , ni 
odpowiodal no pytania, zapodał w letorq. Czując zbli· 
żojqcą się śmierć, poprosił Tonneguyo o sprowadzenie 
kr(>wneg~ kuzyna Piotra, któr~o szanował. Piotr zo
brol wloscicielo największego noso no świecie do Son
nois i tom 28 lipca 1655 roku Cyrano de Bergerac, 
d
1
z_lelny czlm.viek. i znoko.mity pisarz, z którego pomy

s.ow czerpali m. in. Voltaire, Fontenelle, Swift i Moliere 
( s plog iotowoł on dwie sceny z „Pedanta oszukanego") 
zmarł, pojednawszy się uprzednio r Bogiem. Opłakują
cy go Henryk Le Brel wydal w roku 1657 , Tamten 
świat", podstawowe dzieło Bergeraca, l<tóre w' pełnej 
wersji zawiera „Państwo I Cesarstwo Ksie±yco" oraz 
„Państwo i Cesarstwo Słońca". W tekście tej fontostycz· 
no-utopijnej powieści historycy doszukali się wizji licz
nych póiniejszych wynalazków i odkryć nouko-.vych, od 
spodo-;hronu I rokiet poczqwszy, o no radioaktywności 
i promieniach Roentgena skończywszy. 

Woldernor tysiak 

27 



'F. 
~i! 

t 

·.• 
' I 

ł \ 
. ·-...::..1 ~:.:~„ . ' 

ł 

' . 
' ,\ · ~ 

, I 

.....,, --~ .. i.\ 
't ' • 

\ \ 

'· 
„ '· 

"' .... ' . 
..... 

. ··1 .. 



Edmund Rostand 

CYRANO 
DE BERGERAC 

KOMEDIA BOHATERSKA 

Tłumaczenie 

MARIA KONOPNICKA i WŁODZIMIERZ ZAGORSKI 
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Cyrono de Bergerac 
KRZYSZTOF CHAMIEC 

Baron Chrystian de Neuvillette 
LESZEK TELESZVNSKI 

Hrabia de Guiche 
IGOR SMIAŁOWSKI 

Rogueneau, pasztetnik 

TADEUSZ WÓJCIK 

Le Bret 
STANISŁAW NIWINSKI 

Cuigy 
CZESŁAW JAROSZVl\ISKI 

Brissaille 
WALDEMAR WALISIAK 

Llgniere, poeto 
WOJCIECH ALABORSKI 

Mieszczanin 

MACIEJ MACIEJEWSKI 
TEODOR GENDERA 

MARIAN l . ĄCZ 

Jego syn 
JANUSZ SZYDŁOWSKI 

Wicehrabia de Valvert 
ANDRZEJ BIEN! • SZ 

Margrabiowie 
ZYGMUNT SIERAKOWSKI 

STEFAN SZMIDT 

d'Artagnan , muszkieter 
PIOTR BRZEZIŃSKI 

Muszkieter 
BORYS MARYNOWSKI 

loko ie 
TEODOR ornoERA 

BOGUStAW SAR 

Paziowie 
JAN PIECHOCINSKI 

WOJCIECH SZYMAŃSKI 
JULIU

0
SZ WYRZYKOWSKI 

Odźwierny 

WIKTOR NANOWSKI 

Rzezi rn ieszeic 
KAZIMIERZ DĘBICKI 

Natręt 

KAZIMIERZ MERES 

Mantfleury, aktor 
CZESŁAW BOGDANSKI 

Bellerose, aktor 
RYSZARD NAWROCKI 

MARIAN ŁĄCZ 

Kucharz 
RYSZARD NAWROCKI 

DANIEL WOtNIAK 

Kuchciki 
ANDRZEJ BIENIASZ 

CZESŁAW BOGDANSKI 
KAZIMIERZ DĘBICKI 
BOGUSŁAW SAR 

ZYGMUNT SIERAKOWSKI 
STEFAN SZMIDT 

JANUSZ SZYDŁOWSKI 
WOJCIECH SZVMANSKI 

Poeci 
TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 

KAZIMIERZ MERES 
JAN PIECHOCIŃSKI 

LEON PIETRASZKIEWICZ 
JULIUSZ WYRZYKOWSKI 

Kapitan Corbon de Castel Jal01u: 
JOZEF KALITA 

Kapucyn 
RYSZARD PIEKARSKI 
DANIEL WOZNIAK 

Gaskońscy kadeci 
WOJCIECH ALABORSKI 

ANDRZEJ BIENIASZ 
CZESŁAW BOGDAŃSKI 

PIOTR BRZEZINSKI 
KAZIMIERZ DĘBICKI 
TEODOR GENDERA 

TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 
MARIAN lĄCZ 

MACIEJ MACIEJEWSKI 
BORYS MARYNOWSKI 

KAZIMIERZ MERES 
JAN PIECHOCINSKI 
BOGUSŁAW SAR 

ZYGMUNT SIERAKOWSKI 
STEFAN SZMIDT 

JANUSZ SZYDŁOWSKI 
WOJCIECH SZYMAŃSKI 
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kola ana 
LAURA tĄCZóWNA 

MARTA 2.AK 
KATARZYNA EJMONT 

Ochmistrzyni Robany 
ALEKSANDRA DMOCHOW5P 

ICwłodariG 
IUBIETA JAO l~LSkA 

Rozno1lclelka napojów 
DANUTA ZABOROWSKA 

Liza, tono Rogueneo" 
'EWA JASTRZĘBOWSKA 

Wylcwlntnilłe 

HALINA DUNAJSKA 
BARB.A:RA DOBRZYŃSKA 
ZOFIA KOMOROWSKA 
DANUTA RASTAWICKA 

JOLANTA STILLER 
JOLANTA WOlŁEJKO 

Matla Małgorzato, przelotono 1otan• 
HALINA KOSSOBUDZKA 

Siostro Mol1a 
lUBIETA KMIECl~SKA 

!lo1tm Klara 
ANNA NEHREBEClA 

Zolconnlce 
HALI NA CZENGERY 

URSZULA HAlACIŃSKA 
lADWIOA SULl~SKA 

ICobleta 
1.A11MIERA UTlł>.TĄ 

Dz!ewczyina 
KATARZYNA fJMONT 
LAURA lĄCZOWNĄ 

MARTA ZAK 

Obroz:r.1 „Pn:edstowlenle teatralne w Hotelu de Bour
pogne ', „Poszteclornlo poetów", „Pocalunek Roksany" 
1 „Gaskońscy kadeci" rozgrywają si~ w roku 1640, „Oa
aeta Cyrana" - w roku 1655. 

R4t.ły1er10 

AUGUST KOWALCZYK 

509nogrofta 
M.UIAN KOŁODZllJ 

Murvtria 
TOMASZ OCHALSICI 

Układ ruchu I szermierka 
SŁAWOMIR LINDNER 

Arftte"cf rełyteN 
lVSZARD NAWROC1C 

ANOIU!J BIENIASZ 

Redo kc ja 
ANNA BOSKA 

Opracowanie graflcrne 
RYSZARD WINIARSKI 

WYDAWNICTWO 
TEATRU POLSKIEGO 

Cena zł 8,-

DSP. Zam. 2757/A0/80 
Noki. 5000. 
0-13 

Inspicjent 
BARBARA SIWECKA 

Sufler 
MAŁGORZATA ADAMSKA 

Kierownik muzyc?ny 
WIT ZAWIRSKI 

Glówny lnfynier 
mgr Int. JERZY ZALESKI 

Pracownio scenograflcna 
MARIA TERESA JANKOWSKA 

Glówny specjalisto d/s reollzac j. 
mgr int. TOMASZ OSTROWSl<I 

Brygadier sceny 
JERZY SOBOLEWSl<I 

Oświetlenie 

mgr ini. JERZY ZALESl<I 
ZBIGNIEW KREPINIEWICZ 

Rekwizytornia 
WlADYStAW SZYMKOWSKI 

Malarnia 
ZBIGNIEW GULIK 

Stolarnio 
ANDRZEJ CHAJĘCKI 

Modelatornio 
EUGENIUSZ RĄCZKOWSKI 

Warsztat krawiecki meski 
JAN MARKO 

Warsztat krawiecki damski 
MARIANNA DUBAIC 

Perukarnia 
ROMAN FILUTOWSkl 

Tapicernia 
STANISŁAW LENARCZYK 

Warsztat szewski 
ADAM KRYSTECKI 

Stusarnla 
MIECZYSŁAW ZALESKI 

Farbiarnia 
JOZEF TWAROWSKI 




