




Zarząd Główny 

Krajowego Związku Teatrologów i Teatromanów 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 

Dyrekcja 
Teatru Modrzejewskiej w Legnicy 

Szanowni Państwo 

W ramach XXfV Konferencji „Teatr a życie", odbywającej się tym razem w Kazimierzu 
Dolnym i poświęconej teatrowi na prowincji, organizatorzy postanowili zmienić ad hoc 
program ostatniego dnia spotkania celem poddania dyskusji faktu premiery „Cyrana de 
Bergerac" w Legnicy. Plonem dyskusji jest poniższe oświadczenie: 

„My, niżej podpisani, mając na sercu dobro polskiej sztuki scenicznej, oświadczamy, co 
następuje: 

W naszym mniemaniu teatr w Legnicy stał się znany w kraju jako ośrodek niezależnej i 
nowoczesnej myśli scenicznej. Wiele razy dał on dowód bezkompromisowości w walce o 
sztukę. Z tym większym zdumieniem powitaliśmy informację o przygotowywanym na 
legnickich deskach spektaklu 'Cyrano de Bergerac'. Wręcz niewiarygodny jest fakt, że 
publiczności, której gust kształtowano przez przeszło dekadę sztuką nowoczesną, aktual
ną, społecznie zaangażowaną, proponuje się pustą ramotę, nieistotną dla odbywających 
~ię dziś w Polsce procesów, absolutnie obcą naszej narodowej kulturze i tradycji. 
Swiadczy to o całkowitej utracie orientacji i koncepcji, jest przeto bolesne dla wszystkich 
wielbicieli teatru w Polsce. Incydent ten przyjmujemy z głębokim ubolewaniem, 
przypominając przy tym strofy Antoniego Słonimskiego, który tak oto zareagował na 
wystawienie Rostanda w warszawskim Teatrze Polskim w 1934 roku: 

Kto kazał trzepać z kurzu rymy wierszoklety 
I wznowił starą bujdę licząc na komplety? 
[ ... ] 
Rób, co chcesz, przyjacielu, gdzie chcesz, szukaj weny, 
Ale kiepskiej poezji nie lej nam ze sceny." 

[następują 34 nazwiska, tu pominięte ze względu 
na Ustawę o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku 
Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883] 



Gminna Rada Administracyjna 
Wydział Kultury i Rozrywki 

Dyrekcja 
Teatru imieniem H. Modrzejewskiej w Legnicy 

Szanowni i mili Państwo! 

Niniejszym informujemy, że dotarły do nas dzięki uprzejmości prasy 
lokalnej wiadomości o premierze sztuki „Cyrano de Bergerac". 
Zawiadamiamy, że obecność w repertuarze naszego teatru ww. 
pozycji jest wysoko zadowalające. Nareszcie okazano troskliwość o 
tych, którzy do tej pory do naszego teatru nie udawali się, chociaż 
lubili teatr w ogóle, ale uważają, że sztuki, które się tu pokazywało w 
poprzednich latach, były agresywne, obrzydliwe i szkodliwe 
szczególnie na dzieci i młodzież. Mamy nadzieje, że ta jaskółka 
nadziei poskutkuje na dłużej i teraz już klasyka światowa i także 
polska będzie się pojawiała dużo częściej u Heleny Modrzejewskiej. 

Z poważaniem, 
Kierownik Wydziału 



Związek Miłośników Broni Białej w Rzeczypospolitej (ZMBBwR) 
Związek Uczestników Konkursów Recytatorskich (ZUKoR) 
Stowarzyszenie Liceów Artystycznych Polski (SLAP) 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Operetki i Wodewilu (OSMOiWo) 

Wielmożni Państwo , 

Dyrekcja 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy 

Z niezwykłym ukontentowaniem przyjęliśmy nowinę o mającym być prezentowanym 
na Państwa deskach arcydziele „Cyrano de Bergerac". Tym faktem, który wytycza, jak 
mniemamy, nowy szlak w repertuarze Waszej sceny, przekreślacie szczęśliwie lata ubiegłe, 
spędzone, o ile pamiętamy, na hołubieniu wulgarnej i prostackiej tzw. dramaturgii 
współczesnej. Pamiętajcie, że teatr ma być dla widzów, a nie dla teatrologów. 

Niech żyje sztuka czysta i wzniosła, z czystych serc wyrosła!! 

[następuje 112 nazwisk, pominiętych tu ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych 
z 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883] 

P.S. W załączeniu zasyłamy początek hymnu, napisany na okoliczność przez jednego z 
naszych członków, pana Jędrzeja W. (całość liczy nieomal tysiąc wersów; planujemy wydać ją 
drukiem): 

Miło do teatru się wybrać rano, 
Kiedy będzie tu grany Cyrano. 
Wszyscy byśmy chcieli być dzielni tak, 
Jak ten szlachetny pan Bergerac. 
Jaka by to była straszna granda, 
Gdyby nie było sztuki Rostanda. 
Widzowie klaszczą i pełna sala, 
Kiedy Cyrano miłość rozpala. [itd.] 



Doc. dr hab. Jan Roman Nowakowski 
Katedra Mediawistyb 
Najwyższej Szkoły Kultury Mentalnej w Turoniu 

Szanowni Państwo, 

Dyrekcja 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy 

Niniejszym stanowczo protestuję przeciwko przedstawieniu „Cyrano de Bergerac" w 
Legnicy. 
Uzasadnienie protestu: 
To skandal, że w dwadzieścia lat po upadku komunizmu, kiedy w naszej ojczyźnie wreszcie 
zajaśniała szansa na to, żeby Polska była Polską, w Legnicy naraża się Polaków na zderze
nie z grafomanią, która wystawia na piedestał zboczenie i ateizm. Czy dyrekcja teatru w 
Legnicy zadała sobie trud dowiedzenia się, kim był naprawdę autor sztuki Cyrano de 
Bergerac, Edmond Rostand? To był zwykły trzeciorzędny pisarzyna, jakich są pęczki - u nas 
też i nie ma potrzeby, żeby ich importować. Krytycy jak jeden mąż lali na niego pomyje i 
wyśmiewali go, a on pisał swoje sztuczydła tylko po to, żeby z przeproszeniem chędożyć 
aktorki. A kim był naprawdę bohater jego „arcydzieła"? Obibokiem i łajdakiem . W szkole 
zbierał cięgi, grał ciągle w karty i miał lewe ręce do roboty. Życie spędził na nadużywaniu 

· ' alkoholu i burdach. Wprawdzie umarł od kłody, która mu spadła na głowę, ale po prawdzie i 
tak już był w ostatnim stadium kiły. Bóg raczy wiedzieć, jak przekonano władze klasztoru 
Krzyża Swiętego, żeby go pochowały w poświęconej ziemi. Wszyscy przecież wiedzieli, że 
napisał odrażające, bluźniercze rzeczy: Śmierć Ag1yppiny, gdzie się wyśmiewa z Eucharystii, 
oraz Historie komiczne Sło1ica i Księżyca, gdzie się wyśmiewa ze wszystkiego, nawet ze 
świętego Augustyna i z duchowieństwa. Czy mają sumienie, czy wiedzą, co to odpowiedzial
ność za los narodu ci ludzie, co dziś pokazują młodzieży tego ateistę, materialistę i 
rozpustnika jako ideał miłosny? Czy sobie zdają sprawę, jakie mogą wywołać skutki? 

Ręce precz od naszej młodzieży! 




