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HECTOR SAVINIEN CYRANO DE BERGERAC  /1619–1655/

„Groteskní autor“ /podle knihy Teophile Gautiera, kterou Rostand znal/ sloužil 
spolu se svým celoživotním přítelem Henry Le Bretem na bojištích 30-leté války 
u gardy gaskoňských kadetů. Gardě velil Carbon de Castel-Jaloux a Cyrano si zde 
vysloužil přezdívku „démon statečnosti“. Při obléhání Arrasu, už v armádě prince 
de Conti, utržil bodnou ránu do krku, vzdal se vojenské služby a podle svědectví 
Le Breta se až do své smrti zabýval studiem.  
V letech 1640–45 navštěvoval přednášky filozofa Gassetiho, odpůrce Descartese 
a přátelil se s básníky. U Neselské brány /1641/ se hrdě postavil stovce najatých 
pobudů, sedm jich zranil a dva zabil, ostatní utekli. Věnoval se psaní, ale protože 
odmítal podporu sponzorů, celých dalších deset let nic nevydal. 
V roce 1653 vstoupil do služby mecenáše vévody z Arpajonu a už o rok později 
vyšla jeho Rozličná díla /Oeuvres diverses/ a komedie Napálený školomet  
/Le Pédant joué/. Tragédie Smrt Agrippiny /Mort d Ágrippine/ byla při uvedení 
v Burgundském divadle přerušena protesty diváků a od díla se distancoval i vé-
voda. Nicméně právě při vstupu do jeho paláce spadl Cyranovi na hlavu trám. 
Cyrano znovu onemocněl „záhadnou nemocí“, kterou se trápil už před deseti lety. 
Ujal se ho vzdělaný a vysoce postavený Tanneguy Regnault des Bois-Clairs, pobyl 
u něj 14 měsíců. Jeho sestra, Le Bret a sestřenice paní de Neuvillette /Rostandova 
Roxana/ se ho snažili před smrtí obrátit na víru. Umřel na francouzském venkově 
u svého bratrance, kam se nechal převézt. 
Cyranův vztah k ženám byl podle zachované korespondence vždy platonický 
a nenaplněný, nepatřil k mužům, kteří ženy dokážou dobývat a získat. Raději  
se oddával svým fantastickým vizím. V utopickém cestopise Cesta na Měsíc 
/vydaném posmrtně v roce 1657 spolu s Cestou na slunce/ popisuje Cyrano 
de Bergerac měsíčné tvory – Měsíčňany, obdařené ušlechtilými nosy, znakem 
velkého ducha… 
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EDMOND ROSTAND  /1868–1918/

Rostand napsal Cyrana jako vyznání francouzskému „umění žít“ /savoir vivre/, 
postoje, který byl francouzskou dekadencí značně zpochybněn, jako hrdé vyznání 
romantické lásce v období už značně vyčerpaného naturalistického divadla.  
Právě tak jasný životní názor francouzům chyběl. Konečně mohli po dlouhé  
době alespoň na chvíli uvěřit, že stará Francie udatných kavalírů, krásných paní  
a rytířských lásek je stále živá. Po premiéře /27. 12. 1897/ trvaly ovace dvě hodiny 
a ministerský předseda, který byl náhodou přítomen, v přestávce po třetím dějství 
Rostandovi symbolicky udělil řád Čestné légie, který začátkem nového roku 
skutečně dostal.
V průběhu příprav Cyrana ale Rostand v úspěch nevěřil, i když ho podporoval 
vynikající herec Constantine Coqueline /1841–1919/, který od něj roli přímo vyža-
doval. Po přečtení Cyrana mu pomohl s pronajmutím divadla Porte-Saint-Martin, 
scény bez provozovatele a bez vlivné společenské kliky. Jeviště Comédie-Francaise 
nepřicházela v úvahu, poněvadž čekací lhůta uvedení nového textu se tam nepří-
jemně prodlužovala. Po neočekávaném úspěchu se nejslavnější herečka té doby, 
Sarah Bernhardt, rychle naučila roli Roxany a spolu s Coquelinem podnikla  
velké turné po Belgii, Anglii a Americe. V divadelních kruzích se mluvilo 
o divadelním zázraku, navíc Coqueline založil tradici Cyrana jako role pro  
starší herce, i když Rostand ji napsal jako postavu mladíka v návaznosti na život 
skutečného Cyrana de Bergerac, který umřel ve svých 36 letech. Úspěch a krása 
této postavy lákala zkušené herce, i když v některých inscenacích pak mohlo díky 
věkovému rozdílu mezi hercem Cyrana a mladou představitelkou Roxany 
docházet k paradoxní situaci – konkrétně ve scéně jejich prvního setkání, kde  
spolu vzpomínají na společné dětství. Při prvním uvedení v Čechách /Národní 
divadlo 1889/ hrál Cyrana 50-letý Jakub Seifert a sestřenice Roxana byla tak 
změněna na neteř… Při prvním uvedení v obsazení Coqueline – Bernhardtová 
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tenhle problém nenastal, oběma hercům bylo už přes padesát a o to víc sentimen-
tálněji mohl jejich duet působit.
Hra s milostnými dopisy – motiv zápletky – je taky inspirována reálnou událostí, 
tentokrát vzpomínkou z Rostandova mládí. Pro svého bojácného spolužáka, který 
se ostýchal oslovit svou vyvolenou, psal dlouhé, tklivé dopisy a srdce té dívky pro 
něho skutečně získal. 
Edmond Rostand pocházel z rodiny bohatého národohospodáře a příležitostného 
básníka. Otec synovy literární zájmy podporoval, nelíbilo se mu ovšem synovo 
přesvědčení věnovat se literatuře profesionálně. Edmond ustoupil, začal studovat 
právnickou fakultu, jako autor ale postupně dozrával, což neustále dokazoval své-
mu otci a své manželce – Rosemondě Gerardové. Taky byla literárně činná, navíc 
sbírkou básní Píšťalky /Les Pipeaux, 1889/ dosáhla u kritiky a čtenářské obce 
úspěchu dřív než Rostand. Manželi se stali až po kladném přijetí jeho sbírky tesk-
ně laděných básní Lelkování /Musardises, 1890/. Rosemonda věřila – přiznala to 
ve svých vzpomínkách, že Rostand s její pomocí svede víc, než by dokázal sám. 
Jeho literární činnost podporovala, nicméně po vítězství Cyrana na dramatickém 
poli došlo v manželství k hlubokému rozvratu, který přerostl až ve výslovné 
nepřátelství. Rosemonda se k literatuře vrátila až po Rostandově smrti. 
Mezi další Rostandova díla patří hra Romantici /Les Romanesques, 1894/, výraz-
ně ovlivněna stylem Alfreda de Musset, stejně jako Vzdálená princezna /La prin-
cesse lointaine, 1895/, ve které se poprvé objevil motiv rozporu mezi skutečností 
a ideálem v lásce, tak příznačný pro jeho vrcholné dílo. Po Cyranovi zaujal divá-
ky ještě jednou, v roce 1900 dramatem Orlík /Ĺ Aiglon/ o Napoleonově synu, kde 
hlavní roli ztvárnila Sarah Bernhardt. Jeho poslední uvedená hra Kokrháč /taky 
pod názvem Jasnozpěv, Chantecler, 1910/ už publikum nezaujala. Posmrtně vyšel 
ještě text Poslední noci Dona Juana /La derniére de nuit de Don Juan/. 
Edmond Rostand zemřel v zimě roku 1918 po krátké nemoci. „Trochu brzy“, 
zněla jeho slova, když pochopil, že leží na smrtelné posteli.
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Cyrano 
MARTIN HOFMANN

Roxana 
JITKA ČVANČAROVÁ / EVA ELSNEROVÁ

Kristián
MÍLA TICHÝ

De Guiche 
LUKÁŠ JŮZA

Le Bret 
PAVEL LAGNER

Valvert, Ligniére, Mušketýr, Carbon 
ŠTÉPÁN COUFAL

Montfleury, Dueňa, Líza, Kadet, Marta
ELIŠKA M. BOUŠKOVÁ

Ragueneau, Divák, Kadet, Kapucín 
ALEŠ PETRÁŠ
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Překlad  JINDŘICH POKORNÝ

Úprava  LUKÁŠ HLAVICA

Výprava  LIBUŠE JOSEFY

Hudba  MICHAL PAVLÍČEK

Souboje  PETR NŮSEK – ARGO

Režie  JAKUB ŠPALEK

design  ALEŠ NAJBRT Studio Najbrt
fotografie plakátu a programu  ADAM HOLÝ
fotografie inscenace  MICHAL HLADÍK
garderoba  VASYLYNA KHARCHEVKA
světla  ONDŘEJ RŮŽIČKA
zvuk  ZDENĚK CHARVÁT
inspice  ZDENĚK DIVIŠ
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Divadelní spolek Kašpar podporují
Hlavní město Praha (částkou 5 000 000 Kč ročně) a Ministerstvo kultury ČR.

 

premiéra 29. června 2006 v Divadle v Celetné

64. premiéra spolku Kašpar

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární,  
audiovizuální agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, Praha 9.
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