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CYRANO Z BERGERACU 
	 Cyrano	-	ten	fanfarón	s	velkým	no-
sem,	který	si	dovede	dělat	legraci	ze	
svého	vzhledu.	Ten,	co	místo	honos-
ného	šatu	v	„nitru	svém	nosí	své	ele-
gance	květ“,	ten,	co	tak	skvěle	před-
staví	hraběti	de	Guiche	svůj	pluk:	„To	
gaskoňští	 kadeti	 jsou,	 Castel-Jaloux		
jich	kapitán,	bez	studu	hrají,	rvou	se,	
lžou,	to	gaskoňští	kadeti	jsou,	z	nich	
každý	svého	erbu	pán	a	nemůže	být	
šelmou	zván,	to	gaskoňští	kadeti	jsou,	
Castel	-	Jaloux	jich	kapitán“.	To	nád-
herné	 dobrodružství	 snílka	 Cyrana,	
krásné	Roxany	a	jejího	milého	Kris-
tiana	 je	opět	 zpátky	na	 jevišti	Měst-
ského	divadla	Brno.	Proč	opět?		Cyra-
no	v	postavě	 Igora	Ondříčka	 stál	 na	
těchto	prknech	před	pětadvaceti	 lety		
a	tehdy	mu	bylo	krásných	25	let.	Te	
je	mu	jednou	tolik	a	je	to	tak	trochu	
dárek	 k	 jeho	 narozeninám.	 Viděla	
jsem	tu	inscenaci	v	roce	1997,	Roxanu	
hrála	Alena	Antalová,	Kristiána	Petr	
Gazdík,	 kadety	 Roman	 Vojtek,	 Jiří	
Dvořák.	Všichni	byli	mladí	a	ve	svých	
gestech	takoví	rozevlátí.	Dnes	se	Igor	
Ondříček	taky	rozohní,	když	je	třeba,	
vyskočí	i	na	židli	a	šermuje	jako	mla-
dík,	ale	jeho	monology	jsou	procítěné,	
prožité	až	na	dno	srdce	a	místo	gest	

použije	 často	 jen	 ten	 svůj	 zvláštní	
milý	úsměv.	V	těch	chvílích	je	to	kon-
cert	 jen	 pro	 jednoho	 herce,	 jen	 pro	
Igora	Ondříčka.
	 Něco	málo	z	historie	hry.	Postava		
s	velkým	nosem	se	objevila	na	jeviš-	
ti	poprvé	o	Vánocích	1897	v	Paříži.		
Úspěch	 byl	 na	 dvě	 hodiny	 ovací	 po	
jejím	skončení	a	ještě	o	přestávce	vy-
znamenal	ministerský	předseda	Jules	
Mélina	 autora	 Edmonda	 Rostanda		
Řádem	čestné	legie.	Co	tak	zapůsobi-

lo	 na	 obecenstvo	 a	 otevřelo	 cestu	
Cyranovi	na	evropská	jeviště?	V	té	
době	začínal	v	umění	převládat	na-
turalismus	 a	 ibsenismus.	 Vytrácelo	
se	hrdinství,	rytířskost,	duchaplnost	
a	šarm,	služba	lásce	a	kráse.	To	vše	
hra	 přináší	 a	 navíc	 kouzlo	 poezie	
(dílo	 je	psáno	v	alexandrínu)	a	pro	
Francouze	 efektní	 děj.	 Devětadva-
cetiletý	autor	Edmond	Rostand	byl	
úspěchem	 hry	 naprosto	 zaskočen		
a	 na	 dlouho	 se	 stáhl	 do	 ústraní.		
Napsal	pak	už	 jen	dvě	hry	„Orlík“		
a	 „Kokrháč“,	 bez	 většího	 úspěchu.	
Do	 češtiny	 přeložil	 Cyrana	 Jaro-	
slav	 Vrchlický	 hned	 příští	 rok	 po	
premiéře	a	v	roce	1899	se	hrál	v	Ná-
rodním	 divadle	 s	 Jakubem	 Seifer-
tem	v	hlavní	roli.	Postupně	se	v	této	
roli	vystřídali	Eduard	Vojan,	Zde-
něk	 Štěpánek,	 Karel	 Höger,	 Ja-	
romír	Hanzlík,	Viktor	Preiss,	Ru-
dolf	 Deyl,	 Otomar	 Krejča	 a	 další.		
V	 Brně	 je	 dnešní	 Cyrano	 v	 Měst-
ském	divadle	celkem	třináctým	Cy-
ranem	 od	 dob	 Rakouska-Uherska,	
kdy	 se	 hrál	 v	 divadle	 Na	 Veveří		
a	dalších	brněnských	scénách.
	 Velkou	 výhodou	 této	 role	 je	 její	

možné	velké	věkové	rozpětí.	Cyrana	
může	hrát	herec	mladý,	věkově	zra-
lý	 až	 po	 téměř	 důchodový	 kolem	
šedesátky.	Autor	věk	hrdiny	neudal,	
čehož	využily	mnohé	divadelní	spo-
lečnosti.	Když	se	mě	vnučka	cestou	
do	 divadla	 ptala,	 o	 čem	 to	 je,	 tak	
jsem	 si	 vzpomněla	 jen	 na	 výmluv-
ného,	 břitkého	 gaskoňského	 muš-	
ketýra,	 poznamenaného	 ve	 svém	
vzhledu	velkým	nosem,	který	tajně	
a	 beznadějně	 miluje	 sestřenku	
Roxanu	a	vyzná	se	jí,	až	když	umí-
rá.	 Nevím	 proč,	 ale	 pamatovala	
jsem	 si	 jednu	 větu	 „neštěstí	 není	
prohrát,	 ale	 vysloužit	 si	 pohrdání“.	
Cyrano	 umírá	 s	 pocitem,	 že	 Bohu	
odevzdává	„štít	svůj	čistý“.	Jaroslav	
Vrchlický	přeložil	hru	kouzelně,	ale	
v	duchu	své	doby	a	češtiny.	Úpravu	
provedl	 Stanislav	 Moša	 a	 Jaromír	
Vavroš.	Stanislav	Moša	hru	také	re-
žíruje,	 autorem	 scény	 je	 Emil	 Ko-
nečný,	stejné	 jsou	kostýmy,	 jen	pa-
ruku	má	Igor	Ondříček	novou,	ta	se	
nezachovala.
	 Roxanu	nově	nastudovala	Svetla-
na	Janotová,	Kristiana	Kristian	Pe-
kar,	 dále	 hrají	 Viktor	 Skála,	 Stano	
Slovák,	 Jiří	 Mach,	 Michal	 Isteník,	
Jan	Mazák	a	další.
	 Vysvětlivka	k	veršování	v	alexan-
drínu.	Alexandrín	je	pro	češtinu	ne-
typický	verš.	Je	jambický,	takže	má	
přízvuk	 jinde,	než	 jak	 je	pro	češti-	
nu	přirozené,	 je	dlouhý,	 rýmovaný,	
uprostřed	s	předělem.	Zkuste	si	pře-
číst	znovu	„gaskoňské	kadety“.
	 S	vědomím	pana	ředitele	Stanisla-
va	Moši	bych	chtěla	poděkovat	všem,	
kteří	po	dva	roky	covidových	omeze-
ní	zachovali	přízeň	Městskému	diva-
dlu	Brno	a	do	divadla	chodili.	
	 Věříme,	 že	 s	 novou	 sezonou	 už	
bude	líp.	
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