
Cyrano z Bergeracu 
Dne 21. dubna 2017 jsme my, celý 2. stupeň ZŠ, jako již každým rokem navštívili šumperské 
divadlo. Letos to byla konkrétně světoznámá inscenace Cyrano z Bergeracu od Edmonda 
Rostanda. Jelikož jsme byli již předtím (v hodině ČJ) seznámeni s hrou a jejím dějem, věděli jsme, 
co čekat - drama 17. století s tragickým koncem, a to se nám také potvrdilo. Do divadla jsme se 
přepravili autobusem a patřičně oblečeni usedli do sálu. Hned na začátku představení nás udivil 
výkon hlavního představitele, tedy Cyrana v podání samotného pana ředitele divadla. Kvanta textu, 
která se musel naučit, byla snad nekonečná. Celá hra byla veršovaná a propletená romantickými 
i válečnými pasážemi. Hlavní hrdina Kristian chtěl získat srdce Roxany, potřeboval však k tomu 
Cyranovu pomoc. Sám nebyl moc výřečný. I když oplýval krásou, nevěděl, jak se má vyznat ze 
svých citů. Cyrano tedy za něj psal básně Roxaně a ta zařídila, aby její milovaný nešel do války. 
Samozřejmě se vše zvrhlo a Kristian padl v bitvě. Po jeho smrti se Roxana zahalila do smuteční 
černé a ukryla v klášteře, kde ji ale stále navštěvoval Cyrano. Až nastal poslední den před jeho 
vraždou, pochopila ona sama, že ty dopisy, co dostávala, nepsal Kristian, ale on. To on byl ten, co 
se do ní bezhlavě zamiloval. Ona však už lásku nenachází. Celá hra tedy končí smrtí pana 
Bergeraca a tragédie je uzavřena. Tuto hru bych zhodnotila určitě kladně, nacházely se v ní i vtipné 
pasáže, které diváka vtáhly zpět do děje po vyčerpávajících verších. Určitě to byla skvělá podívaná 
a myslím si, že tuto klasiku by měl zhlédnout každý osobně. 

Veronika Turková, žákyně 9. třídy 

Ráno po prvních 2 hodinách a svačině se žáci 2. stupně sešli ve slavnostním oblečení před 
autobusem, který nás odvezl k šumperskému divadlu. Po odložení svršků jsme usedli na sedadla 
a po krátkém čekání začalo představení. Představení bylo o tom, jak se Cyrano zamiluje do své 
sestřenice Roxany, ale svou lásku před ní tají, protože se bojí odmítnutí a výsměchu kvůli svému 



velkému nosu. Roxana se mu svěří, že miluje jednoho kadeta sloužícího v jeho pluku - Kristiána de 
Neuvilletta. Cyrano chce své sestřence pomoci, a proto si Kristiána jako nováčka ve svém oddílu 
vezme pod ochranu a navíc mu pomáhá i s milostnými dopisy pro Roxanu. Jednou za něj dokonce 
zaskakuje, když má Kristián Roxaně pod balkónem vyznat své city. Roxana je okouzlena jeho slovy 
a zamiluje se do něj ještě více a vezme si ho za muže. Bezprostředně poté jsou Kristián i Cyrano 
odveleni se svým plukem z Paříže do bitvy o Arras, kde Kristián padne. Roxana poté odchází do 
kláštera. Tam ji také pravidelně navštěvuje bratranec Cyrano, který ji ani po letech nepřestává 
milovat. Od bitvy u Arrasu uplynulo 14 let. Na Cyrana po úkladném útoku osobního nepřítele spadne 
trám a smrtelně ho zraní. Stihne ale ještě zajít za Roxanou a ta z jeho řeči pochopí, že to on psal 
všechny ty nádherné dopisy, které si po celá léta znovu a znovu pročítala. Dochází jí, že i přes 
Cyranův vzhled, ho miluje pro jeho krásu duševní. On však umírá. Tak Roxana opět ztrácí svou 
lásku a to hned po jejím znovuobjevení. Po konci představení nás autobus odvezl zpátky před školu 
a tím byla akce ukončena. Divadelní představení se nám moc líbilo. 

Sarah Shone, žákyně 7. třídy 

Divadelní představení Cyrano z Bergeracu odehrávající se ve Francii v 17. století - inspirované 
skutečnou osobou, ve zpracování šumperského divadla hodnotím velmi kladně. Ráda bych ocenila 
především herecký výkon pana ředitele divadla Matěje Kašíka, který ztvárnil Cyrana opravdu 
poutavým způsobem, a mnoho žáků se divilo, jak se mohl tak náročný poetický text naučit. Naši 
žáci nás reprezentují opravdu vzorně, a to jak svým zevnějškem, tak i odpovídajícím chováním 
v prostředí divadla. Osobně jsem vděčná, že mohu doprovázet zrovna je, protože ne všichni žáci 
z jiných škol se umí vhodně v divadle chovat. 

Dagmar Špačková, učitelka českého jazyka 


