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»CYD« 

MIECZYSŁAW BRAHMER 

W LITERA TURZE 
POLSKIEJ 

Literatura polska wykazać ię m że trzema p rzekładan1i Cyda, 
w tórych zna l azły wy raz trzy gł ,bok różn epoki k ultur y 
narndowej. 

Po r az pierwszy Ro r ygo prz "mów J do wjdzów pol ::.kich 
w r. 1662 dz "ęk i Andrzejowi Morsztynowi. Ten poeta l .k ki 
i wy tworny, ul gający silnie m odzie włóskiej , której wzorem 
był dla n iego kaw aler Marino, m 'gł budz· ć obawę, że również 
p rzy tłumaczeniu Corneille 'a n ic \\ yzbędzi s ię skłonności do 
precios ite i maniery barokowych con cetti. Ale wbrew podob
nym prz ·puszczeniom przekład jego okazał s ię jednym z naj
l pszyc.h i najwierniejszych w d awnej literaturze: polski j. Nie 
t racąc z oczu or ,_;inału, równocz śnie umiał Morsztyn zacho
wać swobodę i rozmach słowa. Wir tuoz form kunszto 1.vnych, 
z ' idocznym upodrJbani em oddał liryczn e sta nce Rodryg::i i In
fan k i, tu i ówdzi narzucił j ·dnak przekło.dowi barwność, obcą 
powściągliwej wy braźni Corneill 'a w n iektór ych też miejscach 
zmien ił tonację utwor u wprowadzając zamaszystość i dos& nośc 
sarmack ą, zgodną z obyczajami epoki i k raj u. 

J ako p ier w zy zwiastun tragedii fr n uskje j w P 1 ce. Cyd 
Morszty na - obok przekład u Ari dr omachy przez jeg bratan k 
Stanisława - był nawiązaniem bliższych stosunk ów k ultural
nych z Francj ą, zapowiedzią zbl iżen i a, t ak owocnego późni j 
w dobie Oświeceni . Pobudzając rola przypadła tu bez wątpie
nia królowe ·, Mar ti Lud wie Gonzaga, k tórej niegdyś towarzy-
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szył do Warszawy poeta Saint-Amant i która, zasiadłszy na t ro
nie, utrzymywała zażyłe stosunki z matką Angelique z Port
Royal, śledziła działalność Pascala i „Naśladowanie Chrystusa" 
zytała w ofiarowanym j j przez samego tłumacza przekładzie 

poetyckim tegoż Corneille 'a. 

Lecz pierwszy przekład Cyda był nie tylko ważnym wyda
rzeniem literackim. Andrzej Morsztyn (1613-1693), dochodzą
c w owych latach pięćdzi siątk i, jest dyplomatą wytravJ
nym, znacznym i wpływowym dygnitarzem Królestwa, stoją

cym na straży interesów Francji, gdzi' zresztą po niepowodze
n iach osobistych miał spędzić schył k życia. U tak przczorn g 
męża stanu wprowadzenie Cyda na sc nę dworską nie pozbawio
ne było z pewnośc i ą U1kże uzasadnienia po li tyczn go. 

W momPnc: ic , kiedy Polska, dzięki zdrow •j s ile swego ludu, 
który prz~ · iwslawił się zdradzi magnatów, wydźwignęła się 
z dna najcza rni jszych kl· ·k, nie uległszy obcemu n aj azdowi n 
Svve ziemie, wystawienie Cycla służyć miało utwierdzeniu kró
lewski go autorytetu , wspierało dążenia do reformy us troju 
propagowane j usilnie przez Marię Lll'dwik , która przy j j p -
mocy spodziewała się osadzić kar..dydata francuskiego n tro
ni ~ dwu swoich kol jnych małżonków. Nie mając jeszcze przed 
sobą zbiorowego wyda nia dzieł Corn ill 'a z roku 1660, Morsztyn 
nie mógł uwzgl dnić dwu najd obHn iejszych wierszy , chylących 
Ci.olo przed 'ł'l adzą a bsolu tną , któr e dopiero .tam · i ę pojawiły: 

Mais on doit ce r ·sp 'Ct au pouvoir absolu,* 
De n 'exam iner rien quand un rui l'a voulu . 

W<:1tpli wy1 zr •sz tą się wydaj " czy oświadczeni· tak dal k 
idące mogłoby bylo liczyć na pnychyln0 ucho większości war
szawskich słuchaczy, m agnatów, którym bliska była racucj but
n a postawa Don Gomeza. Dość było w tych warunkach, że król 
ukazywał się na scenie jako instancja najwyższa i decydująca 
o wszystkim, co choćby pośrednio dotyka spraw państwa. Ta 
zasadnicza tendencja utworu wydała się stronnictwu dworskie
mu w Polsce szczególnie aktualna i pożądana. 

• Ale nalety się en szncun~< wtadzy „ bsolulncJ, b y niczego n ic doclek af , gdy 
król w y rat al sw wol . 
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Jest rzeczą godną uwagi, ze każdy z kolejnych etapó hi torii 
Cyda w Polsce był nie tylko sukce em literackim, ale wiązał się 
bezpośrednio ze sceną. scenie też myślał bez wątpienia drugi 
thunacz Cyda - Ludwik O iński ( 77 - 1838), zięc Wojciecha 
Bogusławskiego, pisarza i aktora, pierwszeg wielkiej miary 
„człowieka teatru" w Polsce. Sam zresztą Osiński m· a1 obj ąć 
w przyszłości kierownictwo teatru narodowego i w latach p le
miki romantyczne] stanąć na c:zele klasyk ·w warszawskich . 
L cz przekład jego Jest dziełem młodości, należy do pierwszych 
lat XIX wieku (1801), Być może, iż z początku Osiński zamierzał 
tylko przystosować tekst Mor z tyna do aktualny h wymogów 
ceny polskiej i smaku słuchaczy, wyksztakoneg na sztuc 

poetyckiej wiekll poprzedniego. W każdym razie od swego po
przednik przejął pewną liczbę wier zy czy eż ich fragmen tów, 
niekiedy nawet same tylk wiązania r ym ów. W pracy sw j 
prze trzegał zasad schyłkowego klasycyzmu, przyjmując sądy 
francuskich prawodawców literackich z L a Harpcm n czele. 
Toteż usunął ze ~ceny Infantkę, k tórej zb<;cln ść uzna ano wów
czas powszechni , a stance Rodryga, kończą<:e akt pierwsz , 
przekształcił na wyrównane, konwencjonalne leksandryny . 
Jednakże, mai ąc w pamięci poważne ograniczenia ówcz snego 
smaku, uznać trze a umiarkowane ale r ealne zalety tego r ze
kładu . Nie dorównuje Osiński pełnej rozmachu swobodzie M r
sztynn, który - zarówno czasem , w którym pisał, jak tempera
mentem twórczym - bliski był okresowi kształtująceg si do
piero klasycyzmu francuskiego. Chociaż nowy tłumacz dociera 
nie dalej. jak po granice poe ji, jednak poezj i t ej nie znieks7. tał
c.a nie grzeszy fał zywym patosem , wiersz jego brzmi szlachet
nie, rymowany jest z dbałością, a całoś ' świadczy o dobrym po
ziomie kultury Eteracki j. 

hwila historyc a była osoblh a, więc l ż nic dz.h neg , że 
w ydzie Osińskiego dbiły się óW'Czesne p iski sm utki i na
dzieje, poja\dły się aluzje całki m niedwuznaczne, a nieznane 
ry,~nałO\.VL Bohate:-ski odr go staje iG niem.al tow r.zyszem 

broni 1.ych mlodych Polaków. k tórzy po katastrofie rozbiorów 
opuścili kraj, by w obcych szeregach walczy · o w l11oś ' n rodu, 
okupując błędy sw eh ojców. A w kilkanaście lat późni€j (1818), 
pn za1amaniu ię zludze1i na1Joleońskich, y d s tanie się argu
rn ntem w pierwszych utarczkach na temat romantyzmu. Nie 
zn 1l \V-prawdzie Corneille romantyczności z nazw , al czuł j ą 
w treści sw jego utworu : - stwierdzi w·w zas j d n z kry-
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tyków omawiających sztukę. Przez szereg lat Corneille nie 
schodzi na dłużej ze sceny i gdy w dwa tygodni.c po wybuchu 
powstania - 14 grudnia 1830 - w rewolucyjnej Warszawie 
teatr wznawia działalność, sięga wtedy po szczególnie popular
nego w tym okresie Horace (w wersji tego samego tłumacza). 
Ale w miarę utrwalania się nowych upodobań literackich, 
wi€rsze Osińskiego bledną coraz bardziej i tracą możność 
utrwal~nia zdobytego już przez ConH~ille'a stanowiska na pol
skiej scenie. I dopiero nowy przekład Wyspiańskiego wprowa
dzi go na nią z powrotem. 

Stanisław Wyspiański (1869-1907) - malarz, poeta i odno
wiciel sztuki teatralnej w jej nowoczesnej złożoności - upo
dobał sobie twórczość Corneille'a już za swego pobytu w Pa
ryżu. Pisał wówczas (1896) do przyjaciela: „Wielbiłem i wielbię 
niezwykle bohaterów Corneille'a". Entuzjastyczny kult wiel
kiego klasyka nie był u zbiegu dwu wieków zjawiskiem we 
Francji odosobnionym. Wyspiański jednak nie uległ tylko mo-
dzie chwilowej ·_ potężny urok podziwianego poety nie prze
stał na niego działać do lat ostatnich. Pisarz polski pochłonięty 
był problemem woli i obowiązku, tą sferą najwyższych napięć 
u ludzi Corneille'a, wnikał uważnie w konstrukcję dramatu 
klasycznego, ale równocześnie czuł się też malarzem, spragnio
nym nowych rozwiązań scenicznych. Dopiero jednak u samego 
schyłku życia miał dać miarę swego „kornelianizmu". Przy
czyniły się do tego okoliczności zewnętrzne: układanie reper
tuaru w związku ze staraniami o dyrekcję teatru w Krakowi~ 
(której zresztą nie otrzymał). Przekład Cyda powstał w dwu 
etapach: najpierw tłumaczył poeta sceny związane ze sporem 
dwu ·rodów, trzymając się na ogół dość ściśle oryginału, następ
nie dopełnił te fragmenty, przechodząc do swobodnej parafra
zy, co znalazło wyraz także w wierszu krótszym i rytmie bar
dziej osobistym. 

Parafraza ta przeobraziła głęboko świat bohaterów 
Corneille'a. Dramat Rodryga i Szimeny otrzymał u Wyspiań
skiego perspektywy metafizyczne, zmienił się w tragedię prze
znaczenia, w której „los zawistny" ściga wyłaniające się moż
liwości szczęścia jednostki. Przede wszystkim jednak Wyspiański 
przepoił dramat liryzmem, a największą ewolucję dramatyczną 
przejść kazał Infantce .Dumna królewna, pogrążona w marze
niu o bohaterze z legendy, godnym córki monarszej, po zwy
cięstwie Rodryga uznaje w nim upragnionego przez siebie 
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„pana", a zarazem wodza, na którego czeka naród. Nie chcąc 
jednak stawać na drodze Szimeny, poświęca własne uczµcie, 
by celu życia szukać w „szczęściu ludu swego". Ten motyw 
rezygnacji ze szczęścia osobistego dla oddania się w służbę na
ro_dowi - szczególnie znamienny dla tłumacza - odzywa się 
tez w słowach Rodryga, gdy ten po zniewadze ojca staje przed 
zasadniczą decyzją. Jakkolwiek więc Wyspiański zachował na 
ogó_ł _wien:iie nastęi:>stwo scen i sytuacje oryginału, tym nie
mmeJ odbiegł od mego zarówno w charakterze konfliktu dra
matycz_nego, jak w rysunku psychologicznym postaci, jak 
wreszcie w stylu i formie wiersza. Powiedzieć by nawet można, 
~e. zaraz~m j~k ~dyby nawrócił bezwiednie do pierwotnego 
zr~dła hiszp~nski1ego, d.z:ięki temu iż wzmógł IIlU•rt liryzmu, 
ktory Corneille tak stanowczo ograniczył w stosunku do bli
skiego jeszcze tradycjom „romances" dramatu Guillema de 
Castro. 

_Wprawdzie czyn bohaterski Rodryga przełamuje niechęć za
wistneg? ~os1!-, lecz nie dość jasno i przekonywająco wystąpił 
u Wyspianskiego stosunek tych dwu sił: przeznaczenia które
~u. tak v:rielkie z11:aczenie przypadło w polskiej parafrazi~ i ludz
kie]. woh, postaw10nej na miejscu naczelnym przez Corneille' a. 
Ch~iał Wyspia;lski zmienić istotę konfliktu moralnego, wyjście 
z mego ukazac. w ofierze dla narodu. Ale konsekwentne tego 
p_rzeprowadzeme wymagałoby dalej jeszcze idącego oderwania 
się od tekstu francuskiego. Pozostała tedy oscylacja między 
Młodą Polską a Francją Ludwika XIII. 

CY_d ?Ył ostatnim utworem Wyspiańskiego, przy którego wy
st~wi_emu .-te_a~r ~ra~owski korzystać mógł ze wskazówek poety, 
bliskiego JUZ smierci. Za wzór zamierzonej inscenizacji obrał on 
„Gody w Kanie" Veroneza. Zapewne pod wpływem studiów nad 
teatrem elżbietańskim (w tych latach ogłosił swe refleksje na 
tei:nat Hamleta) chciał posłużyć się sceną o dwu kondygnacjach, 
ktora by przy odpo':':'iednim użyciu zasłon pozwalała się wy
rzec zmiany dekoraCJl. Wzorem dla kostiumów miał być prze-
pych Velasqueza". " 

Mimo zastrzeżeń, jakich krytyka nie omieszkała - zwłaszcza 
w_ latach o~tatni.~h - zgłaszać w stosunku do Cyda Wyspiań
skiego, stw1er_dzic trzeba z persp€ktywy pół wieku, że właśnie 
~e~ ta~ oso~nsty przekład poetycki dał początek niezwykle 
swietneJ kanerze dramatu na polskiej scenie. Zawartość ideo
logiczna, jaką usiłował wprowadzić do francuskiego dramatu 
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Wyspiański, schodziła przy tym w cień, a następujące po sobie 
pokolenia widzów wrażliwe były przede wszystkim na urok 
bujnej i ofiarnej młodości, który bije z wierszy wielkiego Cor
neille'a i w którym niegdyś także Akademia Francuska - na 
przekór wszelkim swoim zarzutom - znajdowała „niewytłu
maczalną przyjemność", tak jak Sainte-Beuve wyrażał później 
przekonanie, że jedynie właściwym komentatorem dramatycz
nych dziejów Cyda i Szimeny może być tylko widz młody, 
o świeżej wrażliwości. Na innym miejscu znajdzie czytelnik 
przegląd polskich interpretacji scenicznych Cyda. W latach 
międzywojennych docierał Cyd, w pełnym polotu wykonaniu 
teatralnym, do odległych nawet zakątków prowincjonalnych, 
a po ostatniej wojnie, gdy scena polska, w latach okupacji ska
zana na milczenie, mogła znów przemówić, był jednym z pierw
szych utworów wielki-ej poezji światowej, który na nią po
wrócił. 

Mieczysław Brahmer 

LUDWIK OSINSKI 
(Portret Antoniego Brodowskiego) 



STANISŁAW DĄBROWSKI 

»CYD« NA SCENACH POLSKICH 
\1.,T 26 lat po premierze paryskiej - w roku 1662 - .zjawia się po raz 

pierw.szy Cyd na scenie polskiej, niezawodowej, gdyż został odegrany 
raz jeden przez młodzież szlache~ką n.a scenie teatru królewskiego na 
zamku warszawskim. Na tronie zasiadał król Jan Kazimierz obok nie
go małżonka Ma:ria Ludwika Gonzaga. 

Premiera odbyła się w lutym lub marcu podczas zjazdu sejmowego. 

Nie mamy żadnych opisów informujących nas w jakiej formie pla
stycznej Cyd został wystawiony, domyślać się można, że w strojach 
współczesnych barokowych, przy dekoracjach, których kunszt i wspa
niałość już zna·nc były tu za czasów k1róla Władysława IV w pierwszej 
połowie XVI! wieku. 

Morsztynowskie tłumaczenie Cyda zostało rówmez wyst.r.vione nri 
uroczystość imienin ż.ony króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 

królowej Eleonory w W i 1 n i e około 1670 roku. Grali aktorzy nie
zawodowi. Dopiero po upływie stu czterdziestu lat wchodzi Cyd na za
wodową scenę polską, utrwalając sławę Corneille'a w przedstawie
niach, dawa!1ych w wielu miastach. 

W 1801 roku, dn. 10.V. odbyła się prapremiera Cyda na sceni<J zawodo
wej w Teatr.ze Narodowym w W a r s z a w i e, za dyrekcji Woj
ciecha Bogusław1skiego. Nowe tłumaczenie było pióra Ludwika Osiń

skiego, znawcy i wielbiciela klasycznych tragedii francuskich, które 
po:rnał podczas swego pobytu w Paryżu. Hołdując modzie pseudokla
sycznych !P'rądów literackich, dał swe tłumaczenie bez osoby Infantki, 
oczyszczając tym ..sposobem główną linię tragedii z bocznego ;problemu. 
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PRZEKŁAD-PARAFRAZA 

STANISŁAWA WYSPIANSRIEGO 

Od dnia 3. VII 1954 roku 



DON FERNAND 

INFANTKA 

DON GOMEZ 

SZIMENA 

DON DIEGO 

DON RODRYGO 

ELEONORA 

ELWIRA 

Czesław Kalinowski 

Elżbieta Barszczewska 

Gustaw Buszy?'iski 

Nina Andrycz 

Jerzy Leszczyński 

Jan Kreczmar 

Zofia Małynicz 

Melania Chrzanowska 

o s o B y 

DON SANSZO 

DON ARIAS 

DON ALONZO 

PAŻ 

DWORZANIE 

DWORKI 

Mieczysław Milecki 

Maciej Maciejewski 

Tytus Dymek 

Tadeusz Jastrzębowski 

Ludwik Jablofiski 

Kazimierz Koziolkiewicz 

Anna Łubie7'1.ska 

Ewa Karska 

DWORZANIE - RYCERZE - DWORKI - PAZIOWIE - HALABARDNICY . 
OSOBA PROLOGU i EPILOGU: Marian Wyrzykowski 

Rzecz dzieje się w Sewilli 

Antrakty po akcie 1I i III 

DEKORACJE; KOSTIUMY: Teresa Roszkowska MUZYKA: Witold Lutosławski 

UKŁAD SCENICZNY i REJ'.SERIA: Edmund Wierciński 

KIEROWNIK LITERACKI TEATRU: 

Leon Kruczkowski 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY TEATRU: 

Bronisław Dąbrowski 



Asystent reżysera: 
BRONISŁAW PAWLIK 

(Wydział Reżyserski P.w.s:r.) 

Kierownik pracowni scenograficznej: 
JAN WIŚNIEWSKI 

Kierownik muzyczny: 
EDWARD WEJMAN 

Kierownik przedstawienia: 
HENRYK KUBALSKI 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 
ZOFII WĘGIERKOWEJ 
JANA GRZEGOREGO 

Kierownik oświetlenia: 
KAROL BEKIER 

Kierownicy pracowni: 

Elektrotechnicznej 
WIKTOR MATERKO 

Stolar skiej 
FELIKS ZIELIŃSKI 

Malarskiej 
KONSTANTY PĘKALSKI 

Mode la torskiej 
JÓZEF CIUNOWICZ 

Fryzj er skiej 
WŁADYSŁAW KOWALEWSKI 

WANDA STRZELCZYK 

Tapicerskiej 

STANISŁAW WOJTANOWICZ 

Sufler: 
BRONISŁAW NIESZPOREK 

„CYD" NA SCENACH POLSKICH 

Postać Infantki wróciła dopiero na polskie sceny w parafrazie Wyspiań
skiego w 1907 roku . 

W 1801 ·roku ,w rohl Rodryga wystąpił Michał Pawłowicz. Inne role 
grali: Józefa Truskolawska póżniejsza Ledóchowska (Szimena), Marcin 
Szymanowski (Król) , Alojzy Zółkowski (Don Gomez). 

Dnia 1.IV.1803 1r. Cyd był dany na benefis Michała Pawłowicza 

l"Rodrygo), z Rozalią Bogusławską (Szimena), Alojzym Żółkowskim (Don 
Gomez), Antonim Zielińskim (Don Diego), Adamem Ludwikiem Dmu
newskim (Don Fernand). Dnia 13.1.1818 r. w wznowieniu Cyda grali: 
~muszewski (Król), Józefa Ledóchowska (Szimena), Ignacy Werow;;ki 
IRodrygo), Wojciech Bogusławski (Don Gomez), Bonawentura Kudlicz 
(Don Diego), Konstancja Pięknowska (Eleonora). 

Za dyrekcji Ludwika Osińskiego w a r s z a w s k i zespół arty
stów grywał Cyda w 1823 r . w tłumaczeniu Osińskiego, w składzie na
stępującym: Marcin Szymanowski (Fernand), Wojciech Bogusławski 

(Gomez), Józefa Ledóchowska (Szimena), Zygmunt Anczyc (Don Diego), 
Ignacy We!'owski (Rodryga), Karol Jastrzębski (Sanszo), Agnieszk::i 
Palczewska (Elwira), Józef Swńergocki (Arias), Wojciech Szymanowski 
(Alonzo). 

Ten sam zespół występował w P o z n a n i u 19.Vl.1823 r . W tym 
roku również w K a 1 i s z u i P ł o c k u. 

W Płocku rozpoczął W. Bogusławski występy teatru warszawskiego 
24.V.1823 r . Cydem przy wypełnionej widowni. Ledóchowska grała, jak 
pisał Bogusławski w liście do swego zięcia Osińskiego „z całą mocą 

swego talentu". Sprawozdanie z rw_ieczoru tego w „Kunierze Warszaw
skim" (nr 126) notuje „oklaski dawane były przez ciąg tragedii , dawane 
były tak grze artystów, jako też znakomitemu tłumaczowi. Pani Le
dóchowska, grająca rolę Szimeny .powszechnym odgłosem przywołana 

była" . 

Po przerwie długich dziesiątków lat, bo dopiero w 1909 1roku w Te
atrze Małym, za dyrekcji Mariana Gawalewicza, grano Cyda z gościn
nym występem Andrzeja. Mielewskiego (Rodryga). Obsada: Ali'l'la Gry
ficz Mielewska (Infantka), Laura Pytlińska (Szimena), Wiśnfarowska 

(Eleonora) , Neubeltowa (Elw1ira) , Jan Gutner (Don Gomez), Władysław 
Staszkowski (Don Ari.as), Józef Zieliński (Don Di-ego). Reżyseria M. Ga
walewicza. Kostiumy przeniosły utwór w epokę rycerskiego średnio

wiecza . Grano w tłumaczeniu St. Wyspiańskiego. 

W w a r .s z a w s k i m Tea.t;i:-ze Powszechnym ·przy ul. Obożnej, 
powstałym w 1914 r. pod protektoratem Henryka Sienkiewicza i Ze
nona Przesmyckiego (Miriam), a prowadzonym przez a11t. dram. i dra
matopisarza Edwa rda Grabowieckiego, pod ,kiewwnictwem artystycz-
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nym Aleksandra Zelwerowicza i Mieczysława Limanowskiego, wysta
wiono 8.V.1915 r. Cyda w tłumaczeniu St. Wyspiańskiego z nowym pro
logiem poety Jana Lemańskiego. Reżyserowali: M. Limanowski i A. Zel
werowicz, dekoracje Stanisława Por,tnera, kostiumy Stanisława Szre
niawy - Rzeckiego. Udział wzięli: Helena Arkawin (Szimena), M<irian 
Brokowski (Don Gomez), Stanisław Bryli11ski (Don Alonzo), Antonina 
Dunikowska (Eleonora), Jadwiga Gzylewska (Elwka), Witold Kuncewicz 
(Don Rodrygo), Janusz Orliński (Don Diego), Halina Starska (Infantka). 
J;musz Strachooki (Don Ari.as), Aleksander Węgierko (Don Sanszo), 
Franciszek Wirski (Don Fernand). Prolog wygłosił A. Z elwerowicz. 
Grano 12 razy. 

Inscenizac ja ta podzieliła scenę na dwie kondygnacje, użyfo również 
wież prosceniowych z otworami wejściowymi. Tłem było wielkie pan
neau (gobelin0>we) pędzla Rzeckiego przedstawiające łowy. Kulisy bocz
ne stanowiły katarowe draperie. Scena przedstawiała taras przed .pa
lacem, z jednej strony wodotrysk, z drugiej umieszczono wazon wielki 
z pąsowymi kwiatami, proscenium oddzielały od właśchvej sceey dwa 
niskie filary. 

Wykonanie aktorskie oscylowało raczej w stronę patosu niż prostoty 
uczuć. 

Warszawski Tea.tJ: Rozmaiitości w Teatrze Letnim dal Cyda ll.XI.1922 r. 
w obsadzie: Irena Solska (Infantka), Józef śliwicki (Don Femand), Wi
told Skarżyński (Don Gomez), Helena Zahorska (Szimena), Józef Ko
tarbiński (Don Diego), Józef Węgrzyn (Don Rodryga), Wanda .Tarszew
ska (Eleonora), Jan!na Zielińska (Elwira), Franciszek Brodniewicz (Don 
Sanszo), Henryk Rydzewski (Don Arias). W Prologu I - Teodor Roland, 
w Prologu TI Karolina Lorenz (królowa Maria Ludwika), Wacław 

Tzdebski (kr01 Jan Kazimierz). Grano 33 razy. 

Dnia 12..X.1923 r. wznowiono Cyda w gmachu przy ul. Daniłowiczov.'
skiej, w reżyserii Emila Chaberskiego, w dekoracji Wincentego Dra
bika - również z dwoma prologami. W obsadzie nowe siły: Zolia Lin
dorfówna (Infantka) Kazimierz Przystański (Don Sanszo), Władysław 

Ryszkowski (Don Arias), w Prologu Helena Michałowicz (królowa Maria 
Ludwika), Maria Mirska (Wisła). Grano 9 razy. 

W K r a k o w i e Cyd grany był 6.IX.1&'20, 20.V.182.1, l tXII.182".i, 
25.XI.1827, 15.I.1829. - W r. 1820 podczas gościny teatru lwowskiego 
w Krakowie Antoni Bensa grał Rodryga, a Apolonia Kamińska Szimcm;. 
W 1821 roku rolę Rodryga grał Antoni Fiszer, a Józefa Szymkajłowa 
Szimenę. 
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Po raz pierwszy Cyd był grany w K r a k o w i e w nowym prze
kładzie Stanisława Wyspiańskiego i w oprawie scenicznej według jego 
projektu w roku 1907. Architektura dekoracji była wzorowana na dzie
łach Pawła z Werony, (Wesele w Kanie Galilejskiej), a kostiumy dwor
skie na portretach Velasqueza. 

Ten charakter plastyki scenicznej wraz z nowym przekładem obiegł 
nasitępnie :pra•wie wszystkie polskie sceny, gdziekolwiek grano Cyda do 
1939 roku. 

Premiera · Cyda w literackiej transkrypcji Stanisława Wyspiańskieg<> 
odbyła się w Krakowie dnia 26.X.1907 r. w Teatrze Miejskim za dy
rekcji Ludwika Solsk.iego w obsadzie następującej: Włodzimierz So
biesław (Don Fernand), Iren.a Solska (Infantka), Marian Jednowski 
!Don Gomez), Stanisława Wysocka (Szimena), Józef Sosnowski (Don 
Diego), Andrzej Mielewski (Rodryga) Natalia Borodzicz (Elwira), Helena 
Łazarewicz (Eleonora), Józef Węgrzyn (Don S.anszo), Maksymilian Wę
grzyn (Don Arias), Wacław Szymborski (Don Alonzo). Prolog Wyspi'.lii.
skiego wygłosił Stanisław Stanisławski , Prolog II Leonard Bończa 

(król Jan Ka·zimierz), Helena Górska (Maria Ludwika), Helena Arka
win (Wisła). Dekoracje projektował wedle wskazówek Wyspiańskiego 
Józef Spitziar. Grano 10 razy. Wznowiono w sezonie 1908/9 2 razy, 
1909/10 2 razy. 

W 1908 roku 2.XII wznowiony w obsadzie bez zmian z wyjątkiem 
roli Cyda - Marian -Mariański, Elwiry - Leonia Barwińska. 

Solska występowała gościnnie w K 1r a k o w i e w roli Infantki 
26.III.1911 roku oraz 20.X.1923 r. Resztę obsady stanowili: Stanisława 
Wysocka w roli Szimeny, Alfred Szymański (Rodrygo), Marian Jednow
ski (Don Gomez), Zygmunt Kułakowski (Don Diego), Stanisław Sawicki 
(Don Fernand), Tadeusz Białoszczyński (Don Arias), Jerzy Chodecki (Don 
Alonzo). 

20.X.1924 r. wznowiono Cyda w dawnej oprawie, w reżyserii Stani
sl.awy Wysockiej . W obsadzie były następujące zmiany: Jadwiga Żmi
jewska (Szimena) , Ada Kosmowska (Eleonora) , Antonina Klońska (El
wira), Artur Socha (Don Sanszo), Tadeusz Białoszczyński (Don Arias) .. 
Grano 16 razy. 

19.III.1931 r. zmiany w obsadzie: Zdzisław Hierowski (Don Fernand), 
Jadwiga Zaklicka (Infantka), Wacław Nowakowski (Rodryga), Tadeusz 
Burnatowicz (Don Sanszo), Roman Wroński (Don Arias), Władysław· 

Kaczrnaii:ski (Don Alonzo). Reży.serował Marian Jednowski. 
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W K i j o w i e w teatrze „Studio", prowadzonym podcrns pierw
szej wojny światowej przez znakomitą .aktorkę i reżyserkę Stanisławę 

Wysocką, wystawiono 1.XII.1917 roku Cyda w obsadzie: Michalin.a Ja
sińska (Szimena), Nuna Młodziejowsk.a (Infanth-ia), Celina Nalepióslrn 
(Elwira), Maria Now.akowsk.a (Eleonora), Mieczysław Szp.akiewicz i Ja
nusz Strachocki (Rodry,go), Władysław Wybranowski (Don Diego). 
Resztę ról grali: Józef Krokowski, Lubiński, Leski. Dekor.a.cje malował 
Feliks Kr.assow~ki. 

Vv T ·O r u n i u po r.az pierwszy ukaz.al się Cyd 16.I.1923 roku 
w Teatrze Miejskim pod dyrekcją Mieczysław.a Szipakiewicza, w reży

serii M.arii Dulębi.anki, w dekoracjach Feliksa Krassowskiego, w kostiu
mach projektu Stanisław.a Dąbrowskiego. 

Obsad.a: Piotr Hryniewicz i Stanisław Dąbrowski (Don Fernand), 
Mari.a Dulębianka (Infantka), Jan Guttner (Don Gomez), Mich.altna Ja
sińska - Szpakiewiczowa (Szimena), Józef Trzywdar (Don Diego), Mie
czysław Szp.akiewicz (Don Rodrygo), M.aria Szadurska (Eleonora), Ja
nina Rawicz . .: Skibińska (Elwira), Witold Roland (Don Sanszo). Grano 
7 razy. 

11.XI.1938 wystawiono w Toruniu Cyda za dyrekcji Władysława Brac
kiego w obsadzie: Seweryn Bu.trym (Don Fernand), Mira Gołaszewska 
(Infantka), Hanna Małkowska (Eleonora), Maria Wilkoszewska (Elwir.a), 
Antoni Piekarski (Don Diego), Wł:ady1sław Bracki (Don Gomez), Elżbieta 
Dziewońska (Szimena), .Józef Klejer (Don Sanszo), Hugo Krzyski (Don 
Arias), Józef Leśniowski (Alonzo). Prolog Wyspiańskie.go - Józef Wa
!oilewski. Dekoracje - Kazimierz Pręczkowski, reżyseria - Antoni Pie
karski. 

W P o z n a n i u grano Cyda w sezonie 1921/2 z Helen:1 Arkawin 
(Szimena) i Robertem Boelke (Rodrygo). 

Dnia 4.V.1935 r. grano w Teatrze Polskim Cyda w obsadzie: Włady
sław Hańcza (Król), Romana Pawłowska (Infantka), Władysław Konar
ski (Don Diego), Zofia Małynicz (Szimena), Helena Chaniecka (Elwira), 
Ada Z.as.adzianka (Eleonora), Kazimierz Przystański (Don Gomez), Mi
<'hał Pluciński (Don Sanszo), Janusz Ziejewski (Rodryga). 

Dni.a 1.XI.1936 r. Cyd w P o z n a n i u w Teatrze Polskim za dy
rekcji Roberta Boelkego otrzymał obsadę: Zofia Gryf - Olszewska (In
fantka), Janina Jabłonowska (Szimena), Robert Boelke (Rodrygo). 

Dni.a 30.I.1924 r. grano Cyda w Ł o d z i przy gościnnym wy-stępie 

Ireny Solskiej (Infantka), w reżyserii Emila Chaberskiego, w oprawie 
scenicznej Józefa Wodyńskiego i Bolesława Kutlewicza. Obsada: Wła
dysław Krasnowiecki (Hodrygo), Alin.a Halska (Szimena), Leopold Ko
mornicki (Don Gomez), Wacław $cibor (Sanszo). 
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„CYD" NA SCEN ACH POLSKICH 

Dn ia 20.IX. 1818 w W i 1 n 1 c wy tą.pila J 61.eia L ed chow:k.;i w J.:O li 

Szimen y , a 13.VIll.1821 Igna cy Werow k i 'N roli Rodrygv. .Jeszc1.e 
w 1852 r . gra no utwór z Salomeą Palińską i wzn owiono w J.858. 

W W i l n i e 15.II.1924 r. w Teatrze .Polskim pod d ' L'ckcją Fra n
ciszka Rychłowskiego w reżyserii K n ta nlego Tatark tc vicza, w opra 
wie pl astycznej Ferdy nanda Ruszczyca, z gościnnym występem I reny 
Solskiej (Infa n tka). Dalsza obsad a : Eleonora Frenklów na (Szlm cna), 
I rena .Jasińska (Elwira), L ila Łodzińska (Eleonora ), L eon Wołłej ko (Don 
Gom ez), Władysław Kleszczyńsk i (Don Di go), Kazim ierz K ijowski (Król), 

staszewski (San szo), Kazimierz Vorbrodt (Rod ryga), dublowa ł t e; ro lę 

0.sloja Ostaszewski. 

Od 31.III.1927 r. w W i l n i e grul teatr „Reduta" C11 d11 8 razy, 
<J w obj eździ o po całym teren ie P olskl odwiedził 72 m iasta . D no fM 

rrzed~tawien ia Cyda w przekładzie Wyspi ń kiego. Obsada: .Józer K a:·
bowski (Don Ferna nd ), Zofi a My lako\vska (Infan tka), Ed ward Gl ińsk i 

i Broni:;la w . ' kąpsk i (Don Gomez), Ifa li na H oh enlli nger i Sława Zie.~ 
lińska (Szimena), LC!Ian chman (Don Dit.>go), Kazimier;-: Vorbrodti Dci
biesla w Damięcki (Don Hodrygo), Mari Marszy c:ka (Ele n ora), Marin 
Wie-rcitil;ka (Elwira), Saturn in B u tkiewicz (Don Sanszo), Akksandęl' 

Rodziewicz (Don Arias). Dekoracja p rojek tu Fdik • Krassow kiego. 
W 1817 r. 3, 21 III oraz Cl.VI wystawił t eatr 1 w ow s ki Cu rlfl 

z Antonim Benzq i Apolonią Kami i1ską , w znow iono 10.V.1819, 1.V.1820 
:3.Xl.1830, 6.X.1834. 

... ;: * . 

W sezon ie l!l47/4B w P ol.sce Lud wej w rocil znów na scenc; C uci w 

tra n k rypc ji lit erac~icj S ta ni s ł awa Wyspiuńskiego. 

W Państwowym Teatrze P olskim w Warszawie d n ia 8.I.l G-W roku 
C"yd w reż.yserii Edmunda Wiercińsk i ego w d ekora cjach i k os1 iuma clt 
Teresy R oszkowski ej , z muzyką \Vit old:i. Lutoslaw ·k ie" o otrzy m t ob
sadę : Cze sław K a lin wski (Don F crn:md), Elżbi eta Bar. zczcwska (I n 
fa ntka), Gustaw Buszyńs}~ i (Don Gomez), Nina And rycz (Szime.n.a ), 
vnadysław Bracki (Don Diego) , .fan K reczmar (Rodry"'o}, Zofia Malynic:1. 
(Eleonora), Melania Chrzanowsk (Elwirn), Zygmunt Wojdun (Don San
:,;zo), Władysław J anecki (Don A ri ,;) , Tytus Dymek (Don Alonzo) , Jo
achim Lamża (Paź). - Marian Wyrzykowski -- osoba prologu i epilog 1_i . 

Gr ano 105 razy. 

W Tea trze Ziem i Pomon;kiej w T o r u n i u w sezon ie 1948/9 za 
dyr kcji Aleksandra Rodzie icz.a C yd otrzymał obsadę : Zbign iew Ga 
wroński (Don Fernan d), Halina Chorzewska (Infan tka), H enryk Bara-

- 2 ~ -



DĄBROWSKI 

no wski (Don Gomez), -Ja nina Pia ·kowska (Szimena), L opold Dclkowski 
(Don Diego), Hieronim Koniczka (Don Rodrygo), Irena Detk owska - Ja-
iń k (Elwira), Zofia Molska (Eleonor a), Stefan Bur ·zyk (Don San zo), 

Tadeusz Susiacki (Don Arias), Marian Szul (Don Alonzo), W anda R u
l:;ńska (Paź). Reżyserował Henryk Barwiński. Dekoracj e projektow~ł 

L eonard Torwirt. 

Stan isław Dąbrowski 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 
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