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Scena siódm a 

RODERYK 

Do gruntu serca .przeb ity 
Niespodziewanym nigdy a śmiertelnym sztychem, 
Stradny zemścicie! krzywdy, która głosem cichem 
Woła pomsty, mizernie nieszczęściem nakryty, 

Stawam jak wryty: 
I duch mój, wzięty na noże , 

Odporu dać nie może. 

Jużem blisk i by! miłości korony, 
Ach, s·erce, uderz w treny! 
A teraz ociec mój jes t znieważony, 

A co znieważył, ociec je t Chimeny. 
Niesłychaną cierpię mękę. 

Równo miłość i honor każą sobie płacić, 
Ten - mścić oj ca, a tamta - ko C'hanki nie t rnci ć ! 

T en mi rozżarza serc , tamta trzyma rękę ! 

Muszę albo miłości w i2rnej chybić toru, 
Albo żyć b€z honoru. 

Z obydwu stron ból znoszę n iep jęty, 

Ach, serce, uderz w treny! 
Maż to mój ociec połknąć kontempt wzięty ? 

Mamże ja karać zań oj ca Chi ir:~ny ? 

Honor! miłośl: ! ojcze ! pan no: 
Niemiłosierne praw o, gwałcie niejednaki, 
Albo mi sławę bierzesz, albo wszy lkie s ,. k i: 
Tak€'m niegodzie:1 i żyć , a t k ser· ranno. 
Smaczne a· wraz okrutne re pek ty, które mi 

Afek tami różnemi 

Myś l rozdzieracie mężną i milową, 

Takąż to macie cenę, 

Ze z was i siły słuszne pomście rosną , 

I z wa<Szej zrzędy mam stracić Chimenę? 

Ach, lepiej umrzeć sto razy'. 
Tylem ja mojej pannie jak ojcu powinien. 
Kto się mścić chce, ten będzie niełaski jej winien, 
A ja się śmierci boję mniej niż jej urazy. 
Więc tę śmierć, którą gdyby niełaska sprawiła, 

Nieznośniejsza by była, 



Poprzedźmy chętnie; a ki edy tak 1nieba 
I niechętne prze.jrzenie 
Każą, umrzyjmy, ki dy umrzeć trzeba, 
Ale nie d aj my przyczyny Chimenie. 

Umrzeć, a nie zniozszy sromu 
Szukać śmierci? skryć · ię w grób sław ie mej śmiertElny, 
Wytrwać. że Hiszpa nij a za dowód rze te lny 
Bę-::iz i e miała, żem n ie m 'gł szc'l y ci ć swego domu? 
Zasl niać s i ę miło ·ci ą, k tóra dokończona 

Smiercią moją wraz skona? 
Ach ! nie słuchajmy więcej zdradnych myś li, 
Które nas na hak żeną. 
To rzecz, żebyśmy z honorem stąd wyszli, 
Gdy po star·emu rozs tać się z Chjmeną. 

To j e.· t rzeczą oczywistą , 
Żem dawniej j est pod rządem ojca n iźl i panny. 
Mszcząc się ojca, choć umrę z bólu albo ranny, 
Oddam ojcu, jakom wziął, k r w bez zmazy czystą. 
Grzech to, żem się rozmyślał i gniewał n ied bale. 

Bieżmy do pomsty cale 
I za czas marnie ws tydząc się zgu biony 
Nie mi jmy tego w cenie, 
Kiedy ojciec m ój zostaje zelżony, 
że kto go zelżył, ojcem jest Ch imen ie. 
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MIECZYSŁAW BRAHMER 

SPORY O „CYDA" 

I. 

Szczególne były w Polsce losy „Cyda". Nic w tym niezwykłego, 
że trzykrotnie wierszem polskim się odzywał, w trzech różnych, 
odległych od siebie epokach, baroku, klasycyzmu, Młodej Polski. 
&le niespodzianką wydać się może stwierdzenie, że mimo to 
nie mamy - przekładu tra gedii Corneille'a. Wniosek to jednak 
nieuchronny, skoro ani jeden z polskich jej odpowiedników nie 
dochował wierności francuskiemu oryginałowi w stopniu, jaki 
obowiązywać winien tłumacza-a rtys lę . Morsztyn, poefa form 
kunsztovmych i dworskich komplementów, zmienił dotkliw '.e to
nację utworu, nieoczekiwanie dał mu w wielu miejscach zacięcie 

rubaszne i zamaszystość sarmacką, .n arzucił mu obrazowość cał

kowicie ob c ą powściągliwej, z abs trakcjami zży tej wyobraźni 

Corneille'.a . Osi ński, ulegając argumentom pseudok lasyków, usu
nął Infantkę i zatarł odrębność stanc lirycznych. Wyspiański 

wreszcie dał upust liryzmowi daleko pona d miar , krys talizują

cego się klasycyzmu francusk iego, wyolbrzymił moty w rezyg
nacji ze szczęścia' osob is tego dla oddan ia sił narodowi, a drama t 
Rodryga i Szimeny przeo°'>razH w tr,agedię prze z.n aczeni a , jakże 

odległą od heroicznego woluntaryzmu Comeille'a'. Moż 1a by bod aj 
za ryzykować twierdzenie, że dro".a od francuski go „Cyda" do 
jego hiszpańskiego prototypu niewiele jest większa , niż droga 
od Corneille'a do Wyspiańskiego. 

Chociaż od czasów Siedleckiego pisano kilkakrotn ie - i nawet 
obsze rnie - o „metamorfozach" Cyda, krytycy nie zawsze skłonni 
są odróżniać polską parafrazę od jej źródła i w powojennych 
także dyskusjach, mówiąc o Corneille'u, w uchu maj,ą ciągle cha
rakterystyczny wiersz Wyspiańskiego (o co tym łatwiej, iż żaden 

z dwu jego poprzedll1ików nie zdołatby już ze sceny nawiązać 

kontaktu z widzem). Tak więc, analizując przełom moralny, do
konywujący się w Rodrygu, z jego głośnej relacji bojowej przy
taczano wiersze, istotnie pozostające w pamięci: 

czułem, że trzeba' zdzierżyć, 
że trzeba w sile sbać 

i tęgość ręki mierzyć 

na miarę tej potrzeby 
że tu nLe można ginąć 
z rozpac'zy, z rozkochania, 
bo jakieś prawo wyższe 
rozpaczy tej przygniata ... 
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LE;;ZEK HERDEGEN (Cyd), WANDA KRUSZEWSKA (Elwira), 
HALINA GRYGLASZEWSKA (Szimena). 

Lecz o ile nie trudno rozpoznać tu głos autora „Warszawianki" 
i „Wyzwolenia", o tyle próżno •by szukać u Corneille'a ustępu 

choćby tylko zbliżonego. 
Nawet i wtedy , gd y poprzestajemy na tekście Wyspiańskiego, 

gotowi uzna ć jego o::lrębność, uderzyć musi niejcdno ! ito~l: pol
skiego dramatu, który powstał w dwu różnych nutach. Widoczne 
to jes t już w odmiennej formie wiersza - to szeroko płynącego 
13-zgł0skowca„ to znów (przeważnie) bys tre.go siedmiozgłoskowca, 

z czym równolegle idzie wzrost swobody wobec oryginału, zde
cydowane przej_śc ie od przekładu do parafrazy. 

Ale być może, iż właśnie ta samodzielność dwu wybitnych 
poetów pomnożyła oddźwięk, ja ki „Cyd" znalazł w ich kraju, 
pozwo lił a mu zadomovvić się tu łatwiej i szybciej . W każdym 

razie jego losy teatralne w Polsce są chyba najciekawszym roz
działem długiej jego kariery scenicznej poza Francj ą . Wznawiany 
często, nie tylko zostawił pamięć o pięknych inscenizacjach 
i wybi tnych kreacjach aktorskich, ale wraz z Redutą zwę<lrowal 

przed dwudziestu laty całe kresy. W r. 1945 s tał się p ie rwszym 
utworem wi dh: i;;j poezji świ atowej, który powrócił na krakowską 
scenę, by w trzy lata później przez wiele w ieczorów wypełniać 

Teatr Polski i z naj dować nowych słuchaczy, śledzących rzecz 
z widocz1,ym napięciem - „bo ich cale tragedia przenika". 

II. 

Różne fazy przechodził spór o „Cyda" . Był ongiś pierwszą 

wielką polemiką w dziejach francuskiej krytyki literackiej . 
Zwietrzały na o .:;;ó ł i tchną ciasnym pedantyzmem argumenty, 
wytaczane w tej słynnej batalii. Ale i pośrój nich znajdą się 

znamienne za'Powiedzi niektóryoh sformułowa11 późniejszych. 

Z kolei, po latach, przedmiotem dyskusji stał się sam „spór" 
i jego szen:.!e tło . Id ąc zwłaszcza za sugestią znanych wierszy 
Boileau, przez długi czas atak na „Cyda" przypisywano inicja
tywie wszechwładnego kardynała Richelieu'go. Podejrzewano, 
że to on właśn ie, zawsze żywo interesujący się teatrem, a bez
przykładnym sukces·em Corneillea'a dotknięty we własnych nie
wczesnych ambicjach literackich, chciał w ten podstępny sposób 
wziąć odwet na zwycięskim rywalu. Późniejsi historycy wysu
wać zaczęli racz:.' j polityczne powodu niechęci pierwszego mi
nistra: wskazywali, że byt to okres wojny z Hiszpanią, kiedy 
chcącego kierować opinią publiczną dyktatora drażnić musiał 

podziw, wzbudzony dla narodowego bohatera nieprzyjaciół. Co 
więcej, czyniono z Corneille'a poetę królowej francuskiej Anny, 
rodzonej siostry Filipa IV, obwinianej o niedozwolone konszachty 
z bratem, i nawet w samym dramacie dopatrywano się rozmy
ślnych jakoby aluzyj. Wreszcie powoływano się na to, że w utwo
rze Corneille'a rola ważna i zaszczytna przy.padła pojedynkowi·, 
tępionemu rzą<lowymi zakazami, jako obyczaj, który szczególnie 
dużo szczerb poczynił wśród szlachty francus·kiej. 



Ale nowsze badania s~arają się rozwiać legendę o niechęci 
Riche]i.eu'go. Przytaczano więc z kolei ni 2za.przeczone dowody 
życzliwości kardynała dla Cor:1eille'a. a zwtasz:za fakt dwukrot
nego wystawienia „Cyda" na prywatnej scenie mlnis_tra .. Wyr a
żono wątpliwość, czy odpowiedzialny kierownik pol!tyk1 fr_a~
cuskiej mógł bawić się w podjazdowe utarczki litera:k~e wł~sme 
w chwili, gdy stały przed nim szczególnie trudne. 1. don10słe 
prc blemy państwowe. Stąd wniosek, że spór cat~ wyrósł po prostu 
z nwiści ,nis 3 r zy i pisma·ków, rozdrażnionych me tylko sukcesem, 
ale i durr:~ą repliką Corneille'a, kardynał zaś uznał z~ "."s~azane 
położyć kres zatargowi, oddaj·ąc sprawę do rozstrzygmęna sw1ezo 

powsta>łej Akademii. 
w ferworze dysku~ji łatwo o symplifikację. I tutaj też nie 

wvdaje się rz-eczą b e·z.sporną, by mąż stanu wśró.d przytłaczaJą
c;ch go :-iaw 2 t chwilami obowiąz·ków wobec pańsh.va nie szuk :c l 
odpręże n ia w Eprawach błahyc-h z tamtej perspekty:vy, ale wcho
dzących jakby w krąg jego amatorskich_ up~doban-, O~tatec~me, 
przy puścić trzeba, że Boileau był w teJ mierze ~1e „o·rzeJ_ od 
nas poinform owany i że nie szło mu o utrwalenie fatszywyc_h 
pogłosek. Więc nie oceniając przesadnie niechęci purpu_rata, r:ie 

1 · t-eż może odsuwać g0 zupełnie od udziału w l!tel'ack1eJ. na ezy . · · lk 
· t d Ale _ tak ezy owak - spór cały nie począł się ty ~o 
m ry ze. , . . i~ l" 

7 z przypadkowych uprzedze~1 osobistych i to własme 1-est o ,o 1c_-

nościa istotną. 

Wy~aziściej, niż dotąd, ukazuj e się on na tle yiajbardziej· dziś 
aktualnego zagad.nienia literatury XVII wieku : stosunku kl asy
cyzmu franc uskiEgo do baroku. Nie doceniano dłu_go. znaczenia 
baroku na gruncie francus-kim, t : l egając tradycyJn 21 mechęc,'. 
krytyki klasycznej z jej patronEm, a utorerr: '!Sztulo po~:yck1eJ _ 
na c·rele. Sporadycznie podeJmowane w v.rieku XIX P·?by re 
habilita cji ni ektóry{: h pisarzy nie dały trwals_zych w y mkow. Do
piero współcześni badacze prze złości literackie.1 p_odJęli ten pro
blem w s.posób programowy i dos tateczni e szeroki , J_ak tego do
woderr: oparta na bardzo wyczerpujących i ar ::ysumioo~ych stu
diach, a· ogłoszona w czasie wo jny książka przedstawiciela pa
rysk•iej Sorbony, Morneta, czy roz> aian.ia szwaJcarskie go kry
tyka, Kohlera, a w Polsce w tym sam ym k i·erunku zI;ii erzaJą ce, 
dotąd w całości nie opublikowane prace Z. Czernego i 1\1. M a l-

kiewicz-Strzałkowej. 

Widzimy coraz lepiej, że klasycyzm we Francj.i X~II. wieku 
nie był bynajmniej owym jedynowładcą na obraz i pou.ob1enstwo 
Ludwika XIV, za jakiego uchodził w oczach oddanych Jego ~ul
towi spadkobierców. Długo walczyć: mu przyszło z barok1e;n, 
który triumfował w tylu krnjach ówczesne] Europy. Odm?:~ 
wprawdzie klasycyzm ostateczne zwycięstwo, al_e 1_ Jego _w_spo 
zawodnik pociągnał niemałą częśc publiczności l!terack1eJ ~e 

, · · · ' · t ·c·ą swych reprezentantow Francji owc·z,esneJ, choc1az swie nos 1 , . . . 
mierzyć się nie mógł z jego okresem dojrzałosc1 i me znalazł 

róvnie mc·~nych po:J łeczn H:ów . I o:i wszakże miał swyc h :1ie 
prz ec ię t.ny C' ':l p oetów. indywidu alnoś ci c i~kawe i oczywiś ci'2 b::irdzo 
ró i:n 2 od pisarzy rr: :?:5ą cych zadecydować o obrazie całej epoki; 
zepchną ł je tej; z widowni i ośmieszyć się starał prąd zwycięski. 

O ćwi E rć wi eku -.vyprz edza „Cyd" -Obj ęcie r·!.~jów p r zez Lud
wika XIV i opanowa"'."l ie Parnasu prze"7. „w ielkich kl asyków". 
S pór o n iego jest ep izodem w alki o wiele szerszej niż te halne 
ó-;: ory , walki o charakter kultury francuskiej w n aj bliż s zych 

st ul ec iach. Powszechn cść zainteresowa:1ia, co wi -cej - e ntu
zjazm, jak i wzbudz ił, tłuma czy s i ę równi eż tym, że odczuto 
w nim tc hnienie twórczości ni e skrępowanej j eszcze n::Lobyt re
gułami i mimo całej dia le ktyki rycersk iego honoru b!iżs z-ej lu
d owych źródeł na tchnienia, z których nie przesta ł czerpCl ć dra-· 
mat hiszpańs ki, a od których trzymać si ę będzie z dala teatr 
francuski w swym arystokraty,cznym, dworski.m kulcie antyku. 
Corneille, na którego umysłowości niemało zaważył wpływ s z ko ły 

jezuickiej, g dzie s p ę<l zLł swe lata nauki - wpływ, k tóry późni e j 

wykryć da s ię w strukturze jego te atral nego świata (j ak tego 
dowodzi L. Rivea Ule w obszernej· księdze „Les debuts de P. Cor
neille", 1936 - Corn i lJe, który jako poe ta miłośc i silnie spo
winow3.cony był z ba rokiem (czemu znów bystre s tudium po
święcił świeżo O. Na<ia l: „Sen timent de l'amour d ans l'oeuvre 
de Corn ei lle", 1948) - Corneiile s!do nny był ulec ponętom 

tego prądu. I oto znalazł się na rozdrożu. Po „Cydzie" odsuwa 
się na lat parę od sceny. Czyni rachunek a rty s tycz n ego sumi enia. 
Nie wzdragał się n igdy podążać za przeobrażen i 3.mi p ubliczneg o 
smaku, jaki 2 dokola siebi e wyczuw~1ł. I kiedy r. 1640 wra ca 
do teatru, przechyli ł się już zdecydowan ie n a ~-h·onę klasycyzmu. 
A nową swe traged i ę dEdykuje - k 3. r dynal owi. 

Już wspó.tc z 2śn ie je:ina k go-ci-ziły w „Cy j a" zarzuty, k tóre nie 
były tylko wy-ii k ie rn ch wilowej gry od miennych k ier unk ów r oz
woju k ult t:ry, a l') jeszcz e nieraz ponawi ać s i ę mi ały. Tak zwła sz

cza u ::le.!"Za '."lo w Szimenę, w pochopność , z jak q o ddawać go tową 

rękę za bójcy swego ojc a. By ł w tym nie tylko odruch wysta
wionej na szw a·nk przyzwoitości, le i w yczucie dwuzn a czności 

morali1ego k o>Jfliktu, zawisłego od fałszywej konw encji społecz

nej. Corn eille bron ił się przed opon e.:i. tami. Ze ich rozbroić nie 
zdołał, przykładem choćby Dumas mło<lszy, który najnamiętniej 

chyba uderzył na „Cy'.lct ", jako utwór, gdzi-e uczu cia ro dzinne czy 
patriotyczne nie z'.lolne są zn:i erzyć się godnie z miłością, okazują 
się niczym wobec ~l osu płci. 

W<itpić nie sp osób, że tym, co w „Cydzie" najbardz i·ej jest nam 
dziś o·bce, to fa'1atyczna religia h on oru wraz z zakłamaniem, 

które z sobą nies ie. Wy•powiedziano już na ten temat sz·ereg słusz
nych uwag po krakowskiEj pr2micrze (K. Wyka, J. M. Świę

cicki). Stwi·erdzić tylko trz2ba, że w niemałej mierze t en bez
względny kult honoru położyć trzeba na karb his zpańskiego, 

barokowego rodowodu tragedii. Zni·knie on w grupie następnych 



arcydzieł Corneille'a · w ·.:czytowy m okrEs ie jego twórczości. 

Obowiązek, przeciwstawiający się uczuciu, innego nabierze tam 
charakteru: będzi·e to w „Ho racjuszu" ucz ucie patrioty ·z!1e, 
w „Cynnie" racja polityczna, w „Polyeukcie" żarl iwość religijn a . 

Tym !bardziej, wobec tak daleko idących pr;:emian społecznych 
i tak różnej często skali ocen m ora lnych , zas ta nawiać musi ży

wotność „Cyda". Żywotność w1jwyraźniej naturalna, nie będąca 

wynikiem g lwanizowania kia.sy ków obumarłych . Czyżby jedna 
z tyc h „Taj elT!n ic poezyj ",około których dość bezradnie krąży 

krytyka, widząc niedoskonałość swych narz dzi i zawodność 

etykiet? Już w konkluzji swego oficjalnego \ erdyktu nie mogł 

Akademia zamknąć oczu n a „niewytłumaczalną p rzyJemnosc, 
jaka j es t przymieszkq w zystkich błędów autora". Sa inte-Beuve , 
przys tępuj ąc do szczegółowego rozbioru tragedii, za c-zął od po:l.
niesien iu młodzie ńczego jej tonu i zas trzegł się, że n aj lepszym , 
.i dy.n:e wła~ciwym jej koment tor m byłby czytelnik miody. 
Urok , jaki ni esie z sobą entuzjazm młodzieńczy - to r efren 
kry tyków piszącyc h po \ sze cza ·y o „Cyd'lie" - i nie sp osób 
upatrywuć w tym ty lko b ie rnego, trzym an io. s ię w ytyczonego 
szlaku. Nie inaczej brzmią głosy, tóre na krót - p rzed woj ną 

dolą ·zyły s i ę do tego chóru. Czy pa·dni _ mogące dzi ś budz ić 

nie ufnoś · okreś lenie: „dynam izm " (Sch lumberger , „P laisir a Cor
n e ille , 1936), czy zapewnien ie, i ż „n igdy j u ż Comeille nie odnaj 
dz ie tego wdzięku tej młodośc' " (Br sillach, „Corne ille " , 1938) -
za w ·,:e krążymy po tej sa;-nej ś cieżce . Podzi dla młodośc i r oz
rzutn ie ofiar nej , choćby w poświęceniu jej tkwił omyłka, to 
bodaj is totn ie główna tajemnica długowiecznośc i „ yda" , na 
przekór wszelki m zastrzeżeniom i ą tpliwościom , jaki na tr ·cza 
ana liza . Dołącza ·i ę d o tego piękno ges tu i m aestr ia w iersza, 
te same, któr - w niższym r jonie lite ratury zapewn i ły 

powodz nie „Cyr a nowi" Rost , 1da. 

Wyspiańsk i wyczuł ten cha rakter „Cyda" gdy n a paralrazie 
swej położył szczególnie siln · akcen t li ryczny . W ten s posób 
w ·zedl jak gdyby n a d rogę po,vro t ną - d Corne ille 'a do Guille
n a de Cas tro. Chcia ł zarazem zmien ić c•blicze l o fli k tu rr:ora l
nego, wyj śc ie z niego ukazując ' oherz-e dla n ar od u. 

Ale k onsekwentn tego przeprowadzen ie w}magało by da lej 
je zcze i dącego ode r wania się od francuskiego te kstu. Pozostała 

tedy oscylacja między Młodą Polską a Paryżem Lud vik XIII, 
tyle chwiej ności wnosząca nicst ty we wrażenia słuchacza . 

MIECZYSŁAW BRAHMER 
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