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\V chwili gdy na scenie pojawił się Cyd Cor
neille'a, literatura francuska, odrodzona za Henryka 
IV i licząca się od Malherbe'a, - od dawna już trwała 
w oczekiv,;aniu. Epoka w sv..-ej nowości i nowocze
sności nie wydala jeszcze nic wielkiego, nic napraw
dę pięknego; mam na myśli piękno i nowość właś
ciwe d.an€i epoce i nadające jej swoiste piętno. 
XVI! wiek szukał jeszcze, a jakkolwiek wyszedł już 
z lat uczniowski.eh, nie wyzwolił się jeszcze na mi
strza. Kil.ka szlachetnych i dumnych strof Malher
be'a daw.ało przed.smak wielkiego dzieła; dzieło takie 
się nie pojawiło. Prawdziwym wydarzeniem, dzie
łem pasjonującym wszystkich bez różnicy - będzie 
dopiero Cyd, wystawiony ku powszechnemu zachwy
towi z końcem g.rudnia 1636 roku, Cyd, który ukoro
nował Corneill<e'a na wielkiego poetę. Podaję gru
dzień jako datę najbardziej prawdopodobną; inni 

•Podają listopad. W owych czasach nikt nie pomyślał, 
by zapisać datę tego zwydęstwa. 

A przecież było to zwycięstwo jakich mało; chwała 
jego op romienia naw€t panQwanie Ludwika XIII 
i R.ichelieu'go, lktóry okazał się tak surowym dla Cy
da. Mimo wszystko nie podobna oddzielać triumfów 
króla i kardynała, od najświetniejszego momentu ich 
chwały. Dz.iaJ.o się to właśni·e w chwili, gdy odbilto 
Hiszpanom Corbie (14 listopada 1636 .roku) t. Wszyst
kie serca francuskie biły żywiej. Francja wyszła 
z wielkiego przesilenia. Oddychano swobodniej i peł
ną piersią. O tej godzinie wyzwolenia i radości Pa
ryż, jak1by chcąc uczcić ją i uświetnić, miał również 
swój wielki dzień. swoje świetne zwycięstwo. 

W h istorii literatury dzieje się inaczej niż w hi
storii polityczne.i, powszednie lata nie są istotne, liczą 
się tylko daty przełomowe, decy·dujące. Jedną z nich 
jest rok 1636. Chci-ałbym ja'k najlepiej uchWYcić tu 
i oddać wzruszenia, jakie Cyd wzbudził, i~krę elek
tryczną, która wstrząsnęła ówczesną publicznością. 

Nieraz sobie myślałem, że Cyda nie powinien ko
mentow.ać osiwiały krytyk, ale młodzieniec, który 
czytałby go na głos i mówił, jakie uczucia budzi 
w nim ta lektura. Kiedyś zrobiłem sobie przyjem
ność dokonania takiej próby. 

t Chodzi tu o epizod wal k Fra ncji przeciwko Habsburl(om. 
W 16~6 rok u rozpoczęły się dzi a łani a wojenne, wojska hisz
p ;11iskie dągnąc z N1d - rlandóvv \V kroczyły n a teren Francji 
i zajęły miasto Corbie (w Pikardii). Stalo się to sygnałem 
do oatriotycznel(o zry wu: odbicie Corble było dla Franci i 
wielkim świętem narodowym, · 



Pewien młody przyjaciel na moją prośbę czytał mi 
głośno Cyda, a żywe i świeże uczucia, jakich przy 
tym doznawał , były dla mnie j.akby poglądowym ko
mentarzem. Na ogól r zecz biorąc, ten tylko mówi 
o czymś jak należy, k to jest rówieśnikiem swego te
matu. Cyd to dzieł o młodości, to świetne początki -
początki człowiek a, odrodzenie literatury i inaugu
r.acja wielkiej epoki. Raz wraz napotykamy tu wier
sze try kające prosto z serca: to wspaniałe, to pory
wające. Biada młodzieńcowi, który nie podziwiałby 
Cyda: widać n ie dostaje mu p asji ani powołania mło
dości. Cyd to nieśmiert el ny kwiat miłości i honoru. 
Ci , którzy jak pani de Sevigne czy Saint-Evremonci 
podziwiali Cyda w chw ili jego powstania, sami będąc 
w kwiecie w ieku, uważali , iż jest to dzieło nieporów
nane, i z trudem tylko mogli ścierpieć, by porówny
wano k ogokolwiek z Corn eille'em. 

Gdy w związku z Cydem mówimy o tworzeniu, 
trzeba się dobrze rozumieć . Nie może tu być mowy 
o tworzeniu w sensie p oczyn ania z niczego i dobywa
nia wszystkiego z własnej duszy, albowiem materiał 
został tu dany ską dinąd. Dzieło Corneille'a polega tu 
i może pol·egać jedynie na przyikrojeniu materiału, na 
dokonaniu niełatwego zadania śmiało, stanowczo, 
z niezwykłą zręcznością . Surowcem Corneille'a była 
młodość Cyda, sztuka w trzech „dniach" Guillema de 
Castro 2. Co z ni€j właściwie zaczerpnął? Jak dalece 
skrócił ją i przetworzył na utwór bardzo francuski 
(nie zatracając wcale hiszpai'l skiego kolorytu) ? Jak 
poradził sobie z miejscem, z czasem, z ilością postaci, 
z ich uczuci ami, sposobem mówienia i działania? Dziś 
gdy wszystkie akta procesu mamy przed oczyma, każ
dy może z łatwośc ią odpowiedzieć sobie na powyższe 
pytan ia. W każdym bądź razie jest rzeczą pev.rną 
i można stwi erdzić bez c-bawy, że Corneille nie ko
piował, a naś ladują c - przetw2rzał. Dany mu mate.riat 
zebra.!, przyciął, upo.rządkował. Z tego. co było 
tylko miałk im surowcem - uczynił dzieło sztuki, 
i to dzieło jak najbardziej francuskie. Wszelki cudzo
ziemski utwór, przechodząc przez Francję , przez fran
cuską formę i fran cuski sposób wyrażania, nabiera 
jasn oś ci i zwartości, podobnie jak w filozofii myśl 
jakaś wówczas osią"a całą ścisłcść i jasność, gdy zo
stanie wypowiedziana rp o francu&k u. Corneille, zamy
kaj ąc Cyda w cia 'niejsze ra my, uwydatnia jego za le
ty, całą n aręcz piękna rzuca w słońce, jakoby silną 
i chybką strugę \.Vodotrysku. 

Corneille nie odznacza się zazwyczaj dobrym sm1-
kiem, ale ' tym wypadku , gdy porównamy Cyda 
z hiszpańskim pierwowzorem. przekonujemy się, że 
stosownie do na szvch fr an cusk;ch pojęć, do pojęć ów
czesnej publ iczności - Corneille okazał ba rdzo wiele 
dobr-ego smaiku. to znaczy - um i.ał dokonać wyboru. 
W rozbiorze Cvda . napisan rn w d"vadzieścia pięć 
lat później , CorneiUe z saty~fakcją ukazuje niektóre 
z swych zręcznych zabiegó v. Równocześnie zda je się 

2 Guillem de Castro (1569-1631) - dramaturg hiszpański. 
autor Los Mocedades del Cld (Młodość Cyda). 

potępiać pewne ,szczegóły bardzo w stylu hiszpań
skim., zdaje się żałować, że je pozostawił. Należy tu 
n~ przykład scena, gdy Cyd gotów jest oddać Chime
rne swą sz.ipadę i dać się zabić przez don Sanktego. 
Corneille pisze: 

Teraz by mi to nie przypadło do smaku; rzeczy 
takowe miały wzięcie w dawniejszych czasach 
nie licują zasię z obecnymi. Pierwsza z nich 
była w dziele hiszpańskim, drugą-ro na nim 
wzorował, ale na przyszłość nie śmiałbym uka
zywać takich scen ·na naszym teatrze. 

C::o ~naczy, że w wieku pięćdziesięciu czy sześćdzie
s1ęcm lat nie odważylibyśmy się-nie bez powodu! -
powtórzyć tego, . co czyniliśmy mając lat trzydzieści. 
I ~wsz_ei:i! StaraJm_y . s·ię mieć jak najwięcej zalet i jak 
naJmmeJ wad własc1wych danemu wiekowi ale hacz
~Y. by w porywie .1!-~ewezesn~j skruchy •n:ie tairgnąć 
się na swą n~łodosc, na dzieła i czyny młodości 
zwłaszcza gdy Jest to młodość wielkiego Corneille•a'. 

A teraz otwórzmy Cyda i jeśli macie na to ocho
tę - przeczytajmy go wspólnie raz jeszcze ... 

(Sainte-Be,';1ve : „Nowe POniedzlalki"; fragmenty eseju 
o .„Cydzie opublikowanego na lamach czasopisma con
st1tut1onnel ". Przedruku dokonano z Wvboru "pism 
krytycznych" Sainte-Beuve 'a, Biblioteka · Narodowa 
Wrocław 1957 r.) ' 
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Elwiro Różycka 
aktorko 

Mieczysław Brahmer 

Rena Ruszczyc 
aktorka 

SPORY O „CYDA'' 

I 

Szc.z.eg6łne były w Polsoe 1osy „Cyda". Nic w tym 

niezwykłego, że trzy;l{irotn ~e w1ie.rszem polskim się odzy_ 

wał, w trzech różny.eh, odległych od siebie epo:kach , 

baroku, klasycyzmu, Młodej Polski. Ale niespodzian

ką wydać się może stwierdzenie, że mimo to nie ma

my - przekładu tragedii Corneille'a. Wniosek to jed

nak nieuchranny , skoro ani deden z polskich jej ·Odipo

wiedników nie dochowa! wierności fran<:uski emu ory

gindowi w stopniu, jaki obowiązywać win1en tłuma

cza-artystę. Morsztyn, poeta form kunsztownych 

i dworskich komplementów, zmienił dotkliwie tonację 

utworu, nieoczekiwanie dał mu w wielu miejscach za

cięci e rubaszne i zamaszystość sarmacką, narzucił mu 

obrazowość całkowicie obcą powściągliwej, z abstrak

cjami zżytej wyobraźni Corneille'a. Osiński, ulegając 

Władysław Szumowicz 
aktor 

Władysław Hermanowicz 
aktor 

argumenrt.om pseudoklasyk 6 w, us·unął Infain.tkę i zatarł 

odrębność stanc lirycznych. Wyspiański wreszcie dał 

upust liryzmowi daleko ponad miarę krystalizującego 

się klasycyzmu francuskiego, wyolbrzymi! motyw re

zygnacji ze szczęścia osobistego dla oddania sił naro

dowi, a dr.amat Rodryga i Szimeny przeobraz i ł w tra

gedię przeznaczenia, jakże odległą od heroicznego wo

luntaryzmu Corneille'a. Można by ·bodaj za.ryzykować 

twie°rdzenie, że droga do francuskiego „Cyda" od jego 

hiszpańskiego prototypu niewiele jest większa, niż 

droga od Corneille'a do Wyspiańsk•iego. 

Chociaż od czasów Siedleckiego pisano kilkakrotnie 

- i nawet obszernie - o „metamorfozach" Cyda, kry

tycy nie zawsze skłonni są odróżniać polską parafraz<; 

od jej źródła i w powojennych także .dyskusjach, mó

wiąc o Corneille'u, w uchu mają ciągle charaktery

styczny wiersz Wyspiańskiego (o co tym łatwiej, iż 

żaden z dwu jego poprzedników nie zdołałby już ze 

sceny nawiązać kont.aktu z widzem). 

Tak więc, analizując przełom moralny, dokonywu

jący się w Rodrygu, z jego głośnej relacji bojowej 

przytaczano wiersze, istotnie pozostające w pamięci: 



Z o fi a Wołoszynowska 
aktorka 

Karolina Salanga 
aktorka 

Czułem że tvz.eba zdzi<er•żyć, 

że trz.eba w <&He stać, 

i tęgość ręki mierzyć . 

na miarę tej potrzeby, 
że tu nie moilna ginąć, 

z rozpaczy, z rozkochania, 
bo jakieś prawo wyższe, 
raz.paczy tej przyigani,a„. 

Lecz o ile nie trudno rozpoznać tu głos autora 

„Warszawianki", o tyle próżno by szukać u Corneille'.a 

ustępu choćby tylko z,bJiżonego. 

Naw·et i wtedy, gdy poprzestajemy na tekście Wy

spiańskiego, gotowi uznać jego odrębność, uderzyć 

musi niejednolitość polskiego dramatu, który powstał 

w dwu różnych rzutach. Widoczne to jest już, w od

miennej for mie wiersza - to szeroko płynącego l:J

zgło sikowca , to znów (przeważnie) bystrego siedmio

zgłoskowca, z czym równolegle idzie wzrost swobody 

wobec oryginału, zdecydowane przejście od przekład;i 

do par.afrazy. 

Ale być może, iż właśnie ta samodzielność dwu wy

bitnych poetów pomnożyła oddżwjęk, jaki „Cyd" 

znafaz;ł w ich k,r.aju, pozwo'liła mu zadomowić się .tu 

Feliks Karpowicz 
aktor 

Edward Gudowski 
aktor 

ł a twi ej i szybc ie j. W k a żdym r azie jego losy teatra lne 

w P olsce S ó1 chyba n a jciek aw szym rozdzi ałem d.lugi e .i 

j ego k ar iery s cen; czne j poza Francj ą . Wzn a wiany c zę _ 

s t c. ni e tylko zost a wił !Pa mi ęć o pięknych in scenizac

jach w ybitnych, k re acj ach aktorskich, ale wraz 

z. Rej utą zwędrowa ł przed dwudziestu laty całe k resy. 

Vv r. 1945 s t a ł się pierwszy m utworem wielkiej poezji 

śwL1 towe,i, któ.ry powrócił n a krakowską scen ę , by 

w trzy l a t a później przez wiele wi eczorów wypełn iać 

Te atr Pols ki i znajdować nowych słuch aczy, śledzą

cych rzecz /, wi docz.nym napi ęc i em - „bo ich cale 

i n 1ge :J: a p rzen ik a". 

II. 

O ć w i e r ć wi eku w yprzed za „Cyd " obj ęc ie r z<1dów 

prz ez Luch vik a XIV i opanow ani e Pa rn as u przez. 

„\ ie lk ich kl asy kó w". Spór o ni ego jest epizode m wal

ki o wiele szersze .i ni ż t eatraln e spory, walk i o cha

r ak te r k ultury f rn n cuskie:i w naj b liższych st ul eci ach. 

Pow ··zechn ość za intereso wania, co więc ej - entuz

j azm, :ia k i wzbudził, tłumaczy się również tym, ż·e 

odcz u to w n im tchnieni e twórczości nie skrępowane .i 

ie: zcze nazbyt n ·gu!<i mi i m i mo ca l j d ialektyki r y-



Barbara Fijewska 
aktor ko 

Maria Kossowska 
aktorka 

rersk iego honoru bliższej ludowych źródeł natchni ro:
n :a, z których n ie przestał czerpać dramat hiszpańsk; , 

a o:l których trzymać się będzie z dala teatr kancuski 
w swym a ry t ·kratycznym, dworskim kulcie antyku. 

Wątpić ni c sposób, że tym, co w „Cydzie" najbar
dz iej jest nam dzi ś obce, to fanatyczna religia honoru 
wraz z za kłamaniem , które z sobą niesie. Stwierdzić 
trzeba, ż<:: w n:emałej mi-erze ten bezwzględny kult 
h ono ru położyć trzeba na karb hisz:pańskiego, baro
kowego rodowodu tragedii. Zniknie on w grupie na
stępnych arcydzieł Corneille'a w szczytowym okresie 
jego twórczośc i. Obowiązek , przeciwstawiający się 

u~zuciu, innego nabierze tam eharakteru : będzie to 
w „Horacjuszu" uczucie patriotyczn-e, w „Cynnie" 
racja polityczna . w „Polyeukcie" żarliwość religijna. 

Tym bardz ie.i , wobec ta k daleko idących przemian 
spc łec:znych i t · ;k różne i często skali ocen moralnych, 
z"stanaw i ać musi żywotność .,Cyda". Żywotność naj
wyraźniej naturalna , ni e będąca wyni,k iem galwanizo
wania klasyków obumarłych. Czyżby jedna z tych 
„Tajemnic poezji'', okola których dość bezr.adnie krą
ży krytyka, widząc niedoskonałość swych narzędzi 

i zawodność etykie t? Już w konkluzji swego oficjal
ne o werdyktu nie mogla A·kademia zamknąć oczu 
na „niewytłumaczalną przyjemność, jaka jest przy
mieszką wszy tkich błędów autora". Sainte-Beuve, 

Bronisław Kassowski 
aktor 

Wacław Rybczyński 

aktor 

przystępując do . szczegółowego rozbioru tragedii, za
czął od podniesienia młodzieńczeg jej kmu i zastrzegł 
się, że najleps;zym, jedynie wł:aści~vym jej komentato
rem byłby czytelnik młody. Urok, j.aki mesie z sobą 

entuzjazm mlodzieńczy - to refren krytyków ,piszą
cych po wsze czasy o „Cydzie". 

Podziw dla młodości roz.rzutnie ofiarnej, choćby 

w poświęceniu jej tkwiła omyłka to bodaj istotnie 
główna tajemnica długowiecz.ności „Cyd.a", na przekór 
wszelkim zastrz-eżeniom i wątpliwościom, jakie na
stręcza analiza. Dołącza się do tego piękno gestu 
i maes,tria wienza, te same, które - w ni,ższym re 
joni·e literatury - zapewniły powodzenie „Cyranowi" 
Rostanda. 

Wyspiański wyczuł ten charakter „Cyda', gdy na 
parafrazie swe.i położył zczególnie silny akcent l i
ryczny. W ten sposób wszedł jak gdyby na drogę p o
wrotną - od Corneille'a do Guill eua de Castro. 
Chciał zarazem zmienić oblicze konfl [kt.u moralnego, 
wyjście z niego ukazując w ofierze dl a narodu. 

Ale konsekwentne te go przeprowadzenie wymaga
łoby dalej jeszcze idącego oderwania się od francu
skiego tekstu . Pozostała tedy oscylacja między Młod<J 

Polską a Paryżem Ludwika XIII, tyle chwiej ności 

wnosząca niestety we wrażenia słuchacza. 

Mieczysław Brahmer 



Karolina !Lubieńska 
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Morio Drzewiecka 
aktorko 

Jan Lorentowicz 

Elżbieto Skorynionka 
aktorko 

„CYD" WYSPIANSKIEGO 
Pod k oniec swego tragicznego żywota Wyspiański 

„przemyśl.a l" na no·wo kilka arcydzieł literatury świa
towej. Dwa z .ni ch na>vet przetworzył według wyma
gań własnego g·eniuszu, mianowicie: Hamleta i Cyda. 
Jego przebogata wyobrażnia twórcza nie mogła przy . 
.iąć b ez zastrzeżeń cudzych obrazów i cudzych pomy
słów: przerabiała je natychmiast, otaczała liniami 
własnego stylu. Kornel i R asyn byli nauczycielami 
Wyspiańskiego w jego studiach teatru, badał ich nie
wątpliwi e z za pał em 1podczas swego pobytu w Pary
żu. Na kilka miesięcy przed śmiercią, sięgając parnię-

Bronisław Orlicz 
aktor 

Eugeniusz Lotor 
aktor 

Szczepa n Łyżwo 

akt or 

Jon Zdro jewsk i 
aktor 

cią do sw •eh wzrusz eń pa ry skich, z~trzymal . s ię na 
Cydzie. Pos t a ć n i ez łomnego rycerza sredn10w1eczne.go 
pociąga ł a go szl ache lny m tonem duszy, olbrzymim 
napięc iem uczuć. Stał a wł aśnie n ~ takim sa.rnym po
ziomie , co je o n aj lepsze m arzem a poetyckie. I dla
tego pos tan owił zbudować sobie wła sneg.o Cyda, po
s t aw ić <'o obok bohaterów Wy z w o 1e n 1 a i N o c Y 
Li s t opa d o w ej, p e· rewn ić go n iejako z innym i 
.k s ztałt am i swej wyobrażni. 

Tak ie prze! warzenie nie rno:l.e się nazywać przekła
dem. Wyspia · ki wzią ł z C y d a Kornelowego sarną 
jedynie t reść i m1 d ał jej swoją .formę. Zachowa ł 
wprawdzie ogólny scena riusz tragedii francuski ej, 
al0 nie ba ł się p uczynić zmian w samej konstrukc j ·. 
Zar az w pierwszym akcie usunął w trzeciej scenic 
monolog Infan tki , k tóry wł ączył do dia logów sceny 

Juliusz Dziemski 
aktor 

Adom Cieślak 
aktor 



Hal ina Sło je ws k a 

akt orko 
Ha nna Woli cka 

ak lorka 

dru giej: z aktu t rzec iego u unął m on olog Don Diega, 
w akcie .czwa r tym dodał jedn ą cenę . Tłum aczy ł m a
ło, a naJw i ęcej prZC1twa•rz a ł na swoj ą m c dlę: tylk o 
cz tery sc ny w sztuce są wolnym przekła dem orygi 
nahi: r e zta z a ś -:- to p r zeróbki zupełn ie in dywid u
alne .. Jako rys naJogó Ln iejszy w Cy d z i e Wys pi2 11 -
skiego Po k reś li ć n al - ży wyrzucenie cał ego szeregu 
ko rnclowsk1ch okresów ret orycznych„. 

Niem niej ważne s~1 ·óżnice w budowi e wiersza : 
u _K o·rn e_Ja , z drobn •m i wy j ą&amj, ca la trag.edia p!y
m e \ zimnych, pO\'_'ażnych . niekiedy E.>posowych al ek
sa ndryn ach, tan?w1ących klasyczn y wiersz fra ncuski , 
ob owiąz uJący kazd go poet , a ż do czasów wolnego 

" "' . . " w1ersz'.l : '" .V prn1 sk i zaś poważn ego wiersza trzyn a-
siozg rros . owego_ uzy wa t;i:ll~ o \V chwi lach u roczys ty ch. 
tam „dz1 e mo \ a o OJCz,yzn1e lub o \ rainych s;pTawach 

Władysł aw Jeżews k i 
aklor 

Jerzy Radwan 
aktor 

Władysław Karwicz 
aktor 

Władysław Trojanowski 
aktor 

honoru: poza tym , w di alogach używa różnych mi.a ;· , 
zależn ie od tonu i nas troju. Wyspiański w histori i 
Rodryga widzia ł oprócz tragk.znej waJkj obo w.iązku 
z uczuciem osob istym, wiele motywów n a wskroś 
lirycznych i te wyzyska ł b ardzo oryginalnie. Monolog 
Infaniki w ostatnim akcie, z cudnym refrenem: 

„Miłość i czuł ość w sobie skryję: 
Zamilkaj serce dzi ewicze - " 

należy do najpiękniejszych poematów Wyspi.ańskiego. 
Przedziwna słodycz, bo1 esna melanchol ia łączą się. tu 
z czarem określeń , wystylizowanych przez Wys;piaó
skiego z miłośc i ą szczególną. 

Zatrzymani e s i ę poety n a niek tórych postaciach 
Kornela dłużej , niż pozwala! teks t oryginału , zmieniło 
tu i ówdzie samą i sto tę tragedii francuskie j. Zmieniły 
s ię .nawet charaktery osób d z i a ła jących . Komu chodzi 

Jerzy Tyczy1iski 
aktor 



Lilliana Brzezińska 
aktorka 

Krystyna Hebda 
aktorka 

o poemat Kornela, nie znajdzie go w całości w tra
gedii Wyspiańskiego. Ale każdy kto posłyszy raz 
Cy da Wyspiańskiego, zmzumie, że ta.ka pr:ueróhka 
jest może jedynym słusznym sposobem wskrzeszania 
arcydzieła, związanego ze specjalnymi tradycjami 
sztucznego klasycyzmu we Francji i ' dobiegającego 
trzystu lat egzystencji. 

„Cyd" ma u nas starą tradycję: wystawiono go 
w Polsce po raz pie11wszy w przeldadz.ie Andrzeja 
Morsztyna w r. 1661, ina sejmie, gdy obchodzono zwy
cięskie gody odebrani.a miast litewskich od Moskwy 
oraz miast pruskich od Szwedów. Dawano tragedię 
Knrnela wobec królewskiej pary, dworzan i rycerzy. 
Przekład Morsztyna, witany wówczas z dumą narodo
wą, stanowi piękną pamiątkę starej kultury naszej, 
ale <dziś już byłby trudny do odegrania. Wróciła ta 

Jerzy Chudzyński 
aktor 

Włodzimierz Mancewicz 
aktor 

Maria Jabłońska 

sufler 

Janina Dawczyk 
sufler 

tragedia do 1nas po raz wtóry w epoce pseudokl·asy
cyzmu: tłumaczył ją wtedy Ludwik Osiński. <? tym 
Jego przekładzie do te.j pory krąży '!' sfera.eh ll~era7-
kich nieuzasadniona wersja, że Jest „f1lolog1czme 
wierny", a przecież bardzo piękny. Tymczasem k~o 
sobie zadał trud zajrzenia do oryginału, przekona się 
że wszystkie trzy polskie przekłady Cyda są dowol~e ... 

U każde.go z trzech polskkh tłumaczy .przekład iest 
dowolny, ale tylko u Wyspiańskiego naprawdę twó~
czy. Gdy z monologów Rodryga wydobywa poeta naJ
znamienniejsze momenty jego bohaterstwa i uczucio
wości, daje widzowi przedziwną kwintesencję tra
giimu. 

Henryk Liparlowski 
Inspicjent 

„Dwadzieścia lat teatru" 
Warszawa 1929 r. 

Andrzej Karolak 
Inspicjent 
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Edward Laskowski 

charakteryzolar 

Wando Moszyńska 

kierownik pracowni 
krawieckiej damskiej 

Stanisław Nieścierowicz 

kierownik pracowni 
krawieckiej męskiej 



Cezario Bućko 
główny księgowy 

Józef Kościuczyk 

kierownik pracowni stolarskiej 
i brygadier sceny 

Janino Szałkowska 

rekwizytor 
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Romuald Druskonł 

kierownik pracowni 
malarskiej 

Mori o Korzeni ewsko 

rekwizytor 

Czesław Kazberuk 

modelator 



Zdzisław Tomaszewski 

kierownik elektryków 

Stefan Kalino 

kierownik gospodarczy 

Anna Frydrych 

główna garderobiano 

Pracownicy Administracji 
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PELAGIA KOREK 
MARIA PUDŁOWSKA 
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EDMUND GRUDDŃSKI 
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JANINA SKWARCZYŃSKA 
JANINA GOŁUBOWICZ 

Pracownie Krawieckie 

LEONTYNA DM YTRUK 
EUGENIA MOJSA 
MARIA KAKAREKO 
ANTONI SZULSKI 
KRZYSZTOF BIELAWIEC 

Elektrycy 

JANUSZ GARNCARZ 
TOMASZ WEWIÓR 
JÓZEF POJAWIS 

Pracownicy T echnicz.ni 

STANISŁAW BOJAR 
MIROSŁAW CYBULKO 
KAZIMIERZ HOŁOWNIA 
BOLESŁAW LINOWSKI 
MICHAŁ NOSOROWSKI 
PIOTR SANDURA 
PIOTR SIEM 'l iEŃCZUK 
JAN SUPROŃ 
STANISŁAW RYBOŁOWICZ 
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