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Proiogus Stanisława Wyspiallskiegó do -- „CYDA" 

vV sali zamku w Warsz8wie 
Przed Janem l{azimierzem 
na teatru, czasu obrad srjmowych 
odegrano Cyda RoderykR. 
I\ról poglądał dokoła. 
Miał tam wielu równych jemu prawie, 
którym wieńce na czoła 
Mars przydarzył i rozdał łaskawie. 
Miał ich wszystkich gotowych. 
Takimi rycerzami świat by cały zadziw i ł : 
mało gdzie takich żołnierz!) . ByN 11imi: 

Pan Lubomirski Jerzy, 
Pan Sobieski chorąży, 
Pan Bogusław Radziwiłł, 
Czarnecki, 
Hetman stary Rewera Potocki, 
Sa piecha. Pac, 
Radziejiowski . . . . z inszymi, 
Miła sercu pociecha, 
ale niejedno ciąży. 
Owdzie uśmiech zdradziecki, 
słodycz wszystko kłamliwa , 

owdzie zdrada już jawna, 
którą tylko łaskawość króleu:ska pokrywa. 
Ten pychę w sercu trzyma, 
a ten miłośne troski. 
Ten w lat podeszłym kresie, 
temu młodość skrzynie otwiertl 
Nie wiadomo co jutro przynies:e. 
PatrLą k'u sobie oczyma, 
bo ich cale tragedia przenika. 
A królowa Maria Ludwika, 
a król waży, i mierzy, 
który pośród dostojnych rycerzy 
więcej godzien Cyda Roderyka . 

Właśnie to tym dniem rano 
więcej trzystu sztandarów 
pod stopy mu rzucano. 
Rok był naonczas Pai1ski 
tysiąc sześćset sześćdziesiąt pierwszy, 
jak tam słuchano wierszy 
i tej tragedii Cyda 
Może tak to nakłoni 
gdy się płótno odsłoni, 
:ile rzecz godna słuchania się wyda. 

Rok (1907) 
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. • .. utkwiła mi w pamięci wizyta. jaką 
wspólnie odbyliśmy ze śp. Spitziarem. de
koratorem Teatru Krakowskiego. S7lo o de~ 
koracje i kostiumy, Gdyśmy poprosili o de 
cyzję Wyspiańskiego. sięgnął na półki po 
monografię Veronese' a. otworzył kartkę z re~ 
produkcjq „Kany Galilejskiej" i z jakimś 
niezapomnianym uśmiechem radości rzekł; 

„Oto cala dekoracja" .... . . 

.. .. .... Rzecz dzieje się niby ·w Hiszpanii. 
a nam nic tak nie uzmysławia Hiszpanii. 
jak Velasquez„ więc przepych w kostiu
mach V elasquezowskich i V elasquezowska 
nieruchomość robronów kobiecych. Ana
chronizm w stosunku do p r a w d z i w e g o 
„Cvda" bohatera średniowiecznego. Ale 
i Corneillowski tekst jest też anachroniz-

· mem." 

Adam Grzymała - Siedlecki 

Wspomnienia o Wyspiańskim 
druk. w .Rzeczpospolitej" Nr 398 rok 1922 



Ż)Jł w l\rukowiC' nieszczęsnu poe ta, któr!J tworzul. tworzvł 
rozpaczliwie, wyrzucając z siebie dwadzieścia dramatów w prze
ciągu dziesięci u lat . u bul tak tragicznie połamany chorobą, ie 
wci<tż putał sam si ebie : „ och, któryż jestem żyw!), CZ!J ten, 
co skrzydeł loty przez Ż!JWOt miał związane, CZ!J ten, co cisku 
grotu o krzemień gwiazd ciosane?" Utworzyło się około niego 
szczupłe grono wielbicieli, pozu nimi zaś kłębił!) się zastęp!) 

tych którzy z nieufnościa , ni e kiedy wprost z uśmiechem sarka
zmu spoglądali na jer,o talent. 'vV ciągu szeregu lot należało 

wprost do dobrego tonu literackiego mówić : „nic o nic go ni c 
rozumie m" . \Varszawa, która ogromnie lubi „nic nie tozumie ć", 

słu chała o Wu~piafiskim, jak o jakimś micie niepokojącum. 
Przcd1t1:n.uiono w Filharmonii strzęp!) „ Wesela " I przekonano 
orlrozu mszustkich, komu na tem zależało, :i.e „niema o co ro
bi ć pie kła" z t!Jm tam W!Jspiańskirn. „Te n Kraków zawsze so
bi e coś takiego wymuśli". 

At wreszcie znalazł się w samum Krakowie człowiek 

dostojn!J a śmiały, poważny a pełny zaszcz!Jtów i godności, któr!J 
rozważył gruntownie dzieła \IV!Js pini'1skiego i ujął je W!Jnioślc 

w toką suntezę: „To są wszustkie nadużucia, wszystkie zbo
czenia, wszustke chorobliwości, wszustkie pretensje i zarozu
miałości drugorzędnego romantyzmu, tulko podniesione do 
kwadratu. Gonitwa za Or!Jginalnością, silenie się no oruginalność 
(oez jej zasobu w duszu w umyśle i w talencie) - wudału roz
rozkład formu; wiara w nieomulność własnego genjuszu i jeco 
nLllchnień wudała rozkład m!Jśli''. 

Łatwo się dom!Jśle ć, że tak głęboko i tak stanowczo i tak 
nieo dwołalnie napisać mógł jedynie hrobia Stanisław Tarnowski 
(.. Ilist . Lit. Pols k." tom VII, s tr . 550). Rozświ etliło się odrazu 
w dusz!J wielkim gromedom obuwateli niesłusznie zatrwożonuch. 
'v\I \Varszawic pisano z ulgą, że „na reszcie fachowa kr!Jt!Jką' 

wvpowiedziała swe rze telne s łowo o tym przcklętum „moder
ni źmic", wszuscy zaś , co już oddawna „nic nie rozumieli" , po
dali sobie radośnie ręce i winszowali sobie wzajemnie rozumu 
i rozwogi, które nic dały się przeci eż unieść głupiej fali roz
wichrzoner,o e ntuzjazmu. I gdy tam, w Krakowie, pomimo wy

roku dziadzi Tarnowskiego, odbywał się w tea trze nie ustannie 
zbożny kult wiz!Jj W!Jspiańskiego, u nas tu, i na rozległych 

przes trze ni ach dawnej Rzeczypospolite j, trwano w pozycji ob
ronnej przeciwko tej „orp,ji nastrojów '" \V dzie nnikach i tygod
nikach nie pisało s i ę prawie wca.le o 'vVyspial1 s kim , a studia 
ksi<tikowc o nim u padały w podziemi11 zapasów księgarskich , 

I uto nugle rozeszła s i ę po całej Polsce wieś(:: \Vuspin11-
ski zmarł. Zda walobu się , że ta śmierć przedwczesna zlikwidu -
je nareszcie ustalon!J dos tojnie obłęd „ rozkładu form!J " i „roz
kładu muśli''. Tumczasem st a ła się rzecz postokroć nicoczeki
wnna. Ab!J naturę jej cokolwiek zrozumieć, trzebaby może na
tchnąć się mistuczną wiarą w potęgę instynktu rosu. instunktu 
narodowego, któr!J nagle począł działa ć, jak ślepa ż~1wiołowo 

siło i dyktował mnóstwu ludzi czyn!J, jeżeli już nie zgoła nie
dorzeczne (z punktu widzenia ich dotuchczasowcgo w sprawie 
stanowiska), to w każdym razie wielce niekonsekwentne. 
„Chorobliwu", "zarozumiały" „drugorzędny romantyk" urósł na
gle na wielkiego poe tę calep,o narodu. Stołeczne miasto Kra
ków sprawiło mu własnym koszte m pogrze b któr!J był jakim ś 

olbrz!Jmim, królewskim festynem żałobn!Jm . „Z asłuże ni" nu 
Skałce przyjęli „chorobliwego" epigona do swego wi eczn ego 
)owarzys twa. Z całej Polski zjechał!J si ę del ega11j e , sam p~11 
marszałek Badeni kroczył za trumną a w pochodzie żułohnvm 

szedł t akże w pontvfikaliach akademickich, n i mniej ni więcej. 

jeno sam pan hrabia Stanisław Tarnowski, któr!J jeszcze przed 
kilku miesiącami ostrzegł naród przed t!Jm talent e m· „:i:awszc 
drugorzędnym, naśladow czum. W!Jrzuconym z równ<>wagi przez 
niespokojna wyobrafoię a doprowadzonum do falszuw eg <> poj
mowania sie bie samer,o i poezji przez zewnętrzne wpływy 

i przvkład!J ". Kola Polskie w Wiedniu i w Be rlinie, Wudziuł 
krajowy i różne „najpoważniejsze in s ą1tucj e" oficjalnie prześ

cigały s ię w objawach kondolencyjnych. Rudu Miejs ka w Kra
kowie, pospołu z sej me m krajowym, przyznały dzieciom poet!J 
stypendja narodowe do 24- go roku ic h i.tJc ia , a Mistrz Trulogj i 
nad es ł a ł narodowi z Paruża orędzie, w którcm wręcz ośw iad

cza: „Służył ojczyżnic, potrafił wstrząsnąć i pociągnq c ku sobi e 
serca pols kie, a więc ni echże te ełosu g łębokiego żalu, k1 órc 
tak zgodnie odezwatv s i ę ze wsz!Jstkich ziem nasz!J cli, będą 

miarą tego talentu, jer.o chwał!) i niech przcku:i.<\ tru1nkj od 
spiżu jego pamięć prz1Jszłym pok oleniom". 

J an Lorentou1icz 

„ Dwadzieścia lat Teatru" (rok 1910 



/ 

" X X 

'vV St!Jcz11iu ll.>37 roku, w teatrze Marais w Pa
I"!JŻU odbyła się premiera „ C Y D A", tragikomedii. 
napisanej pr1,ez Piotra Corneme (ur. 1606 um. 1684) 

X X X 
W roku 1661 przetłumaczona z jęz!Jka francu· 

skieco przez Andrzeja 1Vlorszt!Jna „ Tragedia hisz
pailska C!Jd . reprezentowana bgła na Sejmie 
po odebraniu miast litewskich . jakże miast 

pruskich". Po W!Jciągnięciu się z dnia najczarniej
szych klęsk , wśród fanfar świeżo odniesionych su
kcesów orężngch, W!JSlawieni e .,Cyda" służuć miało 
utwierdzeniu autor11tetu króla Jana Kazimierza 
i wzmocnieniu monarchicznego ustroju, wspierało 

dążenia do reform!J Sejmowej, propagowanej usilnie 

przez królową Mari ę Ludwikę . 

Poprzedni, 1660 rok przyniósł chgbioną wprawdzie, 
al e najpoważniejszą w drugiej połowie XVII wieku, 
próbę zniesienia I i b e r u m v e t o. \V „Cydzie, 
zaś król ukazywał się na scenie jako instancja naj
W!JŻsza i ośrodek wszelkich, nawet prgwaln!Jch 
spraw SW!J ch obywateli, jeśli sprawy te mieć mogły 
jakiś wpływ na losy pmJ.stwa. 

X X X 
W roku l 80 l Ludwik Osi1'iski dokonuje ponow-

11 ego przekładu tragedii Corneille'a na jęz!Jk pol
ski. „Cyd" wystawion!J pnez Wojciecha Bogusław
skiego przez wiele lat pozostaje w repertuarze 
pierwszej polskiej Sceny Narodowej. Wielką popu
larność zyskała w Polsce ry cen5ka postać don Rod
ryga . W latach narodowej niewoli n ie brakło sy
tuacji w których jego losy dostarczyć mogły analogii. 

X X X 
Na wiosnę i w le ci e 1823 r . zespół stołeczng 

wyjeżdża z tą „ trage dią ry cerską" do l\alisza, Płoc
ka i Poznania. W tych samych latach teatr Kamii'1-
·~kiego wystawia „Cyda" we Lwowie i w Krakowie, 

X X X 

~ XX 

W roku 1907 sięga po tragedię Corncille'a 
Stani&ław W!Jspiański. 

W prac!} swej odstąpił jednak od wiernego 
odtwarzania Or!Jginału do swobodnej parafrazµ. 
zam!}słem ideOW!Jm Wyspiańskiego h!JłO zmie11ić 

charakter moralnego konfliktu bohaterów corneillow
skich między uczuciem, a honorem i wyjście z nie
go ukazać w ofierze dla narodu . 

Hrakowska premiera (26. X. 1907) za dvrekcji 
Solskiego, w roku śmierci poety . z Andrzejem 
Mielewskim jako Rodr!Jgiem, Ireną Solską,- l11fa11tką, 

Stanisławą vVysocką - Szimeną, uznana zn przed
stawienie nieprzeciętnej miary, otwiera nieprzerwa
ny ciąg triumfów „ Cyda " na scenach polski, h, 

X X X 

Parafrazę Wyspiańskiego oglądano prze d pi e r
wszą wojną światową, w czasie jej trwania i w okre
sie międzywojennym na scenach vVarszawy, Lwowa, 
\Vilna, Poznania, Krakowa i wielu miast Polski . 
Ale szczególny rozgłos zyskały przedstawienia „Re
duty" pod kierunkiem Juliusza Osterwy. Zwłaszcza 

objazd odległ!Jch ośrodków prowincjonalnvch upow
szechnił, jak nigdzie dotąd, znajomość tej tragedii. 

X X X 
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