
~ 

~ I ... 
= o • 
llil 

N 

r6.I GUILLEN DE CASTRO 

:t 
Q 

„CYD POD ZAMORĄ" 

"" 
f;a:1 O młodości Cyda Komedia Druga 
..... 
~ 

(Las moce.dades del Cid - Comedia Secunda) 

M < 
Eol 

N 
rn 

< ii:; 

< 
llil ~ 

Eol~ 

Przekład i adaptacja : 
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Opracowanie dramatu,rgiczne: 
IRENA BYRSKA 
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Inscenizacja i reżyseria: 
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Scenografia: 
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Muzyka: 
MIR OSŁA W NIZIURSKI 

Układ pojedynków: 
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Prapremiera w grudniu 1962 roku 
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Infantka Urraka 

Król Ferdynand 

A rc'Jlbiskup . 

Król Sancho 

Król Alfonso 

OSOBY : 

Wódz naczelny Alfonsa 

Don Diego Ordoni ez 

Arias Gonzalo 
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Hernan 

Raymundo 

Pedro 
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Ariasa 

Ryszard Barycz 

Janina Nowicka 

Czesław Byszewski 

Jerzy K araszkie'\Vicz 

Tadeusz Janczar 

Marek Wojciechowski 

Aleksander Piotrowski 

Bogdan Łysakowski 

Juliusz Łuszczewski 

Jerzy Karaszkiewicz 

J an Mayzel 

Stanis a\' Brejdygant 

Ryszard Siódmiak 

Edmund Karwański 

Stefan Rydel 

Dolfos Vellido 

Książę Uunio 

Książę Sandia 

Zolnierz I 

Zolnierz II 

Trubadur . 

Leszek Ostrowski 

Aleksander Piotrowski 

Tadeusz Waczkowski 

Tadeusz Czechowski 

Ze zbiorów 
Działu Dokumentac11 ZG ZASP 

JEDNA P R ZERWA 15-M INUTOWA 

GUILLEN DE CASTRO - poeta i dramaturg hi
szpański, urodzony w roku 1569, zmarł w roku 1631 . 

Jego sztuka „O młodości Cyda Komedia Druga" 
(„Las mocedades del Cid - Comedia Segunda") uka
zuje się obecnie po raz pierwszy na scenie polskiej 
pod tytułem „Cyd pod Zamorą". 



„DWIE SZTUKI O CYDZIE" GUILLEN A 
DE CASTRO 

J<edną z cech charakterystycznych literatury hisz
pańskiej jest jej przywiązanie do tradycji i trwałość 
tej tradycji. Postać Cyda jest może najlepszym tego 
potwierdzeniem. Poczynając od „Pieśni o Cydzie" 
(„Cantar del mio Cid"), pochodzącej z XIl-go wieku, 
przez pięć stuleci śledzić możemy roz!k:wit literatury 
związanej z bohate·rem narodowego eposu hiszpań

skiego. Powstają różne wersje opo~ieści o Cydzie, 
o jego wojenny·ch czynach, przygodach. Obok tradycji 
pisanej postać Cydzi żyje w bezimienn·ej tradycji lu
dowej, ulega zmianom, przekształceniom w pieśniach 

rybałtów („juglares") . I tak w wieku XIV pojawia 
się „Pieśń o Rodrygu" („Cantar del Rodrigo"), która 
opowiada o latach m'odzieńczych bohatera. 

W wielml XV i XVI rozkwita bujnie w Hisz'panii 
romanca - rodzaj ludowej ballady, zwytkle anonimo
wej, popularnej zarówno wśród ludu, jak i klas 
oświeconych. Wśród tych romanc poczesne miejsce 
zajmują romance o Cydzie. Od romanc do teatru już 
niedaleka droga. Teat.r hiszpański, a zwłaszcza teatr 
wieku XVII-go - złotego wieku w literaturze hi
szpańskiej, czerpać będzie pełnymi garściami z tr;;idy
cji ustnej i pisanej, przypomni jeszcze raz w nowe j 
formie to, co było opowiedziane, napisane przez 
oświeconego pisarza, czy wyśpiewane przez wędrow
nego barda - rybałta. Najwybitniejsi przedstawiciele 
teatru his:zJpańskiego tego okresu podejmują tematy 
ciągle żywe i bliskie pamięci każdego Hiszpana. 

Twórczość wielkiego LOPE de VEGI w całości 
oparta jest na tej tradyc ji i najlepsze jego utwory 
zawdzięczają swoją sławę i żywotność przywiązaniu 
i umiłowaniu epicko-lirycznej tradycji ludowej. W 
ślady mistrza poszedł też jeden z jego uczniów -
GUILLEN de CASTRO. Napisał on kilka smuk tea
tralnych, wśród nich ,iDwie s.ztuki o Cyd7.ie" · -
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1618 r. („Dos co.medias del Cid") związane wspólnym 
tytułem „Młodość Cyda" („Las mocedades del Cid"). 
Sztuki te, będące niejako zbiorem romanc o Cydzie. 
odegrały bardzo ważną rolę w popularyzacji kultury 
hiszipańskiej na świecie. Ale czy same przez się? 

Czy wszyscy znają „Cyda" hiszpańskiego czyli „Dwie 
sztuki o Cydzie" GUILLENA de CASTRO? Na pewno 
nie, ale cały świat zna „Cyda" francuskiego - „Cyda" 
Piotra Corneil.Jle'a. I tu dochodzimy do sprawy ogól
niejszej - recepcji literatury hiszpańskiej w świecie. 

Literatura ta nie miała bynajmniej łatwego dostępu 
do reszty Europy. Zamknięta na półWYspie, pozostaje. 
mimo całej swej oryginalności , prawie nieznana dla 
reszty naszego kontynentu. Od czasu do czasu tylko 
przenikają z niej jakieś elementy do literatur są

siednich krajów romańskich: Włoch, a szczególnie 
Francji. Francja spełnia rolę pośrednika kulturalnego 
między Hiszpanią a resztą Europy. We Francji modny 
i znany jest język hiszpański, poprzez tłumaczeni a 

i adaptacje środowiska oświecone poznają hisz!pańską 

literaturę. Tak też poznawał hiszpański teatr młody 
Corneille. Jeden z dawniejszych historyków literatury 
francu·skiej, NISARD pisze, że Corneille znał dobrze 
teatr hiszpański, czytając tłumaczenia i adaptacje, 
a potem, poznawszy język, w oryginale. Ta lektura 
wywrze przemożny wpływ na całe dzieło Corneille'a. 

Najpełniej może wpływ ten widać na najlepszym 
dziele Corneille'a i arcydziele teatru k>lasycznego -
.,Cydzie". Francuzi nigdy nie mogli zgodzić 'Się z tym. 
że nie jest to arcydzieło OTyginalne, narodowe, firan-. 
cuskie, że wiele zawdzięcza literaturze, teatrowi hi
szpańskiemu. Niewielu było takich, którzy potrafili 
oddać. sprawiedliwość nieznanemu bliżej, pozostające

mu w cieniu GUILLENOWI de CASTRO. 

„Dwie sztuki o Cydzie" GUILLENA de CASTRO 
to utwór bardzo hiszpański w atmosferze, sytuaojach 
i głównym temacie. Łatwo w nim odklryć cechy cha
rakterystycz:ie dla całego teatru hiszpańskiego tego 



okxesu. Przede wszystkim dostrzegamy siJ.ny związek 

z tradycją - historią, literaturą, kul1urą Hiszpanii. 
Utwór tkwi w hiszpańskiej glebie, z której wyrasta. 
Pieśni-romance śpiewane przez. Lud wprowadm na 
scenę , łączy je, nadaje im charakter dramatyczny. 
Wszysbko co drogie, bliskie, znane hiszpańskiemu wi
dzowi przedstawił hiszpański autor na scenie. Widzi
my więc i pasowanie na. rycerza, walkę z Maull'ami, 
sły;szymy o znanym ·z legend i romanc mścicielu Mud
darze, widzimy króla i jego doradców; przypomina 
się tu historia i legendy', momenty walki o zjedno
czenie kraju i obyczaje. Zobaczymy też i usłyszymy 
prosty lud z jego be2lpośrednim, jędrnym językiem . 

Dziwnym nam zda się i dklrutnym Don DIEGO z obli
czem umazanym krwią zaibitego wroga i córka. za:bi
tego z chustką zmoczoną w jego krwi. Jest to Hi
szpania z jej średniowieczną surowością obyczajów, 
okrucieństwem, które dziś moż;e nam się wyidać bar
barzyń·skim. 

W „Dwóch sztukach o Cydzie" GUILLENA de 
CASTRO, jak i w większości „Comedii" (ta'k bowiem 
nazywano wszystkie prawie utwory dramatyczne w 
Hiszpanii) głównym bohaterem, nieosobowym, jest 
honor. Honor staje się, jak pisze znany hiszpanista 
węgierski HUSZAR, przedmiotem prawdziwego 'kUiltu, 
jel"t to prawo społeczne, któremu każdy s zlachcic 
hiszpański - hidalgo winien jest bezwzględne posłu
szeństwo. Okrucieństwa, zbrodnie, wszystko było 

przebaczane, jeśli dytktował je nakaz honoru . To 
krwawe prawo opierało się na chorobliwym kulcie 
jednostki, jej egoi-=ie, dumie i pysze. Z niego też 

wywodzi się tak ważna dla teatru hi'szpa.ńskiego 

doktryna :zemsty, według której najmniejsze podej
rzenie wystarczało, by spowodować stra'szliwy rewanż. 
Autorzy „Comedii" wyznaczają honorowi i jego pra
wom szczególnie skomplikowanym, ogromnie ważną· 

rolę.' Honor zastępuje przeznaczenie, fatum starożyt
nych. Sprężyny intrygi większości sztuk hi'Szpańskich 

znajdujt!my w honorze. Podobnie rzecz ma się ze · sztu
ką GUILLENA de CASTRO. 

„W dwóch sztukach o Cydzie" autor w niejednym 
miejscu sformułuje podstawowe prawa kodeksu hono
rowego. Honor jest tu przeciwstawiony uczuciu, wiel
kiemu uczuciu miłości. To przeciwstawienie jest pod
stawowe w sztuce i z niego też wynika cała aikcja , 
cała psychologia sztuki. I co na•jważniejsze: cała war
tość s?Jtuki :leży w tym ogólnoludzkim problemie wal
ki między dwoma niezwykle silnymi uczuciami, w 
niebywałym natężeniu woli bohaterów. Stają się oni 
maniakami, opętanymi religią honoru. Nie dziwi nas 
to i nde razi w okrutnym i barbarzyńskim świecie 

i klimacie „Comedii", nie powinno nas dziwić u GUIL
LENA de CASTRO, który jest jej przedstawicielem. 

Sztuka GUILLENA de CASTRO ma :zalety i nie
dostatki hiszpańskich „Comedii". Nawet, jeśli brak 
jej często jedności, zwartości - to jest pełna siły, jest 
żywa, naturalna i, mimo całej swej surowości i nieu
p<>rządkowania, bogata w piękności poetyckie, kitóre 
jej nadają charakter scenicznego rapsodu historycz
nego. 

Można.by, pO'Sługując się porównaniem wspomnia
nego już HU.szara, powiedzieć, że jest to „dziki kwiat, 
zrodzony i wyrosły na glebie i w atmosferze', które 
mu odpowiadały, zaś sztuka Corneille'a jest rośliną 

sztuczną, którą ogrodnik - artysta wyhodował i wy
pielęgnował w cieplarni; jej kolory są mniej żywe, 

jej zapach mniej naturalny". 

KAZIMIERZ SABIK 
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Cyd - legendarny bohater hiszpańskiej epopei 
był postacią historyczną. Nazywał się Rodrigo Diaz 
i urodził się w kastylijskiej wsi Vivar ok. 1040 roku . 
Zasłynął męstwem jako zdobywca Walencji i pogrom
ca Maurów, wśród których budził grozę i szacunek. 
Wyrazem tego jest właśnie przydomek „Cyd" pocho
dzący od arabskiego „sid.i" - „pan". 

Rodrigo Diaz de Vivair zmarł w roku 1099. Jego 
historia sp.Usana wstała po raz pierwszy około roku 
1140, a więc zaledwie w c:z.terdzieści lat po śmierci 

Cyda, jako wierszowana kronika historyczna. Epope
ja ta nosi tytuł „Poemat o Cydzie", zwą ją również 
„Pieśnią o Cydzie". W tym ciekawym zabytku lite
rackim brak pierwszej stronicy, tak że opowiadanie 
zaczyna się od wygnania Cyda z Kastylii. 

Oryginał „Poematu o Cydzie", którego autorem był 
hiszpański rycerz z prowincji Medinacelli, zaginął. 

Przechowała się do naszych czasów jedynie kopia, 
którą, rzecz ciekawa, sporządził Maur - Pedro Abaa 
w roku 1307. „Poemat o Cydzie" ukazał się po raz 
pierwszy w druku w roku 1779, a naukowego opra
cowania doczekał się dopiero w roku 1911. Opraco
wania tego dokonał wybitny znawca literatury śre

dniowiecznej , Ramon Menendez Pidal. 

„Jeśli który za m:-ią ruszy, Bóg zapłać mu za to po-
[wiem, 

a tych, co zostaną, proszę dać do'bre słowo na drogę". 
I Alvar Fanez, cioteczny brat Cyda, giromko zawołał : 

„Za tobą pójd11iemy, Cydzie, przez pu'Stkowia i przez 
[sioła, 

nigdy cię nie opuścimy, póki nam nie zbraknie zdro-
lwia, 

z tobą nie żal nam postradać ani muła, ani konia, 
nie żal z.lota, ani strojów; 
jak wasale wierni zawsze, będziem, Cydzie, służyć 

ltobie!" 

Wszyscy chwalą myśl Alvara, sposobią się w drogę. 

Wielkie dzięki Cyd im czyni, w sercu pocieszony. 
I odchodzi Cyd z VivalI'U i ku Burgos kroczy, 
za nim pus ty dwór, obej'ście i pola bez kłosów. 

Łzy obfite roniąc 
głcwę za siebie obraca, patrzy ku dworowi: 
widzi dżwierze nie zawarte, widzi bramę bez wrze

lciądzy 

i żerdzie opustoszałe bez skór i opończy, 

n i sokołów już tam nie ma, ni charta nie zoczy„ . 

Westchnął Cyd z żal ofri, zatem rzekł godnymi słowy: 
„Panie nasz, co jest-eś w niebie, wszakoż chwała tobie! 
Mnie zmusili precz odchodzić podstępni wrogowie". 

Skłuli konie ostrogami, jadą ostro, jadą wolniej, 
aż u bram Vivaru widzą: siedzi wrona z prawej stro-

Cyd ramiona w górę podniósł i potrząsnął głową: 
„Wróżba dla nas to, Alvarze, choć nas wypędzili , 

lny. 

z honorem tym większym kiedyś wrócim do Ka·stylii!" 

(FRAGMENT POCZĄTKOWY „POEMATU O CYDZIE''. MÓ
WI ON O WYGNANIU CYDA Z KASTYLII PRZEZ AL
FONSA VI, KTÓRY DAŁ UCHA PODSZEPTOM INTRY
GANTÓW I ZA WISTNIKOW). 
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(„.) Romanca znalazła w Hiszpanii grunt szczegól
nie podatny i rozkrzewiła się tu tak .bu•jnie, że nie 
darmo mówi si ę, iż Hiszpania jest krajem romancera _ 

Skąd wzięła się w Hiszpanii owa sk:onność, owa 
gorąca sympatia dla romancy? 

We wczesnym średniowieczu powstają na obszarze 
zachodniej Europy eposy bohaterskie - powtarzane 
z ust do ust opowieści o doniosłych wypadkach hi
storycznych. Eposy krążące po pólwyspie Pirenejskim 
mają tę przewagę nad pokrewnymi utworami innych 
krajów, że utrwalają tematy historyczne z okresu aż 
czterech wieków (oo VIII do XII) . Nic więc dziwnego, 
że za Pirenejami wrosły one głębiej w rodzimą trady
cję niż na przykład w Niemczech czy we Francji . 
Toteż kiedy około XIV wielml francuska i hiszpanska 
epopeja zaczyna wygasać, we Francji ulega ona cał
kowitemu zapomnieniu, w Hiszpanii natomiast ludowa 
tradycja pieczolowicie przechowuje jej fragmenty. 

I oto wnuk barda - piewcy eposów sięga po za
rzuconą przez. ojca gitarę, by śpiewać krótkie, wier
szowane utwory epicko-liryczne o temacie zaczerpnię

tym z ·eposu. Są to już romance - najstarsze, jakie 
znamy, romance historyczne. Wędrują one z. ust do 
ust i z gitary na gitarę, przenoszą i utrwalają te 
same tematy w wielu wersjach. 

O SKARGACH INFANTKI DONU URRAKI 

„Chcecie już umierać, ojcze, 
i dać niebu duszę swoją, 
więc swe ziemie oddajecie, 
komu dać je macie wolę: 
brat don Sancho dostał wiele. 
jego jest Kastylia sławna, 
Alfonsowi bratu memu 
Leon i Sanabria dana, 
brat Garcia ma Galicję, 
Portugalią również włada, 

a ja za to, żem niewiasta, 
bez dziedzictwa pozostałam! 
Chcę więc po tych wszystkich ziemiach. 
jako dziewka, żyjąc w błędach , 

nie żałować swego ciała, 

dawać je za grosze Maurom, 
zaś chrześcijanom darmo dawać . 

Za twą duszę mszę zakupię, 

gdy zgrubieje moja sakwa". 
Tu się ozwał król: „Te słowa 
tak gorszące kto powiada?" 
Arcybiskup odrzekł z.araz: 
„Wasza córka to, Urraka". 
„Zamilcz, córko, cór'ko, zamilcz, 
toż haniebna mowa ta.ka, 
a niewiasta, co tak prawi, 
zasługuje na stos prawie. 
Tam, w leońskie·j ziemi jeszcze 
pewien kącik wolny został, 

co Zamora ma na imię 
i za murem jest Zamora, 
z jednej strony rzeką Duero, 
z drugiej - skałą obroniona. 
Tego, coć ją zabrać zechce, 
niechaj ściga moja klątwa!" 
Wszyscy rzekli: „Amen, amen", 
a Don Sancho nie rzekł słowa. 

(HJSZPA::'<SK<E ROMANCE -- „ ISKRY". 1~801 
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•••• „„„„ .„„.„.„„ Al9aras y corridas del Cid y $US m~•n~•ro.s 

.„._ Ruta de ła1 conquislas del Cid 

Ruta a l•s vis~•S con •I R•y Alfonso 

Rui·• do las h~u del Cid desde Valencia huta ol łobledo do Corpu 

Vi•j• del Cid • lał Cortu de ldedo 

• Pueblos o h.i(jarcS que h~ no exiittn 

~ Rios 

~ CoJ~• 

· DROGI, PO KTORYCH KROCZYŁ CYD. (MAPA OPRACO
WANA WEDŁUG KRONIK HISTORYCZNYCH) 

... Prześlizgiwaliśmy się wśród rozmodlonych świę

toszek do rzeźbionych drzwicfek zakrystii i naw 
bocznych. Tam za jedną z galeryjek, przyciśnięty 

szcrelnie do muru i ustawiony na dwóch żelaznych 

prętach stoi kuf.er Cyda Ktoś nam opowiadał, że w 
tym kufrze jest zamknięte słowo Cyda, ale byliśmy 
wtedy jeszcze mali i nie docierały do nas poetyckie 
przenośnie, więc pilnie nastawialiśmy ucha, czy nie 
dobiegnie nas spośród szipar ja:kie Cydowe slowo. Od
powiadała nam tylko głęboka cisza i ten kufer kryty 
skórą, który strzegł swego sekretu od XI wieku, trwał 
nadal ·Szczelnie 2amknięty, gdyż za ludzkiej pamięci 
nikt nie słyszał, aby go ktokolwiek otwierał. 

MARIA TERESA LEON 

(Z WSTĘPU DO „ OPOWIESCI O CYDZIE " 
- NASZA KSIĘGARNIA 1958) 
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JJ,;DEN Z KUFRÓW CYDA, O KTÓRYCH MOWA W ZA
:\HESZCZONEJ OBOK ROMANCY. KUFER TEN ZNAJDUJE 

SIĘ W KATEDRZE W BURGOS. 

• 

JAK PO ZDOBYCIU WALENCJI CYD WYPRAWIA 
SWYCH POSŁOW DO KASTYLII 

(FRAGMENT) 

Ty, Martinie Antolini.ez, 
do Burgos z Alvarem ciągnij, 

aby zaw1eźć zacnym Żydom, 
Raqueil.owi, Vidasowi, 
trzy ty,siące marek w srebrze 
pożyczone raz Cydowi, 
i by dobroć im nagrodzić, 
tys·iąc nadto im przydajcie. 
W mym imieniu macie prosić 
przebaczenia, bo te kufry 
z piaskiem były', lecz nie złotym„. 
Jam zaś to z potrzeby wielkiej, 
nie ze złej uczynił woli, 
więc choć w zastaw dałem kufry, 
które piasku pełne stoją, 
w piasku tym jest zokopane 
zloto uczciwości mojej 1 

(HISZPAŃSKIE ROMANCE - „ ISKRY ", 1960) 
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... Prosi Pani, bym napisał co myślę o wpływach 

„Las Mocedades del Cid" Guillena de Castro na „Cy
da" Corneille'a. Z powodu nawału pilnej pracy mogę 
Pani przekazać tylko kilka <lanych na ten temat. 

Tragedia „Cy<l" P. Corneille'a powstała w ścisłej 

zależności od „Las Moce<lad·es del Cid" Guillena de 
Castro. Cały konflikt między miłością do ojca i mi
łością do kobiety, wszystkie sceny •Spowodowane tym 
konfliktem, dialogi, poszc:z.ególne zdania - wszystlro 
to jest w ogromnej części przekładem na francuski 
strof hiszpańskiego poety. Corneille zresztą przyzna
wał się do naśladownictwa, nazywając stale Gu'illena 
de Castro swoim mistrz.em i przewodni:kiem. Voltaire 
określa sztu'kę Corneille'a o Cy<lzie jako pierwszą 
tragedię napisaną w nowożytnaj Europie. A tymcza
sem wszystkie warunki, jakie według Arystotelesa 
reS>pektować musi doskonała tragedia, a kitóre reali
zuje sztuka Corneille'a, wzięte są od GuiUena de Ca
stro. WpłyWY poety his2ipańskiego na CorneiJ.le'a na 
tym się nie kończą. Również „Le Menteur" jest prze
róbką „La verad rnspechoza" Alattona. Corneille 
przyznaje się do tego, gdy z pewną d;u:mą patriotycz
ną chwali się, jak wiel<e bierne on od autorów hi
szpańskich i mówi o tym „mes larcins espagnols" 
(„moje łupy hiszpańskie"); według niego były to bo
, wiem łupy typu patriotycznego, gdyż rabował on 
Hiszpanię, :która wówczas prowadziła wojnę z Fran
cją. („.) 

RAMON MENENDEZ PIDAL *) 
(FRAGMENT LISTU DO ZOFII SZLEYEN Z 1960 R.) 

•) Nazwisko wielkiego humanisty his zpańskiego, 93-let
niego Przewodniczącego Akademii Literatury, Ramona Me
nendeza Pidala, nie jest w Polsce obce. W ciągu ostatnich 
lat widnieje ono zawsze na czele wszelkich dokumentów 
protestacyjnych przeciw aktom terroru wobec lewicy hi
szpańskiej , przeciw ogra·niczaniu wolności słowa itp. 
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„PUERTA DE SANTA MARIA" W BURGOS - TĘDY CYD, 
WYGNANY PRZEZ ALFONSA VI, OPUSZCZAŁ KASTYLIĘ 

NA CZELE SWYCH RYCERZY 



żaden naród nie wypowiedział się w dziedzinie 
teatru nowożytnego tak wcześnie, tak indywidualnie 
i tak różnorodnie jak Hiszpanie. 

Tak wcześnie: boć przecież niezwykłe dzieło dra
matyczne hisz;pańskie „Celestyna" wyprzedziło Szek
spira, a francuska tragedia klasyczna wieku XVI! 
czerpała już pełną dłonią z więkJSzych i mniejszych 
<iramaturgów hisZPańskich. Lope de Vega, Guillen de 
Castro byli wzorami i więcej: źródłem beZPośrednim 
dla wielkiego Corneille'a i Moliera. Lope de Vega 
i Calderon wyprzedzili o dwa wieki romantyzm euro
pejski. Całego nieomal Victora Hugo odnajdujemy w 
·komedii hiszpańskiej „capa y espada". 

STEFANIA CIESIELSKA-BORKOWSKA 

(„ŁODZ TEATRALNA "' Nr 1(19), 1948(49) 
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POMNIK CYDA W BURGOS 



(„.) Tradycje romancy kontynuują najwięksi pisa
rze Złotego Wieku: Garcilaso de la Vega, Gongora, 
Lope de Vega, Cervantes. Teatr, od chwili gdy stał 

się narodowy, zaczyna przyswajać i wchłaniać roman
ce. Akcja każdej niemal sztuki Lope de Vegi obraca 
si ę wokół romancy jako głównej osi tematycznej, 
często sama romanca w nietkniętej formie wchodzi do 
tekstu. Wymienię tu kilka z niezliczonej ilości przy 
kładów: „Owcze źródło", czerp•iące z romanc o ko
mandorze Calatrava; „Szaleństwo dl a honoru" oparte 
na „Romancy o Białej Albie"; „Peribanez", włączają
cy kilka romanc do tekstu. Szczególną rolę w popu
laryzacji kultury hiszpańskiej na świecie odegrała 

sztuka Guillena de Castro będąca antologią istnieją

cych wówczas romanc, powiązanych przez autora ro
mancami łączącym i - „Las Mocedades del Cid " 
(„Młodość Cyda"). Sztuka ta stała się cennym źró

dłem dla Corneille'a. Nie byłoby Corneillowskiego 
„Cyda" bez sztuki Cast ro. bez romanc. 

ZOFIA SZLEYEN 
(HISZPAŃSKIE ROMANCE - POSŁOWIE, FRAGM.) 

O ŻALU KASTYLIJCZYKOW 

Martwy leży król Don Sancho, 
zabił go Dolfos VelHdo, 
mieczem przytwlerdzii do ziemi, 
ostrzem przebiwszy na wylot. 
Opłakują swego króla 

. księża, biskupi i mnisi. 
opłakują go rycerze, 
możn·i panowie Kastylii. 
Don Rodrigo de Vi var 
najsmutniejsze łzy wylewa; 
„Królu Sancho, królu Sancho, 
mnie to słuchać było trz;eba, 
miast z rycerstwem pod Zamorą 
stanąć, aby ją oblegać. 

To przekleństwo ojca chyba 
w złą godziinę się wypełnia! " 

Pojniósl się Ordoniez Diego, 
który u stóp króla leżał. 

(Był to rycerz z rodu Lara; 
dziś już t akich zacnych nie masz!) 
„Niech wyzwanie jeden z naszych 
rycerz rzuci i nie zwleka, 
by z Zamory za tę zbrddnię 
ktoś swym życiem odpowiedział''. 
Wszyscy chwalą myśl tak piękną, 

lecz niklt w pole nie pośpiesza, 
w Cydzie swe oczy u tkwili 
patrząc, czy dobędzie miecza. 
Cyd, pojmując te ·spojrzenia, 
w te im slowa odpowiedział: 
„Na Don Sancha-króla rozkaz 
szturm Zamory jam zamierzał, 

l·ecz po pana mego śmierci 
jam oszczędzać ją przysięgał. 

Wielem ja Infantce winien, 
złamać nie chcę przyrzeczenia„." 
Ordonieza twarz, gdy powstał, 
zatroskana jest i gniewna: 
„Nie przysięgaj nigdy, Cydzie, · · 
czego przysięgać nie trzeba!" 



( ... ) Są tylko dwa teatry nowożytne, które potra
fiły uwolnić się od tyranii wplywów klasycznych, sta
nąć na gruncie rodzimym i zabły:snąć narodową in
dywidualnością: to t eatr Szekspira i teatr hiszpański 
wieku XVII ( ... ) 

Właściwym twórcą teatru hiszpańskiego jest zre
sztą nie ten i ów autor dramatyczny, lecz cały nąród. 
W jego treści wyraża się to, co on przeżywa najgłę
biej i bezpośrednJo. ( .. .. ) 

STEFANIA CIESIELSKA-BORKOWSKA 
(„ŁÓDŻ TEATRALNA " - Nr 6(24) i Nr 1(19) 

1948/49) 
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