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Spo�ród  bohaterów  literatury hiszpañskiej, wyniesionych do rangi mitycz-
nych postaci 1 kultury �ródziemnomorskiej, w Polsce prawdopodobnie jedynie Don
Kichot budzi skojarzenia ze swoj¹ ojczyzn¹. Ale ju¿ Don Juan bêdzie siê polskie-
mu czytelnikowi kojarzy³ raczej z komedi¹ Moliera, z poematem Byrona lub ope-
r¹ Mozarta, a Cyd � z dramatem Corneille�a albo tylko z wersj¹ Jana Andrzeja
Morsztyna. Dzieje siê tak z dwóch powodów, z których tylko pierwszy � niepo-
�ledni talent wymienionych twórców � nie podlega dyskusji. Drugim jest w¹t³a
dynamika hiszpañsko-polskich zwi¹zków literackich 2. Do�æ wspomnieæ, ¿e wspó³-
czesna polska filologia nie zdo³a³a wypracowaæ w³asnej historii pi�miennictwa
hiszpañskiego 3.

 Kastylijski rycerz Rodrigo Díaz de Vivar, popularnie zwany Cydem, istnieje
w polskiej �wiadomo�ci literackiej przede wszystkim jako postaæ z dramatu Cor-
neille�a, zaprezentowanego czytelnikom w trzech przek³adach: barokowym, kla-

1 Badania literaturoznawcze nawi¹zuj¹ce do postaci Cyda rozmaicie okre�laj¹ jej status w hi-
storii kultury, najczê�ciej jednak odwo³uj¹ siê do pojêcia legendy oraz mitu. Tê ostatni¹ kategoriê
sankcjonuje m.in. Dictionnaire des myths littéraires (Red. P. Brunel. Paris 1988). Autorami has³a
o Cydzie s¹ G. M a r t i n  i  A. N i d e r s t.

2 W epokach przedrozbiorowych z hiszpañskiego t³umaczono g³ównie pi�miennictwo religij-
ne i dzie³a o charakterze moralizatorskim. K. N i k l e w i c z ó w n a, omawiaj¹c w S³owniku litera-
tury staropolskiej. �redniowiecze � renesans � barok (Red. T. Micha³owska [i in.]. Wroc³aw 1998,
s. 310) hiszpañsko-polskie zwi¹zki literackie, stwierdza: �Najmniej t³umaczeñ, przeróbek i utworów
powsta³ych pod wp³ywem autorów hiszpañskich mo¿na wskazaæ w dziedzinie nowelistyki i dra-
matu, przy czym nieomal regu³¹ jest po�rednictwo przeróbki lub przek³adu w³oskiego�. Podobnie
M. S t r z a ³ k o w a  w przewodniku encyklopedycznym Literatura polska (t . 1�2. Red. J. Krzy¿a-
nowski [et al.]. Warszawa 1988, s. 357): �Brak dowodów przenikania do ówczesnej Polski [w XVII w.
� M. P.] � wielkiego teatru hiszpañskiego i znajomo�ci dzie³ Cervantesa. Upadek ekonomiczny i po-
lityczny Hiszpanii, obok rosn¹cej w Polsce ksenofobii, powoduj¹ w po³owie XVII wieku os³abienie
kontaktów kulturalnych obu narodów�.

3 Polscy humani�ci maj¹ do dyspozycji zaledwie dwa kompendia: t³umaczenie, sk¹din¹d wa¿-
nego,  dzie³a Á. d e l  R í o  Historia literatury hiszpañskiej z 1948 r. (t. 1�2. Prze³. K. P i e k a r e c,
K. Wo j c i e c h o w s k a. Warszawa 1970�1972) oraz zwiêz³¹ Historiê literatury hiszpañskiej. Zarys
M. S t r z a ³ k o w e j  (Wroc³aw 1966). W opracowaniach literatury powszechnej pi�miennictwo hisz-
pañskie omówiono w t. 2 (cz. 1) Wielkiej literatury powszechnej (Red. S. Lam. Warszawa 1933) oraz
w t. 1 Dziejów literatur europejskich  (Red. W. Floryan. Warszawa 1977).
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sycystycznym i modernistycznym, z których najdawniejszy, pióra Morsztyna, bywa
oceniany najwy¿ej 4. Do dzisiaj jednak nie przet³umaczono i nie wydano w ca³o�ci
sztuki Guilléna de Castra � wybitnego przedstawiciela narodowego teatru hisz-
pañskiego z krêgu Lopego de Vegi � Las mocedades del Cid (M³odzieñcze czyny
Cyda) 5, na której wzorowa³ siê Corneille. Nie przyswojono te¿ polszczy�nie du-
¿ego zbioru romanc s³awi¹cych czyny dzielnego wojownika, �piewanych na Pó³-
wyspie Iberyjskim przez trubadurów i ¿onglerów 6. Przek³ad za� najstarszego za-
bytku literatury hiszpañskiej, Poema de Mio Cid 7, wielokrotnie zestawianego w pi�-
miennictwie romanistycznym z Pie�ni¹ o Rolandzie, nie wszed³ do kanonu te-
kstów �redniowiecznych, do którego odwo³uj¹ siê polscy humani�ci. Znany fakt,
¿e kultura europejska przez wieki dociera³a do Polski za po�rednictwem Francji,
wyja�nia tê sytuacjê. S³uszno�æ s³ynnego powiedzenia Henriego de Borniera, ja-
koby ka¿dy cz³owiek mia³ dwie ojczyzny: w³asn¹ oraz Francjê, potwierdza szcze-
gólna obecno�æ Cyda w naszej rzeczywisto�ci literackiej.

Uwaga polskich badaczy skoncentrowa³a siê prawie ca³kowicie na Cydzie Cor-
neille�owskim: po�wiêcono mu dwie monografie � W³adys³awa Folkierskiego �Cyd�
Kornela w Polsce i Rachmiela Brandwajna Corneille i jego �Cyd�. O bogatej histo-
rii literackiej bohatera w Hiszpanii mo¿na za� przeczytaæ tylko � i to niewiele �
w przedmowach do kolejnych edycji arcydzie³a Corneille�a 8. Za wyj¹tkowy w tej
sytuacji przyjdzie nam uznaæ artyku³ Adama Grzyma³y-Siedleckiego Metamorfozy
�Cyda�, którego pierwsza czê�æ po�wiêcona jest niemal w ca³o�ci pi�miennictwu
hiszpañskiemu. Có¿, kiedy pochodzi on z 1908 roku! 9 Do dzisiaj, pomin¹wszy po-
s³owie Zygmunta Czernego do wydania Pie�ni o Cydzie z r. 1970 10, o poznanie dzie-
jów Cyda nikt w Polsce szczególnie siê nie upomina. Historycy literatury nie dopra-
szaj¹ siê o t³umaczenie dramatu de Castra, nie rozprawiaj¹ o spolszczeniach wier-
szowanego Poema de Mio Cid. Tymczasem, jak zanotowa³a w 1988 r. Janina

  4 Zob. W. F o l k i e r s k i, �Cyd� Kornela w Polsce. Kraków 1917. � M. B r a h m e r, Wstêp.
W: P. C o r n e i l l e, Cyd. Tragedia w piêciu aktach. Trzy przek³ady: A. Morsztyn, L. Osiñski,
S. Wyspiañski. Warszawa 1954. � R. B r a n d w a j n, Corneille i jego �Cyd�. Szkice literackie i ma-
teria³y. Warszawa 1968.

  5 Fragmenty dramatu prze³o¿y³ w XIX w. Leonard R e t t e l, uczestnik powstania listopado-
wego, emigracyjny publicysta i t³umacz. Zob. te¿ B. B a c z y ñ s k a, Ksi¹¿ê Niez³omny. Hiszpañski
pierwowzór i polski przek³ad. Wroc³aw 2002, s. 66.

  6 Pojedyncze utwory przek³ada³a Z. S z l e y e n. Trzy Romance o Cydzie Campeadorze za³¹-
czono do Opowie�ci o Cydzie (Oprac. M. T. L e ó n. Prze³. Z. S z l e y e n. Warszawa 1958, s. 124�
131). Dziesiêæ innych zamie�ci³a t³umaczka w antologii O pasterzach, Maurach, damach. Hiszpañ-
skie romance (Wybór, prze³. Z. S z l e y e n. Warszawa 1960), gdzie w pos³owiu zwróci³a uwagê na
szczególn¹ rolê, jak¹ w popularyzacji kultury hiszpañskiej na �wiecie odegra³ dramat G. d e  C a-
s t r a, bêd¹cy w³a�ciwie zbiorem istniej¹cych wówczas romanc na temat Cyda: �Sztuka ta sta³a siê
cennym �ród³em dla Corneille�a. Nie by³oby Corneillowskiego Cyda bez sztuki Castro, bez romanc�
(s. 119).

  7 Pie�ñ o Cydzie. Prze³. A. L. C z e r n y. Pos³owiem zaopatrzy³ Z. C z e r n y. Kraków
1970.

  8 Zob. W. F o l k i e r s k i, Wstêp. W: P. C o r n e i l l e, Cyd. Tragedia w piêciu aktach. W t³u-
maczeniu J. A. M o r s z t y n a. Oprac. W. F o l k i e r s k i. Kraków 1931, s. III�XIII. BN II 8. Nato-
miast autorzy najnowszego wydania Cyda po�wiêcaj¹ hiszpañskiej literaturze o Cydzie zaledwie
jeden krótki akapit, wymieniaj¹c tylko dramat de Castra � zob. P. C o r n e i l l e, Cyd, albo Roderyk.
[Prze³.] J. A. M o r s z t y n. Wyd. A. K a r p i ñ s k i, A. S t e p n o w s k i. Warszawa 1999, s. 5.

  9 A. G r z y m a ³ a - S i e d l e c k i, Metamorfozy �Cyda�. �Sfinks� 1908, s. 75�89, 263�278.
10 Z. C z e r n y, Pos³owie. W: ed. cit.
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Kwa�niakowa we wstêpie do szkolnego wydania Cyda: �Krytycy zgodnie podkre-
�laj¹ potrzebê nowego przek³adu arcydzie³a francuskiego� 11; podobnie 20 lat wcze�-
niej Brandwajn, przekonany, ¿e t³umaczenia Morsztyna �graæ dzisiaj nie sposób,
a czytaæ gwoli przyjemno�ci coraz trudniej�, koñczy³ jeden z rozdzia³ów swojej
monografii: �Czas ju¿ na nowy przek³ad sztuki� 12.

Sytuacjê tê nale¿y zmieniaæ, a nie usprawiedliwiaæ czy to mocno ugruntowa-
nym podziwem dla literatury francuskiej, czy te¿ ci¹gle niewystarczaj¹c¹ znajo-
mo�ci¹ jak¿e odmiennej od niej kultury hiszpañskiej. Niniejszy artyku³ ma na celu
ukazanie literackich dziejów jednego z najwiêkszych epickich tematów narodo-
wej tradycji hiszpañskiej w kontek�cie jego istnienia (i nieistnienia) w polskim
dorobku przek³adowym. Powstaje z nadziej¹, ¿e ujawni potrzebê tak translator-
skich, jak i historycznoliterackich uzupe³nieñ.

Cyd � postaæ historyczna

W odró¿nieniu od wielu innych herosów hiszpañskiej literatury, Cyd jest po-
staci¹ autentyczn¹ 13, o czym za�wiadczaj¹ liczne dzie³a historiografii ³aciñskiej,
hiszpañskiej oraz teksty arabskie. Stosunkowo najwiêcej faktów zarejestrowa³a
Historia Roderici, powsta³a prawdopodobnie w latach 1144�1147, interesuj¹ca
tak¿e dlatego, ¿e by³a pierwsz¹ w Hiszpanii kronik¹, która opisywa³a dzieje boha-
tera nie pochodz¹cego z rodziny królewskiej 14.

Kastylijski rycerz Rodrigo Ruy Díaz de Vivar urodzi³ siê w 1043 r. w okoli-
cach Burgos. Wychowany na dworze Ferdynanda I, po �mierci w³adcy pozosta³
jako chor¹¿y królewski u boku jego syna, Sancha Kastylijskiego, który wkrótce
pad³ ofiar¹ zabójstwa. Gdy na tron wst¹pi³ brat i rywal zmar³ego, Alfons VI, Ro-
drigo gotów by³ podj¹æ u niego s³u¿bê pod warunkiem z³o¿enia przezeñ publicz-
nej przysiêgi, ¿e nie mia³ nic wspólnego z zamordowaniem poprzednika. Brak
zaufania okazywany nowemu w³adcy oraz pos¹dzenia o przyw³aszczenie królew-
skich danin sta³y siê przyczyn¹ wygnania Cyda w 1081 roku. Musia³ opu�ciæ Ka-
styliê, zostawiaj¹c w niej ¿onê Jimenê i córki. Pó�niejsze jego losy dalekie s¹ od
jednoznaczno�ci, przede wszystkim je¿eli chodzi o stronê, po której stawa³ w wal-
ce chrze�cijan z muzu³manami. Sam przydomek �el Cid� (z arabskiego �pan�) � co
zauwa¿a Grzyma³a-Siedlecki 15 � po czê�ci  demaskuje Rodriga, ¿aden bowiem
Arab nie nazwa³by �cydem� swojego wroga, tytu³ ten przys³ugiwa³ tylko walcz¹-

11 J. K w a � n i a k o w a, Wstêp. W: C o r n e i l l e, Cyd. Tragikomedia. Prze³. J. A. M o r s z-
t y n. Wroc³aw 1988, s. 33.

12 B r a n d w a j n, op. cit., s. 146.
13 Historyczny i literacki wizerunek Cyda trafnie rekonstruuje W. K o p a l i ñ s k i  w S³owniku

mitów i tradycji kultury (Warszawa 1991). Natomiast A. M a k o w i e c k i  w S³owniku postaci lite-
rackich (Warszawa 2000) pisze nawet o filmie o Cydzie z r. 1961, nie wspominaj¹c przy tym o pol-
skim przek³adzie Morsztyna. Rolê Cyda w dziejach Hiszpanii omawiaj¹ obie wydane w Polsce mo-
nografie historyczne tego kraju: T. M i ³ k o w s k i, P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii. Wro-
c³aw 1998, s. 70�73. � M. T u ñ ó n  d e  L a r a, J. Va l d e ó n  B a r u q u e, A. D o m í n g u e z
O r t i z, Historia Hiszpanii. Prze³. S. J ê d r u s i a k. Kraków 1997, s. 114.

14 Zwraca na to uwagê autor wprowadzenia  do edycji Poema de Mio Cid w presti¿owej serii
�Letras Hispánicas� wydawnictwa �Cátedra�. Zob. C. S m i t h, Introducción. W: Poema de Mio
Cid. Madrid 1994, s. 92.

15 G r z y m a ³ a - S i e d l e c k i, op. cit., s. 77.
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cym przeciw �giaurom�. Jasno z tego wynika, ¿e kastylijski rycerz godzi³ siê wo-
jowaæ u boku mauretañskich naje�d�ców, co potwierdzaj¹ �ród³a, mówi¹ce o jego
s³u¿bie u emira panuj¹cego w Saragossie. W swoim bujnym ¿yciu Rodrigo de Vi-
var wykazywa³ siê wiêc du¿o czê�ciej pragmatyzmem ani¿eli przypisywan¹
mu przez pó�niejsz¹ epikê postaw¹ nieustraszonego obroñcy wiary katolickiej.
Nigdy nie przestawa³ przy tym zabiegaæ o ³aski Alfonsa VI; zdoby³ je, gdy sta³o
siê jasne, ¿e walczy ponownie w szeregach chrze�cijan. Pojednanie z królem (oko³o
r. 1086) dawa³o Cydowi prawo objêcia w posiadanie wszystkich ziem, jakie zdo-
bêdzie w hiszpañskim Lewancie.

W regionie tym faktycznie panowa³ drobny szlachcic kastylijski, wygnany z królestwa
Leonu. [...] W³adca Walencji, a tak¿e w³adcy pomniejszych pañstewek, p³acili mu trybut w za-
mian za obronê 16.

Ukoronowaniem dzia³alno�ci Cyda by³o zdobycie Walencji w r. 1094, po
9-miesiêcznym oblê¿eniu miasta. Powstrzyma³o to pochód wielkiej armii Almo-
rawidów, a Cydowi przynios³o nie�mierteln¹ s³awê nieustraszonego pogromcy Mau-
rów. Cyd Campeador (�campeador� to �zwyciêski bojownik�) w³ada³ Walencj¹ a¿
do �mierci w 1099 roku. Z historycznie potwierdzonych faktów nale¿a³oby jesz-
cze odnotowaæ jego ma³¿eñstwo z Jimen¹ Díaz w 1074 r. oraz pochówek szcz¹t-
ków Cyda Campeadora w 1102 r. w klasztorze w Cardeñii.

Zwyciêstwa nad Maurami zyska³y Cydowi miano bohatera narodowego, a je-
go ¿ycie zaczê³a otaczaæ legenda. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e w osobie Rodriga de
Vivar ujrza³a Kastylia doskona³ego wojownika i wodza: w nied³ugim czasie po
wygnaniu powstrzyma³ on podbojem Walencji arabski najazd i osadnictwo, roz-
szerzaj¹c kastylijskie panowanie na Pó³wyspie Iberyjskim do wybrze¿y Morza
�ródziemnego. Jak nikt inny � je�li pomin¹æ epizod s³u¿by u w³adców muzu³mañ-
skich, co uczyniono prêdko i skwapliwie � nadawa³ siê na postaæ, która, niczym
Roland we Francji, uciele�nia³aby chrze�cijañskie warto�ci �redniowiecza, a w�ród
nich przede wszystkim nakaz obrony kraju przed innowiercami oraz lojalno�æ w sto-
sunku do w³adcy.

W epoce, w której w�ród autentycznych bohaterskich wyczynów i jednoczesnych nag³ych
zwrotów fortuny krystalizowa³a siê kastylijska to¿samo�æ narodowa, Cyd, gigant pomiêdzy
lud�mi, musia³ siê wydawaæ w oczach sobie wspó³czesnych i nastêpnych pokoleñ kim�, kto
dzier¿y stery z woli Boga 17.

Autorka francuskiej edycji krytycznej dramatu Corneille�a w serii �Classiques
Larousse�, zada³a sobie pytanie, dlaczego to w³a�nie Cyd przewêdrowa³ z dziejów
do literatury, osi¹gaj¹c status herosa z legendy, podczas gdy inni rycerze tej samej
epoki, z analogicznym ¿yciorysem, popadli w zapomnienie?

Byæ mo¿e, przetrwanie zawdziêcza Rodryg swej osobowo�ci: burzliwy ¿ywot rycerza,
poci¹g do przygody, duch niezale¿no�ci � wszystko to przemawia do zbiorowej wyobra�ni
jako archaiczne uciele�nienie wojownika i symbol zwyciêstwa 18.

Tak czy inaczej, awanturnicza postaæ historyczna � drog¹ ustnych przekazów,
³aciñskich i arabskich kronik oraz powstaj¹cych pó�niej epickich poematów i pie�-

16 M i ³ k o w s k i, M a c h c e w i c z, op. cit., s. 71.
17 S m i t h, op. cit., s. 37.
18 É. A m o n, Figures d�un mythe. W: P. C o r n e i l l e, Le Cid. Paris 1990, s. 173.
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ni lirycznych � przesz³a do literatury, daj¹c pocz¹tek jednemu z jej naj¿ywotniej-
szych w¹tków, wykorzystywanemu w najró¿niejszych gatunkach na przestrzeni, dzi�
mo¿na powiedzieæ: ca³ego tysi¹clecia i przenosz¹c siê z kraju ojczystego za po�red-
nictwem Francji na karty literatur i deski sceniczne ca³ej Europy, a potem innych
kontynentów 19. Przez wieki literackich przeobra¿eñ Cyd sta³ siê symbolem szla-
chetnego hiszpañskiego chrze�cijanina i bezkompromisowego kochanka � symbo-
lem zdolnym zainspirowaæ imponuj¹c¹ liczbê tekstów poetyckich i dramatycznych.

Niew¹tpliwie zastanawiaj¹cy fakt, i¿ zwyk³y kastylijski rycerz zrobi³ w litera-
turze Pó³wyspu Iberyjskiego, a tak¿e powszechnej, karierê daj¹c¹ siê porównaæ
jedynie z losami wielkich postaci mitycznych, mo¿na t³umaczyæ � jak to czyni
Ángel del Río 20 � niezwyk³¹ warto�ci¹ artystyczn¹ Pie�ni o Cydzie. O tym najstar-
szym zabytku pi�miennictwa hiszpañskiego George Ticknor napisa³ w History of
Spanish Literature:

Mo¿na zapewniæ, ¿e na przestrzeni dziesiêciu stuleci, które minê³y od upadku cywilizacji
greckiej i rzymskiej a¿ do ukazania siê Boskiej Komedii, ¿aden kraj nie wyda³ poezji oryginal-
niejszej i odznaczaj¹cej siê wiêksz¹ naturalno�ci¹, wigorem i barwno�ci¹ 21.

Rola literatury w procesie przekszta³cania historii w mit okaza³a siê nie do prze-
cenienia. Piêæ wieków pó�niej geniusz Corneille�a na nowo rozs³awi³ imiê Cyda we
Francji i w Europie. Wkrótce potem Morsztyn t³umacz¹c Cyda ofiarowa³ polszczy�-
nie jeden z najpiêkniejszych dramatów barokowych. Tym sposobem za spraw¹ ge-
nialnego przek³adu Cyd sta³ siê w naszym kraju raczej postaci¹ z klasycyzuj¹cej
sztuki Corneille�a ni¿ hiszpañskim pogromc¹ Maurów. Choæ pytanie wydaje siê na-
iwne, spróbujemy siê zastanowiæ, dlaczego to Cyd Corneille�a, a nie anonimowy
kastylijski Cyd ze �redniowiecznej epopei zadomowi³ siê w �wiadomo�ci literackiej
Polaków. Odpowied� na to pytanie poprzedzi zarys literackich dziejów Cyda.

Pie�ñ o Cydzie

Zanim czyny Cyda opisano w �redniowiecznym eposie, uwieczni³y je dwie
ksiêgi ³aciñskie powsta³e na prze³omie XI i XII w. � wspomniana ju¿ Historia
Roderici i wierszowana Carmen Campidoctoris (zachowana tylko w czê�ci, do
wersu 129). O Rodrigu wzmiankuj¹ tak¿e kroniki: arabskie 22 � g³ównie za spraw¹
historyków Ben Alcama i Ben Bassama, ³aciñskie oraz najwcze�niejsze spisane
w jêzykach wernakularnych. Spo�ród tych ostatnich wymieniæ nale¿y wchodz¹c¹
w sk³ad rêkopi�miennego dokumentu Fuero general de Navarra, nadaj¹cego pra-
wa i przywileje prowincjom i miastom hiszpañskim, genealogiê Cyda, Linaje de
Rodrigo Díaz el Campeador. Powsta³a ona jeszcze przed r. 1194, stanowi wiêc

19 Jako sk³adnik kultury hiszpañskiej legenda o Rodrigu zawêdrowa³a do Ameryki £aciñskiej,
gdzie piêkne wiersze o Cydzie tworzy³ m.in. nestor modernizmu, Rubén Darío.

20 R í o, op. cit., s. 63.
21 G. T i c k n o r, History of Spanish Literature. T . 1�3. New York 1849. Cyt. jw.
22 Monografista miêdzynarodowej recepcji Cyda nazywa teksty arabskie �cydofobicznymi�,

a kroniki chrze�cijañskie �cydofilskimi�. Zob. C. R o d i e k, Sujet � Kontext � Gattung. Die Inter-
nationale Cid-Rezeption. Berlin � New York 1990. Podajê za: La recepción internacional del Cid.
Argumento recurrente � contexto � género. Trad. L. G ó m e z  d e  O l e a. Madrid 1995, s. 12.
O �cydofobii� tekstów arabskich pisa³ ju¿ R. M e n é n d e z  P i d a l  w pracy La España del Cid
(Madrid 1929).
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najstarszy dokument historiograficzny Pó³wyspu Iberyjskiego spisany w dialek-
cie nawarskim 23.

Pie�ñ o Cydzie zachowa³a siê w jednym rêkopisie, dzi� przechowywanym w Bi-
bliotece Narodowej w Madrycie (która ma w sprzeda¿y piêkn¹ wersjê rêkopisu
przeniesion¹ na p³ytê CD). Manuskrypt zosta³ wydobyty z zapomnienia w r. 1779
przez uczonego don Tomasa Antonia Sáncheza, który opublikowa³ go w pierw-
szym tomie zbioru poezji kastylijskiej powsta³ej przed w. XV, Colección de po-
esías castellanas anteriores al Siglo XV, otwieraj¹c tym samym nowy rozdzia³
historii literatury hiszpañskiej, dotycz¹cy kastylijskiego eposu. Dopiero wiêc pod
koniec XVIII w. Hiszpania pozna³a swoje najstarsze dzie³o epickie, stanowi¹ce
wierszowan¹ historiê bohaterskich dokonañ jednej z jej ulubionych postaci. Od-
krycie to pozwoli³o zaprzeczyæ tezie, jakoby na Pó³wyspie Iberyjskim, w odró¿-
nieniu od Francji, nie rozwinê³a siê �redniowieczna epika heroiczna 24.

Autorstwo i data powstania poematu stanowi¹ do dzisiaj przedmiot sporów miê-
dzy naukowcami 25. Wed³ug �tradycjonalistów�, z Ramónem Menéndezem Pidalem
na czele, tekst pochodzi z krêgu poezji ¿onglerskiej. Zwolennicy teorii indywiduali-
stycznej, która zak³ada istnienie jednego autora utworu, sytuuj¹ Pie�ñ o Cydzie w �ro-
dowisku klerków, poetów klasztoru, uznaj¹c widniej¹cy na manuskrypcie podpis
�Per Abbat� za imiê potencjalnego twórcy dzie³a. Datê powstania utworu Menéndez
Pidal okre�li³ na rok 1140 na podstawie interpretacji wersów 3724�3725:

Oy los reyes d�España sos parientes son
A todos alcanca ondra por el que en buen ora nacio.

Dzisiaj z nim spokrewnieni Hiszpanii królowie,
A s³awa jego sp³ywa na wszystkich w okole 26.

23 Szczegó³owy opis wszystkich arabskich i ³aciñskich tekstów �ród³owych o Cydzie znajduje
siê w 2-tomowym dziele najwybitniejszego znawcy literatury hiszpañskiej doby �redniowiecza,
M e n é n d e z a  P i d a l a  (op. cit.), wielokrotnie wznawianym, m.in. w wersji skróconej (El Cid
Campeador. Buenos Aires 1950). To podstawowe kompendium wiedzy o Cydzie historycznym, po
które siêga ogó³ pó�niejszych badaczy tematu, niewolne jest jednak od tendencyjno�ci w potrakto-
waniu g³ównej postaci. Cyd w opracowaniu Menéndeza Pidala jawi siê jako niez³omny bohater na-
rodowy, wierny w³adzy i literze prawa. Zauwa¿a to m.in. R o d i e k  (op. cit., s. 418), upatruj¹c przy-
czyn w dydaktycznych intencjach hiszpañskiego mediewisty, pragn¹cego przedstawiæ rodakom wzór
godny na�ladowania. Z naukowego punktu widzenia taka interpretacja postaci Cyda jest dyskusyj-
na. Zosta³a ideologicznie wykorzystana przez nacjonalistów w czasie hiszpañskiej wojny domowej
oraz przez wojskowych re¿imu frankistowskiego, o czym pisze M. E. L a c a r r a  w artykule La
utilización del Cid de Menéndez Pidal en la ideología militar franquista (�Ideologies and Literature�
3 〈1990〉). Ustalenia historyków dotycz¹ce Cyda omawia tak¿e S m i t h  w cytowanym wstêpie do
Poema de Mio Cid. Zob. te¿ J. M e n é n d e z  P e l á e z  [et al.], Historia de la literatura española.
T. 1: Edad Media. León 1993. � R í o, op. cit., s. 54�55.

24 Poema de Mio Cid jest jedynym dzie³em kastylijskiej epiki �redniowiecznej, które dotar³o
do naszych czasów w ca³o�ci (bez kilku stronic).

25 Najbardziej aktualny i kompletny stan dyskusji na ten temat znajdziemy na s. 3�14 najnow-
szego wydania poematu (Cantar de Mio Cid. Edicìòn, pròlogo y notas A. M o n t a n e r.  Estudio
preliminar F. R i c o. Barcelona 1993), które powsta³o na podstawie skrupulatnej analizy manu-
skryptu oraz rewizji dotychczasowej literatury krytycznej utworu. Zapocz¹tkowa³o ono now¹ seriê
�Biblioteca Clásica� oficyny �Crítica� w Barcelonie, zaplanowan¹ na 111 tomów. Znacz¹ce, ¿e ów
pierwszy tom dedykowano pamiêci Ramóna Menéndeza Pidala.

26 Cytaty z wersji oryginalnej pochodz¹ z przywo³ywanego tu wydania Poema de Mio Cid
z r. 1994, cytaty za� polskie � je�li nie podano inaczej � zaczerpniête zosta³y z Pie�ni o Cydzie w t³u-
maczeniu A. L. C z e r n y.
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Hiszpañski historyk literatury wnosi³ z tego fragmentu, ¿e poemat zosta³ napisa-
ny w czasie, kiedy potomkowie Cyda wstêpowali na tron, a wiêc w roku 1140. Wów-
czas bowiem Blanca, prawnuczka Cyda, po�lubi³a Sancha, syna Alfonsa VII, króla
Kastylii i Leónu. Obok argumentów o charakterze historycznym Pidal przytacza ra-
cje jêzykowe, utrzymuj¹c, ¿e archaiczno�æ Pie�ni wskazuje na po³owê XII wieku.
Interpretacja ta, podparta autorytetem najwiêkszego znawcy kultury hiszpañskiej
epoki �redniowiecza, uchodzi³a za obowi¹zuj¹c¹ przez kilka dziesiêcioleci; po-
wtarzano j¹ w licznych podrêcznikach historii literatury hiszpañskiej i kolejnych
edycjach utworu. Nie trzeba dodawaæ, ¿e powielaj¹ j¹ wszyscy polscy autorzy
przywo³ywanych w niniejszym artykule wzmianek o Pie�ni, w tym komentator
jedynego naszego kompletnego przek³adu Poema de Mio Cid, Zygmunt Czerny.

Nowsze badania historyczne, poprzedzone dyskusj¹ najwybitniejszych cydo-
logów, nakaza³y upatrywaæ daty kompozycji poematu w pocz¹tku w. XIII, co b³y-
skawicznie przewarto�ciowa³o kanoniczne opracowania oraz kompendia historii
literatury. Colin Smith pisa³:

Dzi� jestem przekonany, ¿e Per Abbat, którego imiê pojawia siê w explicicie jedynego ist-
niej¹cego rêkopisu, jest autorem poematu, nie za� tylko jego kopist¹, jak twierdzili do niedawna
prawie wszyscy badacze. Tym samym s¹dzê, i¿ data, która siê tam pojawia, maj 1245 roku ery
hiszpañskiej 27, tj. 1207 rok po Chrystusie, jest dat¹ skomponowania utworu. A to oznacza, ¿e
explicit zosta³ przez anonimowego skrybê skopiowany w wieku XIV razem z tre�ci¹ dzie³a,
przez co zachowa³o siê imiê poety i data powstania utworu 28.

Z kolei Christoph Rodiek w ksi¹¿ce o miêdzynarodowej recepcji Cyda podaje
tylko, ¿e poemat pochodzi z r. 1207, nie ujawniaj¹c dylematów zwi¹zanych z pra-
womocno�ci¹ takiej chronologii 29.

Uczeni powo³uj¹cy siê na przes³anki o charakterze jêzykowym zwracaj¹ uwa-
gê, ¿e w Pie�ni wystêpuj¹ pojêcia odpowiadaj¹ce rzeczywisto�ci spo³eczno-poli-
tycznej z koñca XII stulecia, np. �fijodalgo� �cz³onkowie szlachty z tytu³u pokre-
wieñstwa i rodowodu� 30, s³owo udokumentowane po raz pierwszy w r. 1177, czy
�rico omne� �cz³onkowie najwy¿szej warstwy szlacheckiej (przy innych okazjach
nazywani �cuendes e potestades�)�, którego pierwsze u¿ycie zarejestrowano
w 1207 roku. Alberto Montaner podsumowuj¹c ca³o�æ sporu stwierdza dyploma-
tycznie, ¿e argumenty przemawiaj¹ce za usytuowaniem tekstu w pocz¹tkach XIII w.
�nie zosta³y obalone�, choæ badania jêzykoznawcze pozwalaj¹ tak¿e umie�ciæ go
w koñcu XII wieku 31. Nie ma ju¿ jednak mowy o r. 1140, wskazanym przez Menénde-
za Pidala jako prawdopodobna data powstania utworu.

Fabu³a poematu jest nieskomplikowana. Epizody nastêpuj¹ po sobie w przej-
rzystym porz¹dku 32, napiêcie ro�nie w miarê rozwoju akcji. Autor zdaje siê stop-

27 Tzw. era hiszpañska rozpoczyna siê w 38 r. p.n.e., kiedy to Rzymianie ostatecznie opanowali
Pó³wysep Iberyjski.

28 S m i t h, op. cit., s. 38. Badacz ten po�wiêci³ wiele miejsca rozwa¿aniom na temat genezy
utworu, poda³ te¿ obszern¹ bibliografiê dotycz¹c¹ sporu o autorstwo i datê powstania Poema de Mio
Cid.

29 R o d i e k, op. cit., s. 61.
30 To obja�nienie i nastêpne za: Cantar de Mio Cid,  przypisy  do w. 210 i 3546.
31 M o n t a n e r, ed. cit., s. 8.
32 Tytu³y trzech czê�ci Pie�ni o Cydzie: Wygnanie Cyda, Za�lubiny córek Cyda, Zniewaga w Cor-

pes, umieszczane w wiêkszo�ci wydañ, zosta³y nadane przez Menéndeza Pidala ze wzglêdu na tema-
tykê poszczególnych w¹tków utworu.
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niowaæ efekty dla zyskania wiêkszego dramatyzmu. A oto i sama historia. W wy-
niku nies³usznego pos¹dzenia Rodrigo de Vivar zmuszony jest opu�ciæ Kastyliê,
pozostawiaj¹c w kraju ¿onê Jimenê oraz córki. Z niewielk¹ grup¹ wiernych towa-
rzyszy udaje siê na wygnanie, na ziemie zajête przez Maurów. Na pocz¹tku próbu-
je po prostu przetrwaæ, organizuje wiêc skromne wyprawy, zakoñczone drobnymi
zwyciêstwami. W miarê up³ywu czasu Cydowi udaje siê dziêki wysi³kowi i zdol-
no�ciom przywódczym odzyskaæ honor i s³awê dzielnego wojownika. Wraz z roz-
g³osem ro�nie liczba ¿o³nierzy pod jego rozkazami. Kulminacj¹ bohaterskich wy-
czynów Rodriga staje siê zdobycie Walencji, które przynosi mu ca³kowite wyba-
czenie króla. Drugi w¹tek poematu ma charakter bardziej osobisty. Bogactwo Cyda
zwraca uwagê szlachetnie urodzonych infantów, którzy po�lubiaj¹ Cydowe córki.
Zawistni o sukcesy i maj¹tek te�cia, a przy tym tchórzliwi, infanci ciê¿ko znie-
wa¿aj¹ swoje ¿ony, porzucaj¹c je w gêstwinie zaro�li w Corpes, sch³ostane poprê-
gami od siode³ i poranione do krwi. Choæ cierpienia córek wywo³uj¹ w nim prag-
nienie odwetu, Cyd reaguje z rozwag¹: o wydarzeniach powiadamia króla, który
zwo³uje s¹d i pozwala rozwi¹zaæ spór na drodze honorowej. Rodrigo de Vivar
wygrywa, zyskuje dobra, pieni¹dze oraz prawo pomsty na niegodziwcach. Trium-
fuje, gdy jego córki za namow¹ w³adcy wychodz¹ ponownie za m¹¿, tym razem za
dziedziców królestwa Aragonii i Nawarry. Cyd umiera jako cz³owiek bogaty, o wiel-
kiej w³adzy, odzyskawszy honor, pom�ciwszy zniewagê, zapewniwszy sukcesjê
w najlepszym z rodów.

Chocia¿ autor musia³ pos³u¿yæ siê wyobra�ni¹ tworz¹c poszczególne epizody
dzie³a, ca³o�æ cechuje dok³adno�æ w przedstawieniu historycznych i geograficz-
nych realiów �redniowiecznej Hiszpanii. Pie�ñ o Cydzie pe³na jest szczegó³ów
dotycz¹cych ówczesnych obyczajów, prezentuje ³upy wojenne, wygl¹d butów,
po¿ywienie koni, opisuje miejsca i trasy podró¿y, które z ³atwo�ci¹ da siê wskazaæ
na mapie 33. Znawcy epoki wielokrotnie potwierdzali �cis³¹ historyczno�æ poema-
tu 34. Niektórzy woleli nawet � zamiast o realizmie � mówiæ o weryzmie; bior¹c
pod uwagê dok³adne referencje tekstu dotycz¹ce miejsc, faktów i ludzi oraz dba-
³o�æ o detal, chcieli widzieæ w Pie�ni raczej rymowan¹ kronikê ni¿ poemat epic-
ki 35. Wierno�æ rzeczywisto�ci jest doprawdy uderzaj¹ca, zw³aszcza je�li porów-
naæ kastylijski utwór z Pie�ni¹ o Rolandzie. W obu przesadzono, byæ mo¿e, z li-
czebno�ci¹ wrogich wojsk bior¹cych udzia³ w bitwach czy wyolbrzymiono zastêpy
poleg³ych, jednak Cyd nie przestaje byæ wy³¹cznie cz³owiekiem, cz³owiecze ma-
j¹c uczucia, cele i mo¿liwo�ci. W ca³ym tek�cie wystêpuje tylko jeden epizod o cha-
rakterze nadprzyrodzonym, je�li za taki uznaæ mo¿na profetyczny sen: w ostatni¹
noc przed opuszczeniem Kastylii bohaterowi �ni siê anio³ Gabriel z dobr¹ wró¿b¹.
Cyd ponadto � nie do wiary! � umiera naturaln¹, nieheroiczn¹ �mierci¹, we w³a-
snym ³ó¿ku, maj¹c poczucie spe³nienia osobistego i � powiedzieliby�my dzisiaj �
obywatelskiego.

33 Dziêki temu w³adze prowincji Walencja w�ród najwiêkszych atrakcji turystycznych swoje-
go regionu mog¹ dzi� propagowaæ rowerowe, samochodowe oraz autokarowe wycieczki �szlakiem
Cyda�. Zob. www.valenciaterraimar.org/camino.htm.

34 Spierali siê jednak co do �cis³o�ci historycznej w kreacji g³ównego bohatera. Za niezwykle
precyzyjn¹ uzna³ j¹ M e n é n d e z  P i d a l  (op. cit.). Wspó³cze�ni badacze s¹ ostro¿niejsi, w odniesie-
niu do g³ównego w¹tku stosuj¹ pojemne pojêcie �historyczno�ci epickiej�. Zob. R o d i e k, op. cit.

35 Zob. S m i t h, op. cit., s. 18.
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W³a�nie to pos³u¿enie siê jako tworzywem artystycznym bezpo�redni¹ rzeczywisto�ci¹,
nie tylko w jej aspektach fizycznym i zewnêtrznym, lecz tak¿e moralnym i humanistycznym,
stanowi postawê tzw. hiszpañskiego realizmu 36.

Istotnym rysem Rodriga z Pie�ni o Cydzie z punktu widzenia pó�niejszych lo-
sów postaci, a tak¿e wizerunku kastylijskiego rycerza na tle innych, g³ównie fran-
cuskich, eposów �redniowiecznych, jest fakt, ¿e Cyd � mimo otwartej drogi do
idealizacji � pozostaje cz³owiekiem z krwi i ko�ci, któremu nieobce s¹ chciwo�æ,
zawziêto�æ, chêæ zemsty. Tak¿e czu³o�æ i delikatno�æ, stanowi¹ce wa¿ny sk³ad-
nik charakteru postaci, podkre�laj¹ jej ludzkie oblicze. Tego typu koncepcja bo-
haterstwa � wskazuje del Río � utrzymuje siê na przestrzeni ca³ej literatury hisz-
pañskiej:

Bohater Pie�ni nie jest istot¹ mityczn¹, obdarzon¹ cudownymi czy te¿ nadprzyrodzonymi
zdolno�ciami, to cz³owiek taki sam jak inni, który przez swoje cnoty � odwagê, wierno�æ kró-
lowi, szacunek dla sprawiedliwo�ci i innych ludzi zachowuj¹cych siê wobec niego lojalnie,
sta³o�æ, mi³o�æ ojcowsk¹ i wiarê religijn¹ � dochodzi do wznios³ego bohaterstwa i staje siê
ludzkim archetypem 37.

Cyd nie jest wiêc ani rycerzem bez skazy, ani niez³omnym aposto³em wiary
chrze�cijañskiej, wyposa¿onym w nadludzkie moce dla jej obrony. Jak trafnie rzecz
uj¹³ Grzyma³a-Siedlecki omawiaj¹c pierwsze literackie wcielenie Rodriga: �Oto
jest pierwsza przemiana Cyda. Cyd jako bohater w³asnego ¿ycia� 38. Jako wódz,
ojciec czy przyjaciel nie bêdzie on ukrywa³ swoich uczuæ. Jak¿e jest obola³y na
wie�æ o okrucieñstwie, którego ofiar¹ pad³y jego córki; jak¿e stêskniony, gdy ma-
rzy o powrocie do ukochanej Kastylii, jak¿e czu³y wobec ¿ony i dzieci. Jednocze�-
nie przedstawia sob¹ ca³¹ gamê zalet, które przynios¹ mu s³awê: przede wszyst-
kim umi³owanie honoru, nastêpnie lojalno�æ wobec króla, ¿arliwo�æ religijn¹, sta-
nowczo�æ wobec pysznych mo¿now³adców, waleczno�æ, odwagê, si³ê fizyczn¹,
wierno�æ, hojno�æ i niezawodno�æ. Dodatkowo autor wyposa¿y³ Rodriga w cechy
rzadko spotykane u epickich bohaterów �redniowiecza, takie jak poczucie humoru
czy rozs¹dek, który dzi� nazwaliby�my pragmatyzmem.

Cyd z hiszpañskiej pie�ni przedstawiony jest zdecydowanie bardziej �cz³o-
wieczo� ni¿ postaci �redniowiecznej epiki francuskiej. Uderza skupienie uwagi na
jego doczesnych rolach � ojcostwie, ma³¿eñstwie � oraz traktowanie ludzkich:
domowych i rodzinnych, spraw z powag¹ nale¿n¹ w epice ideom religijnym, pañ-
stwowym czy narodowym. Przypomnijmy: Cyd umiera pogodzony ze �wiatem,
we w³asnym pa³acu; jego losy spe³ni³y siê w ludzkim ¿yciorysie, bez potrzeby
interwencji si³ boskich ani dramatycznego fina³u.

Jak ³atwo siê domy�liæ, od momentu ukazania siê drukiem Pie�ni o Cydzie
w r. 1779 jednym z ulubionych w¹tków romanistycznych badañ literackich sta-
³o siê jej porównywanie z francuskim arcydzie³em gatunku, Pie�ni¹ o Rolandzie.
Tak te¿ jest do dzisiaj po obu stronach Pirenejów. Najstarszy polski przek³ad oma-
wianego utworu, poprzedzony obszernym wstêpem t³umaczki, tchnie zachwy-
tem nad oryginalno�ci¹ kastylijskiego eposu, charakterystycznym dla �odkryw-
ców� tekstu:

36 R í o, op. cit., s. 61.
37 Ibidem.
38 G r z y m a ³ a - S i e d l e c k i, op. cit., s. 79.
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Porównywaj¹c oba wielkie poemata, ka¿dy przyzna, ¿e w przedstawieniu rzeczywistego
¿ycia ludzkiego zwyciêstwo nale¿y siê poecie hiszpañskiemu. Krytycy te¿ powszechnie uznaj¹
poemat o Cydzie jako wy¿szy geniuszem od francuskiej epopei 39.

Hiszpañsk¹ twórczo�æ epick¹ z czasów �redniowiecza trudno jest przyrów-
naæ, przede wszystkim ilo�ciowo, do dziedzictwa francuskiego. Poema de Mio
Cid to jedyny epos rycerski zachowany do naszych czasów w kszta³cie pozwalaj¹-
cym oceniæ jego warto�æ literack¹ 40. Obok niego, ju¿ tylko w urywkach, przetrwa-
³o zaledwie kilka utworów. Wliczaj¹c Pie�ñ o Cydzie, �redniowieczna epika ka-
stylijska zamyka siê w 5 tys. wersów, podczas gdy francuska spu�cizna z tej samej
epoki siêga miliona wersów 41. Poza interesuj¹cym nas poematem najwiêksze za-
chowane fragmenty nale¿¹ do XIV-wiecznego Cantar de Rodrigo, odkrytego w Bi-
bliotece Królewskiej w Pary¿u, oraz Cantar de Roncesvalles, bêd¹cego przeróbk¹
francuskich pie�ni na temat s³ynnej bitwy, podczas której umiera Roland. Tak¿e
analiza jêzyka potwierdza opiniê, ¿e francuszczyzna sta³a wówczas na znacznie
wy¿szym poziomie rozwoju: jej styl i forma opowie�ci wykazuj¹ du¿o wiêksze
wyrafinowane i artyzm. Autorowi hiszpañskiego eposu nie by³ zreszt¹ obcy styl
dzie³ francuskich, a w�ród nich Pie�ni o Rolandzie, co widaæ w niektórych roz-
wi¹zaniach narracyjnych, w tematach, w epitetach. Ale, z jednej strony, mimo
stylistycznej ró¿norodno�ci czy te¿ z³o¿ono�ci w¹tków, które cechowa³y pie�ni
francuskie, a z drugiej strony � mimo nieregularnej formy, szorstko�ci jêzyka, a na-
wet pewnego prymitywizmu w³a�ciwego pie�ni hiszpañskiej, czo³obitne stwier-
dzenie Seweryny Duchiñskiej nie jest zupe³nie pozbawione podstaw. Zasadni-
czym osi¹gniêciem Poema de Mio Cid okazuje siê kreacja bohaterów, przede
wszystkim opisywana tu ju¿ wcze�niej sylwetka tytu³owego Cyda, ale te¿ zindy-
widualizowane portrety postaci drugoplanowych. Pie�ñ o Cydzie stworzy³a boha-
tera, który wykuwaj¹c dla historii idea³ chrze�cijañskiego rycerza, nie wstydzi³ siê
byæ cz³owiekiem.

Polskie wersje Pie�ni o Cydzie rzadko bywaj¹ przywo³ywane w rozwa¿aniach
rodzimych humanistów na temat �redniowiecznej literatury. Mo¿na zaryzykowaæ
tezê, i¿ nie s¹ czytane. Nie budz¹ te¿ zainteresowania filologów w zakresie kom-
paratystyki literackiej ani przek³adoznawstwa. W bibliotecznych magazynach zna-
leziono jedn¹ tylko pracê magistersk¹ analizuj¹c¹ polski przek³ad Poema de Mio
Cid dokonany przez Annê Ludwikê Czerny i porównuj¹c¹ go z tekstem orygina-
³u 42. Rzeczowo�æ tytu³u oddaje charakter tej pracy: uwaga m³odego badacza obej-
muje najwa¿niejsze elementy konstrukcji utworu, dostarczaj¹c danych statystycz-
nych do kwalifikacji rozwi¹zañ przek³adowych w zakresie wersyfikacji, rymowa-
nia, semantyki i gramatyki.

39 S. D u c h i ñ s k a, Wstêp. W: Cyd. Poemat rycerski. �Biblioteka Warszawska� 1866, t. 3,
s. 12. Przek³ad Duchiñskiej jest niekompletny.

40 Rêkopis sk³ada siê z 3730 wersów, brakuje jednej karty na pocz¹tku i drugiej w �rodku utworu.
41 Zob. F. B. P e d r a z a  J i m é n e z, M. R o d r í g u e z  C á c e r e s, Historia esencial de la

literatura española e hispanoamericana. Madrid 2000, s. 34�35.
42 J. J a b ³ o ñ s k i, La Comparaison du texte du �Cantar de mío Cid� avec la traduction faite

par Anna Ludwika Czerny (praca magisterska w jêzyku francuskim napisana pod kierunkiem prof.
S. G n i a d k a  w Instytucie Filologii Romañskiej UAM w 1976 roku). We wcze�niejszym literatu-
roznawstwie hiszpañskim omawiany epos nazywano zazwyczaj: Cantar de Mio Cid (st¹d polska
wersja to Pie�ñ o Cydzie). Obecnie czê�ciej stosowany jest tytu³ Poema de Mio Cid.
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Ustalono, ¿e wersja polska jest krótsza o 97 wersów. W zakresie wersyfikacji
widoczne jest staranie, by oddaæ nieregularno�æ wiersza hiszpañskiego, którego
rozpiêto�æ siêga od 10 do 20 sylab, chocia¿ polski tekst wykazuje wiêksz¹ sk³on-
no�æ do korzystania z wersów 13- i 14-zg³oskowych. W oryginale zastosowano
�redniówkê; przek³ad j¹ zachowuje, d¹¿¹c jednak do podzia³u wersu po 7 sylabie,
nawet je�li w oryginale jest inaczej:

 Derecha viene la seña de Minaya; [12: 5 + 7]
 non osa ninguno dar salto a la caga [13: 6 + 7]

 Wysoko siê proporce Minayi rozwia³y: [13: 7 + 6]
 Lecz nikt siê nie odwa¿y³ napa�æ tylnej stra¿y [13: 7 + 6] [w. 482�483]

W zakresie rymu �redniowieczna epika hiszpañska operuje asonansem jako pod-
stawowym elementem artystycznej organizacji utworu. Czerny konsekwentnie re-
alizuje to za³o¿enie, choæ jest ono stosunkowo obce staropolskim systemom wersy-
fikacyjnym. Wachlarz asonansów zaproponowanych w polskiej wersji poematu oka-
zuje siê du¿o bardziej urozmaicony ni¿ w oryginale (jak podaje Jan Jab³oñski: 33
zamiast 11 kombinacji), co zapewne jest wynikiem wiêkszej liczby samog³osek i zwi¹-
zanego z tym naturalnego bogactwa rymów jêzyka polskiego 43.

Badaj¹c semantykê ustalono, ¿e s³ownictwo eposu prze³o¿one zosta³o nad-
zwyczaj poprawnie (z bardzo niewieloma b³êdami), przy jednoczesnym rozsze-
rzeniu leksyki poprzez zastosowanie ró¿nych ekwiwalentów dla tego samego po-
jêcia (np. dla �semana� u¿yto: �niedziela�, �tydzieñ�, innym razem �ksiê¿yca
zmiana� 44) lub za pomoc¹ zabiegów retorycznych (metafor, metonimii itd.).

Cech¹ polskiej wersji Pie�ni o Cydzie budz¹c¹ najwiêcej zastrze¿eñ jest za-
pewne jej silna stylizacja historyczna, na mocy której t³umaczka wprowadzi³a do
tekstu s³ownictwo i formy gramatyczne jêzyka polskiego dzisiaj uwa¿ane za ar-
chaiczne. Zabieg taki nale¿y do kwestii wci¹¿ dyskutowanych i w³a�ciwie nie roz-
strzygniêtych. Dyskusje filologów romanistów koncentruj¹ siê, rzecz jasna, na te-
kstach francuskich, przy czym wiêkszo�æ komentarzy dotyczy prób przeciwstawie-
nia siê poetyce przek³adu Tadeusza Boya-¯eleñskiego. Refleksjê na ten temat za-
wiera artyku³ Anny Drzewickiej przedstawiony na II Konferencji Przek³adowej
zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloñski w 1995 roku 45. Autorka porównu-
je dwie translacje utworu François Villona: Boyowskie t³umaczenie Wielkiego Te-
stamentu, którego pierwsze wydanie ukaza³o siê w r. 1917, z przek³adem Legatów,
czyli Ma³ego Testamentu, opublikowanym przez Jacka Kowalskiego w 1994 roku 46.

43 Np. wersy 100�101 brzmi¹ w oryginale:
Raquel e Vidas en uno estavan amos [a �  o]
en cuenta de sus averes, de los que avien ganados. [a �  o]

� a w t³umaczeniu A. L. C z e r n y:
Rachel i Judasz obaj w komnacie byli spo³em, [o �  e]
Liczyli swoje mienie i dzienny swój zarobek. [o �  e]

44 W pracy Jab³oñskiego znajdziemy listy tego typu zestawieñ synonimicznych, statystykê do-
tycz¹c¹ liczby sylab w wersach oraz wykaz kombinacji asonansów.

45 A. D r z e w i c k a, François Villon i dwóch Franciszków Wilonów. W zb.: Miêdzy orygina-
³em a przek³adem. T. 2: Przek³ad, jego tworzenie siê i wp³yw. Red. M. Filipowicz-Rudek, J. Koniecz-
na-Twardzikowa. Kraków 1996.

46 F. Vi l l o n, Legaty, czyli Ma³y Testament. Prze³. J. K o w a l s k i. Poznañ 1994.
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Kowalski ka¿e Villonowi przemawiaæ jêzykiem wspó³czesnym, stawiaj¹c na ja-
sno�æ, prostotê i naturalno�æ wywodu. Tekst tylko gdzieniegdzie, dla kolorytu, za-
barwiony jest archaizmami. Natomiast u Boya, jak wiadomo 47, wystêpuje �wiado-
ma i konsekwentna stylizacja na jêzyk Reja i Kochanowskiego. Wprawdzie t³u-
macz czerpie z polszczyzny pó�niejszej od jêzyka orygina³u o co najmniej 100 lat,
w zasadzie jednak przywo³uje tê sam¹ epokê i je�li nie zachwyca (a na wielu czy-
telnikach robi wra¿enie), to na pewno nie razi.

W ogóle bowiem Wilon Boya ma to do siebie, ¿e pobudza do skrajnych reakcji: albo
admiracji, albo odrzucenia. S¹ czytelnicy, których bawi i cieszy kunszt stylizacyjny t³umacza,
niezwyk³a pomys³owo�æ, autentyczny blask poetycki, jakim iskrz¹ siê liczne strofy. I s¹ tacy,
których razi sztuczno�æ wykreowanego w przek³adzie jêzyka, a poprzez jêzyk � wizji �wiata 48.

Przy ocenie nowego przek³adu, autorstwa Kowalskiego, nasuwaj¹ siê innego
rodzaju w¹tpliwo�ci. Poza oczywistymi atutami, takimi jak przejrzysto�æ czy na-
turalno�æ, dostrzega siê � obok innych uproszczeñ � wyra�n¹ prozaizacjê tekstu.

Przy t³umaczeniu Pie�ni o Cydzie rzecz komplikuje siê ze wzglêdu na fakt, i¿
� aby archaizowaæ konsekwentnie � nale¿a³oby siêgn¹æ do jêzyka z XIII wieku,
co nie tylko jest w wypadku polszczyzny bardzo trudne (¿eby nie powiedzieæ: nie-
mo¿liwe) od strony twórczej, ale co tak¿e, jak siê wydaje, uczyni³oby nieomal
nieprzyswajalny tekst w lekturze. Wprowadzenie do tekstu pojêæ i zasad w³a�ci-
wych minionym fazom rozwoju danej mowy wymaga ogromnej kompetencji hi-
storycznojêzykowej, zarówno od autora przek³adu, jak i od czytelnika. Pe³na sty-
lizacja archaiczna w przypadku Pie�ni o Cydzie jest chyba niemo¿liwa: nie dyspo-
nujemy odpowiedni¹ ilo�ci¹ �redniowiecznych tekstów polskich, aby stworzyæ
s³ownik zdolny korespondowaæ z leksykalnym bogactwem hiszpañskiego eposu.
Nieuniknion¹ konsekwencj¹ decyzji o stylizacji historycznej jêzyka musi tu byæ
czerpanie z polszczyzny czasów pó�niejszych � u Anny Ludwiki Czerny: od w.
XIV do XVII. W�ród zastosowanych przez t³umaczkê archaizmów leksykalnych
mo¿na wymieniæ: �m¹¿� w znaczeniu �mê¿czyzna�, �gody odprawiaæ�, czyli �¿e-
niæ siê�, �i�cie� jako �rzeczywi�cie�, ��wiekra�, tj. �te�ciowa�, �dziewki� � �córki�,
�w ³yki dostaæ siê� � �byæ uwiêzionym�, �przebóg� � �na mi³o�æ Bosk¹!�, �go�ci-
niec� � �droga�. Archaizuj¹ce formy gramatyczne to np. skrócona forma czasowni-
ka w pierwszej osobie liczby mnogiej w czasie przysz³ym: �odjedziem�, �przyje-
dziem�, albo imies³ów przymiotnikowy bierny w postaci prostej (rzeczowniko-
wej), bez -y, np. �zrodzon�, �przynaglon�. Dodatkowo, za spraw¹ stosowanych
z upodobaniem figur stylistycznych (w. 2120: �odjechaæ ju¿ chc¹, b o  z a g a s ³ y
z o r z e� �  �entrada era la noche�), a tak¿e sk³onno�ci do pewnej sarmackiej do-
sadno�ci (w. 3371: �i ¿e ³ga³a twa gêba bezecna� � �e mintist de quanto dicho
has�), Pie�ñ o Cydzie w przek³adzie Czerny fragmentami upodobnia siê bardziej
do polszczyzny barokowej ni¿ do surowych cantares de gesta, ubogich w s³ow-
nictwo i nie dysponuj¹cych zbyt wielkim wachlarzem mo¿liwo�ci stylistycznych.

 T³umaczenie Duchiñskiej z 1866 r. 49 wydaje siê tekstem bardziej wspó³czes-

47 Pierwsze analityczne omówienie staropolskiej maniery przek³adowej Boya przedstawi³
W. B o r o w y  w pracy Boy jako t³umacz (Warszawa 1922).

48 D r z e w i c k a, op. cit., s. 50�51.
49 Przek³ad poprzedzony jest obszernym wstêpem D u c h i ñ s k i e j  (op. cit., s. 12): �Je¿eli

poemat o Cydzie jako pomnik literatury niezaprzeczon¹ ma warto�æ, nie mniejsze te¿ przedstawia
zajêcie jako pomnik czysto historyczny [...]�
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nym ni¿ omawiany ju¿ przek³ad Czerny, jednak nie próbuje oddaæ oryginalnej
nieregularno�ci i surowej poetyki utworu. Ma te¿ zasadnicz¹ wadê polegaj¹c¹ na
tym, ¿e jest niekompletne. Cyd Duchiñskiej napisany jest jêzykiem romantycz-
nym, pe³nym ekspresywnych wyra¿eñ; bohater poematu zachowuje siê z i�cie
polsk¹, religijn¹ i romantyczn¹ afektacj¹. Porównanie fragmentów (w. 50�58) obu
t³umaczeñ daje wyobra¿enie o strategiach translatorskich ich autorek:

[1] Widzi Cyd, ¿e od króla nie zazna mi³osierdzia.
Odje¿d¿a precz od bramy, ca³e Burgos przemierza.
Zeskoczy³ z konia tam, gdzie �wi¹tynia Marii �wiêta;
Upada na kolana, modli siê z g³êbi serca,
A po modlitwie d³u¿ej w owym mie�cie nie mieszka.
Poza bramy przecz goni. Arlanzon w bród przeje¿d¿a.
Niedaleko od Burgos, gdzie jest wydma nadbrze¿na,
Tam rozpina namioty i obozem zalega
Cyd Rodryg Díaz, który w szczêsny czas j¹³ siê miecza.

[2] Wie Cyd, ¿e ³askê utraci³ u króla.
Pomkn¹³ od bramy: przebiega ulice,
Przed Panny Maryi przystan¹³ ko�cio³em,
Ukl¹k³, i z serca czci Bosk¹ Dziewicê.
Gdy skoñczy³, ¿ywo dosi¹dzie bieguna,
Ponad Arlanzon po�piesza z dru¿yn¹;
Stan¹³ taborem pod miastem na ³¹ce.
Zatyka namiot i z konia zeskoczy,
Mój Cyd w szczê�liw¹ urodzon godzinê 50.

Anna Ludwika Czerny konsekwentnie realizuje zamiar wiernego przek³adu
wierszem zg³oskowo nieregularnym, o rymie asonansowym, w miarê mo¿liwo�ci
wprowadzaj¹c archaiczne wyra¿enia (�szczêsny czas�). Z kolei Duchiñska, po
pierwsze, wyrównuje d³ugo�æ wersów do 11 sylab (i tak konsekwentnie przez ca³y
epos!), po drugie, wyposa¿a bohatera w ow¹ polsko-romantyczn¹ ¿arliwo�æ reli-
gijn¹: w oryginale Cyd po prostu zatrzymuje siê w ko�ciele, by siê chwilê pomo-
dliæ, u Duchiñskiej �z serca czci Bosk¹ Dziewicê�.

Dla porz¹dku bibliograficznego nale¿a³oby wspomnieæ jeszcze o skierowa-
nej do dzieci ksi¹¿ce Opowie�æ o Cydzie, która przedstawia skrótowo, choæ zaj-
muj¹co historiê przygód rycerza Rodriga. Wydana w latach piêædziesi¹tych przez
�Nasz¹ Ksiegarniê�, naznaczona jest zabawnym, ideologicznym stemplem epoki.
Oto Maria Teresa León � czytamy w pos³owiu niewiadomego autorstwa, zatytu³o-
wanym Kim by³ Cyd? � emigrantka pochodz¹ca z �bliskiego naszemu sercu naro-
du zza Pirenejów�, podjê³a �wdziêczny trud opracowania ca³ej opowie�ci o Cy-
dzie� 51, opieraj¹c siê na wszystkich dostêpnych �ród³ach, w�ród których istotn¹
rolê odegra³y lu�ne romance o Cydzie; kilka z nich, pochodz¹cych prawdopodob-
nie z XV stulecia, zamieszczono na koñcu ksi¹¿eczki.

Miêdzy Pie�ni¹ o Cydzie a dramatem Corneille�a

Kolejny utwór wierszowany o Cydzie, Mocedades del Cid, powsta³ przypusz-
czalnie na pocz¹tku XIV wieku. Jego tekst zagin¹³, znamy jednak dwie pó�niejsze

50 [1:] Pie�ñ o Cydzie, s. 10. � [2:] Cyd. Poemat rycerski, s. 25.
51 Opowie�æ o Cydzie, s. 123.
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redakcje � prozatorsk¹ oraz wierszowan¹, zwan¹ Crónica rimada del Cid 52 � z koñ-
ca XIV lub pocz¹tku XV stulecia. ¯adna z nich nie zosta³a, oczywi�cie, przyswo-
jona polszczy�nie. Poemat stanowi rodzaj uzupe³nienia historii znanej z Pie�ni
o Cydzie, dotyczy bowiem m³odzieñczych czynów rycerza. To w³a�nie przedsta-
wione tu przygody poprzedzaj¹ce wygnanie Rodriga przyczyni¹ siê do jego pó�-
niejszej popularno�ci w romancach i dzie³ach teatralnych. Crónica rimada del Cid
odchodzi od realizmu Pie�ni o Cydzie i nadaje bohaterowi nowe, fantastyczne rysy.
Okazuje siê on cz³owiekiem dumnym, porywczym, lekcewa¿¹cym autorytet ro-
dzicielski czy królewski. Po�lubia Jimenê, aby zast¹piæ jej ojca, którego zabi³.
Fabu³a utworu ma charakter awanturniczy, miejscami niemal¿e ba�niowy, np. je-
den z w¹tków opowiada o wyprawie Rodriga do Pary¿a celem upokorzenia cesarza
i papie¿a, którzy zapragnêli uczyniæ Hiszpaniê lennem francuskim. Zgodnie z w³a-
�ciwym pó�nej epice �redniowiecznej zami³owaniem do niezwyk³o�ci i sensacji
m³ody Cyd jawi siê jako postaæ wyj¹tkowa pod ka¿dym wzglêdem.

Rodrigo, niczym drugi Herkules, od dziecka podejmuje siê wykonania wyj¹tkowych za-
dañ, a jego status okre�lany jest jako równy królowi [...] z jawn¹ sugesti¹, ¿e w ¿y³ach jego
p³ynie królewska krew 53.

W�ród rozwi¹zañ formalnych zastosowanych w Crónica rimada del Cid na
uwagê zas³uguje u³o¿enie tre�ci w seriê epizodów, co z jednej strony utrudnia re-
konstrukcjê opowie�ci, z drugiej jednak przydaje utworowi swoistej dynamiki.
Wobec niewielkich walorów artystycznych tekstu to jego w³a�ciwo�ci fabularne:
przede wszystkim w¹tek mi³osny, atrakcyjno�æ g³ównego bohatera, podkre�lenie
takich jego cech, jak hardo�æ i buntowniczo�æ, sprawiaj¹, ¿e w³a�nie �mocedades
de Rodrigo [czyny m³odzieñcze Rodriga]� stan¹ siê tym ¿yznym gruntem, na któ-
rym wzrastaæ bêdzie s³awa Cyda w historii literatury europejskiej.

Hiszpañskie cantares de gesta zaczê³y traciæ znaczenie i popularno�æ na prze-
³omie w. XIV i XV, kiedy to � równocze�nie ze zmian¹ tematyki i ducha poezji �
dosz³o do przebudowy jej wzorca formalnego i jako podstawowa miara wersyfi-
kacyjna ustali³ siê 8-sylabowiec. Losy Cyda, podobnie jak inne tematy epickie,
uleg³y fragmentacji, a poszczególne w¹tki by³y podchwytywane i przedstawiane
w nowym kszta³cie przez twórców romanc � krótkich utworów epicko-lirycznych,
podobnych do ballady. Romancero del Cid, czyli romance o Cydzie, których jest
oko³o 200, opiewaj¹ rzeczywiste i legendarne czyny rycerza Rodriga i stanowi¹
czê�æ ogólnego �romancera� hiszpañskiego.

Nieliczne romance podejmuj¹ tre�ci zawarte w Pie�ni o Cydzie, prawdopo-
dobnie dlatego, ¿e �musia³y siê [one] wydawaæ zbyt archaiczne, a prostolinijnego,
godnego i sprawiedliwego bohatera trudno by³o zaadaptowaæ do modelu ¿ycia pre-
zentowanego w romancach� 54. Wiêkszo�æ tych utworów czerpie inspiracje z po-
ematu Mocedades de Rodrigo, koncentruj¹c siê na m³odzieñczych wyczynach Ro-
driga Díaza oraz jego mi³o�ci do Jimeny. Takie a nie inne wybory tematów roman-
cera wyja�nia historia gatunku, wywodz¹cego siê z eposów rycerskich. U schy³ku

52 W literaturze przedmiotu Crónica rimada del Cid wystêpuje równie¿ pod innymi tytu³ami:
Las mocedades de Rodrigo (M³odzieñcze czyny Rodryga) lub Cantar de Rodrigo (Poemat o Rodry-
gu). Zob. K o p a l i ñ s k i, op. cit., s. 169.

53 R o d i e k, op. cit., s. 92�93.
54 S m i t h, op. cit., s. 97.
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�redniowiecza ¿onglerzy recytowali przypuszczalnie te ich fragmenty, które naj-
bardziej interesowa³y publiczno�æ i dlatego z czasem uleg³y transformacji w od-
rêbne, niewielkich rozmiarów utwory, dzi� zwane romancami 55. W XV- i XVI-
-wiecznych realizacjach tego gatunku postaæ Cyda przechodzi³a dalsze przemiany.
Najwa¿niejsza z nich polega³a na jednoznacznym uczynieniu zeñ obroñcy chrze�-
cijañstwa, który ca³y swój ¿ywot mia³ po�wiêciæ walce z niewiernymi. O ¿adnych
zwi¹zkach z Maurami nie mog³o ju¿ byæ mowy.

Prawdziwe przeobra¿enie literackiego Cyda przyniós³ z³oty wiek kultury hisz-
pañskiej � XVII stulecie. W tradycji demistyfikacji herosów, reprezentowanej m.in.
przez Cervantesa i Lopego de Vegê, legendê Cyda podj¹³ Francisco de Quevedo,
w swych wierszach i dzie³ach scenicznych przedstawiaj¹c karykaturalny, satyryczny
obraz bohatera. Wielkie, stare tematy epickie, m.in. dzieje Cyda, powracaj¹ nie
tylko w nowych romancach, lecz przede wszystkim w utworach dramatycznych.
Najg³o�niejszego przetworzenia cyklu o Cydzie w sztukê teatraln¹ dokona³ Gui-
llén de Castro, autor Las mocedades del Cid (M³odzieñcze czyny Cyda czy � jak
chce Folkierski � �Junackie czyny Cyda� 56) oraz Las hazañas del Cid (Bohater-
skie czyny Cyda). Powsta³y one w latach 1612�1615, a wydano je w Walencji
w 1618 roku.

Konstruuj¹c intrygê, a tak¿e warstwê jêzykow¹ swych dzie³ de Castro pos³u-
¿y³ siê romancami o Cydzie (kilka hiszpañskich edycji Las mocedades del Cid
zawiera dok³adne zestawienie wykorzystanych tekstów 57). Zale¿no�æ ta jest na
tyle silna, ¿e w niektórych scenach bohaterowie przemawiaj¹ strofami co do s³o-
wa przejêtymi z romancera. Zas³uga de Castra polega jednak na zdynamizowaniu
utworu, co zauwa¿a Menéndez Pidal, okre�laj¹c go mianem �romancy o Cydzie
puszczonej w ruch� 58. O no�no�ci dramatycznej sztuki stanowi konflikt Rodriga
z Gomesem, ojcem Jimeny, poprzedzaj¹cy historiê zakochanych. Sam w¹tek mi-
³osny daleki jest od tragicznej formy, jak¹ przybierze u Corneille�a; tutaj przypo-
mina raczej delikatn¹, pe³n¹ galanterii grê, maj¹c¹ wszak¿e znaczenie dla zawi¹-
zania akcji. Kolejny oryginalny pomys³ de Castra to pe³na napiêcia scena skargi
Jimeny i ojca Rodriga u króla: w romancach przychodzili doñ osobno i kolejno,
natomiast autor sztuki kaza³ im pojawiæ siê razem i tym sposobem zderzy³ argu-
menty obu stron na oczach widza.

Las mocedades del Cid pozwala oceniæ g³êboko�æ transformacji postaci Cyda
w XVII-wiecznej literaturze hiszpañskiej. Ze �redniowiecznej nieobliczalno�ci
Rodriga w dziele de Castra nie zosta³o nic: dumny rycerz to wcielenie dworskiej
uprzejmo�ci i mistrz �g³adkiej mowy�, kierowanej do dam. Utwór ten odzna-
cza³ siê jednak tak¹ energi¹ uczuæ, si³¹ kolorytu i ekspresji poetyckiej, ¿e zdo³a³
zainspirowaæ Corneille�a do napisania Cyda. Choæ � jak wiadomo � francuski
dramaturg w ca³o�ci wykorzysta³ fabu³ê hiszpañskiej sztuki, a zaledwie jedna sce-
na aktu V jest wy³¹cznie jego autorstwa, nikt raczej nie kwestionuje 59 faktu, i¿

55 Zob. R í o, op. cit., s. 162.
56 F o l k i e r s k i, Wstêp, s. IX.
57 Np. G. d e  C a s t r o, Las mocedades del Cid. Ed. L. G a r c í a  L o r e n z o. Madrid 1990.
58 R. M e n é n d e z  P i d a l, La epopeya castellana a través de la literatura española. Wyd. 2.

Madrid 1959,  s. 192. Cyt. za: R o d i e k, op. cit., s. 118.
59 Hiszpanie lubi¹ wszak¿e upominaæ siê o pierwszeñstwo de Castra. Autor 60-stronicowego

wstêpu do Las mocedades del Cid wspomina Corneille�a tylko raz, pisz¹c o donios³o�ci dzie³a de
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stworzy³ on dzie³o nowatorskie, o warto�ciach indywidualnych, znacznie przewy¿-
szaj¹ce pierwowzór. Zaznaczmy jednak, ¿e skomplikowanie problemów Cyda
poprzez w¹tek mi³osny stanowi wynalazek de Castra. Rodrigo i Jimena buduj¹
relacjê uczuciow¹, jeszcze zanim ujawni siê konflikt honoru. Rodiek przypomina
ponadto, i¿ to de Castro wprowadzi³ na deski sceniczne �szlachetnego dworzani-
na� w miejsce dumnego bohatera z pola bitwy 60.

W dziejach literatury hiszpañskiej niejeden pisarz bêdzie podejmowa³ temat
Cyda. Nale¿a³oby tu wymieniæ przede wszystkim XVII-wiecznych dramaturgów:
Lopego de Vegê i Tirsa de Molinê, w XIX w. za� poetê romantycznego, José Zoril-
lê. Tymczasem tylko jeden twórca � Francuz � zdo³a³ swym dzie³em przyæmiæ
w Europie rozg³os Guilléna de Castra.

Cyd Corneille�a

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e to dramat Corneille�a rozs³awi³ legendê o Cydzie w Eu-
ropie, nie by³ jednak pierwszym utworem, w którym bohaterowi przysz³o mówiæ po
francusku. Dzieje literackiej kariery Cyda poza jego ojczyzn¹ rozpocz¹³ romans ry-
cerski Les Adventures heroyques et amoureuses du conte Raymond de Thoulouse, et
de don Roderic de Viuar, wydany w Pary¿u w 1619 roku. Autor tego 1000-stronico-
wego (a niedokoñczonego) dzie³a, pisz¹cy po hiszpañsku i francusku Bask, François
Loubayssin de la Marque, aby przybli¿yæ postaæ Cyda czytelnikom nad Sekwan¹,
kaza³ mu nawi¹zaæ wspó³pracê z lokalnym s³ynnym herosem 61.

Corneille lepiej trafi³ w gusta i potrzeby francuskiej publiczno�ci. Dostrzeg³
w utworze de Castra ogromny potencja³ dramatyczny i materia³ do rozprawy na
aktualne tematy. W pierwowzorze dzia³anie koncentrowa³o siê wokó³ motywu
zemsty i mi³o�ci. Corneille spotêgowa³ konflikt uczucia i honoru, wprowadzi³ w¹tki
polityczne zwi¹zane ze szczególnym statusem �dworskiego wojownika� oraz dys-
kretnie usun¹³ z tekstu aluzje religijne. Cyd nie pojawia siê ju¿ jako chrze�cijañski
rycerz, ale przede wszystkim jako dworzanin w s³u¿bie króla i narodu 62.

Mimo zapo¿yczenia 63 tematu i akcji Corneille stworzy³ dzie³o oryginalne.
Przede wszystkim zwiêkszy³ napiêcie dramatyczne (ojciec Jimeny wie o mi³o�ci
Rodriga do jego córki), uwolni³ sztukê od zbêdnych epizodów i pog³êbi³ portret
psychologiczny postaci. Zdarzenia rozgrywaj¹ siê na planie uczuciowym, oder-
wane od sk¹din¹d urokliwej scenerii hiszpañskiego pierwowzoru, pozbawione te¿
swej widowiskowo�ci: na scenie pró¿no szukaæ imponuj¹cych u de Castra scen
bitewnych. Osi¹ dramatu Corneille�a jest konfrontacja dwóch warto�ci: mi³o�ci
i obowi¹zku, ukazana w formie gwa³townego konfliktu psychologicznego. Rodrig
musi zabiæ ojca Jimeny, aby ocaliæ honor i okazaæ siê godnym ukochanej, ona za�,

Castra: �wystawienie utworu Francuza przyczyni³o siê do rozs³awienia s³usznej s³awy de Castra�
(L. G a r c í a  L o r e n z o, Introducción. W: C a s t r o, op. cit., s. 24).

60 R o d i e k, op. cit., s. 240.
61 Zob. ibidem, s. 181.
62 G. M a r t i n  i  A. N i d e r s t  (Dictionnaire des myths littéraires, s. 324�325) s¹ zdania, ¿e

postaæ Cyda nie sta³a siê we Francji mitem w³a�nie z powodu politycznych konotacji wprowadzo-
nych do sztuki przez Corneille�a.

63 Nie jest znany ¿aden XVII-wieczny francuski przek³ad dramatu de Castra. Nic nie wiadomo
te¿ o tym, by kto� t³umaczy³ Las mocedades del Cid specjalnie dla Corneille�a. Przyjmuje siê, ¿e
zapozna³ siê on z utworem w wersji oryginalnej i zachwyci³ siê nim.
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by ocaliæ honor córki i staæ siê godn¹ Rodriga, musi domagaæ siê jego �mierci. To,
co u de Castra mia³o pod³o¿e instynktowne i irracjonalne, u Corneille�a znajduje
uzasadnienie w usposobieniach g³ównych postaci. Zarówno ich sk³onno�æ ku so-
bie, jak i decyzje czy determinacja w dzia³aniu wynikaj¹ z w³a�ciwej im konstytu-
cji psychicznej oraz przyjêtego systemu warto�ci; jak mówi Folkierski: �oni sa-
mi stwarzaj¹ ska³ê, o któr¹ siê ich szczê�cie rozbija� 64. Chc¹c zrozumieæ Cyda Cor-
neille�a, musimy poddaæ analizie istotê tych �charakterów�: rozterki Rodriga i Jime-
ny odsy³aj¹ do �wiata pojêæ i warto�ci, nie za� doznañ zmys³owych � choæ, co
prawda, przek³ad Morsztyna przek³amuje nieco ten aspekt utworu, operuj¹c jêzy-
kiem du¿o bardziej obrazowym i dosadnym ni¿ wersja francuska.

Oryginalno�æ Cyda Corneille�a zdaje siê polegaæ w³a�nie na kreacji bohate-
rów, autentycznie prze¿ywaj¹cych swój dramat: Cyd i Jimena maj¹ prawdziwe
rozterki, ich cierpienie jest wiarygodne. Tragiczne wahanie, bez którego nie ma
wielkiej sztuki, przybiera u Corneille�a postaæ odwiecznej walki woli z uczuciem.
W koñcu epoka ho³duj¹ca rozumowi i nieugiêtej woli stworzy³a bohatera na miarê
swoich aspiracji: �idea³ rycerza, który nie zna strachu i który kochaj¹c umie poko-
naæ samego siebie� 65.

Parysk¹ publiczno�æ oczarowa³a historia mi³osna Rodriga i Jimeny, jednak
niekonwencjonalno�æ utworu wywo³a³a s³ynn¹ �Querelle du Cid�, o której dzi�
czytamy w podrêcznikach. Lista zarzutów by³a d³uga, nie miejsce tutaj na ich przy-
wo³ywanie, do�æ stwierdziæ, ¿e rozstrzygniêcie �sporu o Cyda� przynios³o uzna-
nie oryginalno�ci dzie³a Corneille�a, uwalniaj¹c autora od oskar¿enia o plagiat (pod-
trzymano za to zarzut naruszenia jedno�ci czasu i regu³y prawdopodobieñstwa oraz
krytyczne uwagi dotycz¹ce jêzyka i struktury utworu).

 Cyd przekroczy³ zatem granice Pirenejów: zago�ci³ na scenie francuskiej,
a wkrótce potem w pozosta³ych najwa¿niejszych teatrach kontynentu, i to w for-
mie, któr¹ wielu uzna³o za najpiêkniejsze wcielenie kastylijskiej legendy. Tragi-
komedia Corneille�a zapocz¹tkowa³a z³oty wiek francuskiego dramatu i teatru, które
podobnie jak bohater tej sztuki sta³y siê istotnym elementem kultury europejskiej,
docieraj¹c w krótkim czasie tak¿e do Polski. Folkierski w omówieniu utworu Cor-
neille�a formu³uje tezê, ¿e moda na francuszczyznê rozpoczê³a siê w³a�nie od Cyda,
który �rolê sw¹ europejsk¹ zaczyna odgrywaæ, zanim nawet Francja rozpoczê³a
sw¹ polityczn¹ hegemoniê� 66.

Po wystawieniu francuskiej tragikomedii Cyd znalaz³ siê w gronie najczê-
�ciej przywo³ywanych postaci literackich. Powsta³y jeszcze dziesi¹tki, a mo¿e setki
dzie³ utrwalaj¹cych s³awê kastylijskiego rycerza, który pos³u¿y³ za natchnienie
pisarzom najró¿niejszych narodowo�ci, w�ród nich tak wybitnym, jak Herder 67,
Southey i Hugo. Mit rozprzestrzeni³ siê po �wiecie, odzywaj¹c siê m.in. w twór-

64 F o l k i e r s k i, Wstêp, s. XXXVI.
65 J. G a ³ u s z k a, Wstêp. W: C o r n e i l l e, Cyd. Tragikomedia. Prze³. [J.] A. M o r s z t y n.

Warszawa 1958, s. 17.
66 F o l k i e r s k i, Wstêp, s. XLI�XLII.
67 J. G. H e r d e r  wyda³ w 1792 r. niemiecki przek³ad proz¹ starych romanc po�wiêconych

Cydowi i Jimenie. Wiêksz¹ czê�æ zbioru stanowi³y t³umaczenia z wersji francuskiej, tylko oko³o 1/5
to adaptacja orygina³ów hiszpañskich. Szczegó³ow¹ analizê schematu fabularnego w¹tku Cyda w dzie-
le Herdera przedstawi³ R o d i e k  (op. cit., s. 247�282). Wed³ug tego badacza przek³ad Herdera
odegra³ wa¿n¹ rolê w tradycji niemieckiej, wielu bowiem pó�niejszych autorów, m.in. Goethe, Grabbe,
Schmidt, Fries w swoich utworach odwo³ywa³o siê do owej �epopei romanc�.



22 MAGDA  POTOK

czo�ci znakomitego poety nikaraguañskiego Rubéna Daría, zago�ci³ tak¿e na srebr-
nym ekranie � w Stanach Zjednoczonych powsta³ film o Cydzie z Sophi¹ Loren
i Charltonem Hestonem w rolach Jimeny i Cyda 68. Pomimo to panuje powszech-
nie przekonanie, ¿e po Cydzie Corneille�a na temat tej postaci powstawa³y ju¿
tylko dzie³a pomniejsze. Byæ mo¿e, nale¿y przyznaæ racjê Évelyne Amon, gdy
stwierdza:

bohater literacki osi¹gn¹³ u francuskiego dramaturga postaæ idealn¹, która utrwali³a mit na wieki.
W sztuce Corneille�a zbiegaj¹ siê wszystkie po�rednie obrazy bohatera i sze�æ wieków towa-
rzysz¹cej mu tradycji literackiej. To w tej bardzo francuskiej tragikomedii legenda hiszpañska
osi¹gnê³a dojrza³o�æ, osi¹gnê³a szczyt w formie apoteozy, chocia¿ w atmosferze wrzawy i dys-
puty 69.

Polskie przek³ady Corneille�a

T¹ drog¹ � przez Francjê � opowie�æ o Cydzie trafi³a nareszcie do czytelników
polskich. Na warsztat przek³adowy wzi¹³ dramat Corneille�a jeden z najwybitniej-
szych poetów epoki baroku, Jan Andrzej Morsztyn. Nadmieñmy, ¿e by³o to pierw-
sze europejskie t³umaczenie Cyda; wersja niemiecka ukaza³a siê dopiero po 20 la-
tach. Morsztyn by³ idealnym kandydatem na t³umacza Cyda z racji swojej znajomo-
�ci kultury francuskiej, inklinacji poetyckich, a tak¿e bliskich stosunków z dworem
królewskim, przede wszystkim za� z królow¹, Mari¹ Ludwik¹ Gonzag¹.

Ju¿ w 1662 r. na zamku w Warszawie w obecno�ci pary królewskiej wysta-
wiono Cyda po polsku. W ten sposób w 25 lat po ukazaniu siê orygina³u utrwali³a
siê data wa¿na tak¿e w historii naszej literatury: t³umaczenie Morsztyna wprowa-
dza³o polszczyznê na wy¿yny sztuki rzadko wcze�niej osi¹gane w rodzimej twór-
czo�ci.

Przek³ad ten jest przede wszystkim bardzo piêkny, ale i � zw³aszcza jak na
staropolskie obyczaje � niezwykle wierny. Innowacje dotycz¹ przede wszystkim
warstwy leksykalnej � Morsztyn dokonuje zmiany konwencji jêzykowej dramatu,
obni¿enia tonu utworu: kurtuazyjnego z jednej strony, ascetycznego z drugiej. Adam
Karpiñski i Adam Stepnowski, wprowadzaj¹c czytelników w lekturê Cyda w naj-
nowszym wydaniu krytycznym 70, pisz¹, ¿e jêzyk Morsztyna zdaje siê ³amaæ kla-
syczn¹ zasadê stosowno�ci (bienséances), zakazuj¹c¹ u¿ywania s³ów trywialnych,
nie przystaj¹cych do wysokiego stylu tragedii:

jakby �wiadomie ³amie regu³y, wtr¹caj¹c b¹d� to potoczne wyra¿enia przys³owiowe, b¹d� zwroty
niestosowne w rozumieniu konwencji klasycznego dramatu, czego przyk³adem mog¹ byæ in-
wektywy rzucane przez Gomesa pod adresem Diega � ¿aden francuski autor nie odwa¿y³by siê
nazwaæ bezsilnego starca �starym grzybem� 71.

68 W roku 1961 A. M a n n, znany twórca westernów, wyre¿yserowa³ 3-godzinn¹ epopejê,
która rozs³awi³a postaæ Cyda w jeszcze wiêkszej ni¿ dot¹d skali. W ocenie R o d i e k a  (op. cit.,
s. 382, 394) film, �wietny technicznie, niewolny jest od uproszczeñ. W�ród zarzutów pojawiaj¹ siê
te¿: afektacja, stereotypowa wizualizacja oraz przesadnie sensacyjnie poprowadzona fabu³a. Wed³ug
M e n é n d e z a  P i d a l a  �to wielki film�, co nie mo¿e dziwiæ, gdy¿ ekranizacja przedstawia zgod-
ny z wizj¹ uczonego, który doradza³ re¿yserowi podczas krêcenia filmu, wyidealizowany obraz
bohatera.

69 A m o n, op. cit., s. 181.
70 K a r p i ñ s k i, S t e p n o w s k i, Wstêp. W: C o r n e i l l e, Cyd, albo Roderyk, s. 11�13.
71 Ibidem, s. 12.



23KIM  JEST  CYD?  HISTORIA  �  LITERATURA  �  PRZEK£AD

Morsztyn nie przej¹³ wysokiego, patetycznego tonu ani etykiety obowi¹zuj¹-
cej w teatralnym �wiecie Rodriga i Jimeny. Zamiast tego nasyci³ przek³ad jêdr-
nym, a czasem nawet rubasznym stylem polskiego XVII wieku. Porównajmy:

il soutient votre glorie, et vous donne un époux

albo ci pomstê, alboæ mê¿a w ³ó¿ko w³o¿y. [V 4] 72

Orygina³ formu³uje grzeczn¹ ofertê zam¹¿pój�cia (�donner un époux� �
dos³ownie �daæ mê¿a�), polski tekst ukonkretnia jej charakter, wprowadzaj¹c obra-
zow¹ metaforê o wyra�nie seksualnych konotacjach.

Charakterystyczn¹ cech¹ przek³adu Morsztyna, poza sk³onno�ci¹ do staropol-
skich, dosadnych okre�leñ, jest w³a�nie obrazowo�æ. To, co u Corneille�a zaklête
w abstrakcyjnych pojêciach, u Morsztyna pojawia siê w formie poetyckiego obra-
zu, wzmocnionego porównaniem, epitetem, przeno�ni¹ czy nawet potoczn¹ idio-
matyk¹.

Mais songez que les rois v e u l e n t  e t r e  a b s o l u t s

Hej! wiesz, ¿e d ³ u g i e  r ê c e  m i e w a j ¹  królowie [II 1]

au seul bruit de ton nom pourrait t r e m b l e r  d� e f f r o i

na samo imiê twoje dr¿a³by j a k  l i s t  w i n n y  [II 2]

et s�il peut m�obéir, q u e  d i r a - t - o n  d e  l u i?

Gdy us³ucha, b ê d ¹  g o  n o s i æ  p o  k o l ê d z i e  [II 3]

Vous l a i s s e z  c h o i r  ainsi ce glorieux courage,
et la raison chez vous p e r d  a i n s i  s o n  u s a g e?

Dosyæ wczas twa wynios³o�æ n i s k o  s k r z y d ³ a  s k ³ a d a
I rozum przed mi³o�ci¹ n a  k l ê c z k i  u p a d a  [II 5]

Je saurai bien r a b a t t r e  une humeur si hautaine

Bêdê ja wiedzia³, jako p r z y t ê p i æ  m u  r o g i  [II 6]

Obrazowanie, porównywanie, ukonkretnianie, wzmacnianie i udosadnianie
�rodków wyrazu to ten sam styl przek³adu, który Wac³aw Borowy, komentuj¹c
metodê Boya, nazwa³ �arcysarmatyzmem�. Jednak je�li u ¯eleñskiego by³a to
kwestia obranej strategii translatorskiej, u Morsztyna styl ten wydaje siê podykto-
wany barokow¹ wyobra�ni¹, obowi¹zuj¹c¹ konwencj¹ epoki. Czytamy we wstê-
pie do Cyda:

Polski przek³ad cechuj¹ rozmach, swoboda i zamaszysto�æ i�cie sarmacka tak przez zak³ó-
cenie harmonii intonacyjno-sk³adniowej poprzez stosowanie inwersji sk³adniowej i przerzutni,
jak i nasycenie figurami i tropami poetyckimi charakterystycznymi dla stylu barokowego 73.

Morsztyn wprowadzi³ do Cyda popularne w baroku rozbudowane porównania
i metafory, metonimie, antytezy, peryfrazy � np. s³ynne: �Id� i nie daj po �wiecie

72 W tym i nastêpnych cytatach w wypadku wersji oryginalnej korzystam z edycji: C o r-
n e i l l e, Le Cid, przek³ad polski za� podajê za: C o r n e i l l e, Cyd, albo Roderyk. Podkre�l. M. P.

73 K w a � n i a k o w a, op. cit., s. 25.
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krzywdzie mojej chodziæ!� (I 6), gdzie w oryginale powiedziano jedynie: �Va
contre un arogant éprouver ton courage [id� i wyka¿ zuchwalcy swoj¹ odwagê]�.
Pos³ugiwa³ siê te¿ ukochanym przez XVII-wiecznych poetów oksymoronem �
mi³o�æ to �smaczna choroba�, a serce nape³nia siê �smacznym jadem�. Abstrak-
cyjno�æ wyra¿eñ Corneille�a zastêpowa³ Morsztyn zawsze chêtnie konkretem,
materialnym, a czêsto i zmys³owym obrazem.

Inn¹ ciekaw¹ w³a�ciwo�ci¹ Morsztynowego stylu jest wprowadzenie przys³ów
czy zwrotów przys³owiowych, takich jak np. �dr¿eæ jak list winny�, �mieæ d³ugie
rêce�, nale¿¹cych do jêzyka codziennego.

¯o³nierskim animuszem pobrzmiewaj¹ zwroty potoczne: �wbiæ w gêbê p³oche s³owa�
[...]. Wszystkie tego typu zabiegi jêzykowe s³u¿¹ �sarmatyzacji� jêzyka. Polski t³umacz zdecy-
dowanie przesun¹³ tekst Corneille�a w atmosferê marinizmu podszytego szlachetczyzn¹ 74.

Jêdrno�æ, wyrazisto�æ i obrazowo�æ przek³adu Morsztyna podkre�lali wszy-
scy najwybitniejsi komentatorzy.

Czes³aw Hernas:

Polszczyzna, w jakiej [Morsztyn] przekazywa³ wiernie dramat mi³osny Rodryka i Chime-
ny, od pojêciowego stylu orygina³u Corneille�a ró¿ni³a siê obrazowo�ci¹. Morsztyn wyra�nie
dba o ekspresjê obrazowania. Je�li np. Diego (ojciec Rodryka) mówi w oryginale, ¿e za nim
�niegdy� sz³o wszêdzie zwyciêstwo�, to Morsztyn urealnia to okre�lenie, u niego Diego �zwy-
ciêstwo z sob¹ wodzi³ jak na smyczy� 75.

W³adys³aw Folkierski:

Autor zmienia wcale wydatnie ton Corneille�owego arcydzie³a, przydaj¹c mu bezpo�red-
nio�ci i obrazowo�ci, a ujmuj¹c etykiety i logicznej argumentacji. Mimo to piêkno pierwowzo-
ru odda³ Morsztyn najlepiej z polskich t³umaczy 76.

Adam Grzyma³a-Siedlecki:

nad t³umaczeniem wiernym zapanuje od czasu do czasu patos szlachecki 77.

Za spraw¹ u¿ytych �rodków poetyckich Morsztyn osi¹gn¹³ niezwyk³¹ ekspre-
syjno�æ wypowiedzi, a literatura polska otrzyma³a klasyczny dramat francuski
w barokowo-sarmackiej szacie jêzykowej.

Odmienne oblicze ujawnia drugi polski przek³ad Corneille�owskiego Cyda,
sporz¹dzony przez Ludwika Osiñskiego w 1801 roku. Mimo i¿ t³umacz ten prze-
rabia³ w³a�ciwie wersjê Morsztyna, nierzadko przejmuj¹c z niego ca³e fragmenty
w niezmienionej formie, ca³o�ci nada³ odmienny, g³adki, �wypolerowany� cha-
rakter. Postanowi³ bowiem �poprawiæ� zarówno t³umaczenie swego poprzednika,
jak i niewierno�æ samego Corneille�a wobec klasycznej konwencji. Przede wszyst-
kim wykre�li³ z Cyda rolê Infantki, która, wed³ug niego, rozbija³a jedno�æ akcji.
�Gwa³c¹c ich tre�æ i formê� 78, piêkne i pe³ne liryzmu stance Rodriga przet³uma-
czy³ konwencjonalnym 13-zg³oskowcem. Osiñski usun¹³ z tekstu wszelkie nad-
u¿ycia Morsztyna, potoczne, barokowe, rubaszne obrazy, zastêpuj¹c je dos³owny-

74 Ibidem, s. 26.
75 Cz. H e r n a s, Barok. Wyd. 8. Warszawa 2002, s. 299�300.
76 F o l k i e r s k i, Wstêp, s. XLIII.
77 G r z y m a ³ a - S i e d l e c k i, op. cit., s. 86.
78 G a ³ u s z k a, op. cit., s. 125.



25KIM  JEST  CYD?  HISTORIA  �  LITERATURA  �  PRZEK£AD

mi w stosunku do orygina³u, abstrakcyjnymi pojêciami. W�ród badaczy polskich
przek³ad ten nie zyska³ wysokiej oceny. Folkierski napisa³, ¿e wprawdzie sens
utworu nie uleg³ deformacji i odstêpstw od dzie³a Corneille�a nie ma, ale wiersze
te s¹ �zimne, zawsze s³odkie, md³e, rozpaczliwie poprawne� 79. Wedle Mieczys³awa
Brahmera, potwierdzaj¹cego, i¿ przek³ad Osiñskiego nie dorównuje pe³nej rozma-
chu swobodzie jego poprzednika, na uwagê zas³uguje jednak umiar i kultura literac-
ka t³umacza, a tak¿e fakt, ¿e dziêki jego pracy translatorskiej dramat Corneille�a
wszed³ ponownie na sceny XIX-wiecznych polskich teatrów i go�ci³ na nich w owej
wersji przez oko³o 30 lat 80. Swoisty komentarz � apoteozê przek³adu Osiñskiego �
zawar³ we wstêpie do jego dzie³ zebranych Franciszek Salezy Dmochowski:

Dobry t³umacz powinien po³¹czyæ wierno�æ z moc¹, zwiêz³o�æ z harmoni¹; jego przek³ad
powinien takie samo czyniæ wra¿enie na wspó³ziomkach, jakie czyni³ pierwotwór w narodzie,
dla którego by³ napisany. Pod tym wzglêdem nikt nie przewy¿szy, a ma³o kto dorówna Osiñ-
skiemu 81.

W roku 1907 wystawiony zosta³ w Krakowie Cyd w przek³adzie Stanis³awa
Wyspiañskiego. Tekst ten na tyle odbiega jednak od orygina³u, ¿e nale¿a³oby ra-
czej mówiæ o parafrazie ni¿ o t³umaczeniu dramatu Corneille�a. Oto Infantka nie
tylko wraca na scenê, ale staje siê jedn¹ z g³ównych postaci. Mimo do�æ gwa³tow-
nej akcji utwór zdradza wyra�n¹ sk³onno�æ liryczn¹. Przek³ad jest bardzo zró¿ni-
cowany wersyfikacyjnie, okrojony, jakby streszczony. Zmienia siê ton i styl dzie-
³a, a tak¿e jego wymowa: g³ówne �ród³o tragizmu stanowi tu los przeciwny cz³o-
wiekowi. Cyd w tym ujêciu zyskuje wyra�n¹ perspektywê patriotyczn¹ (motyw
rezygnacji ze szczê�cia osobistego dla oddania si³ narodowi) i metafizyczn¹ (tra-
gedia przeznaczenia). Brahmer zauwa¿a, ¿e Wyspiañski tak dalece odbieg³ od
Corneille�a, ¿e:

mo¿na by zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ droga od francuskiej tragedii do jej hiszpañskiego pro-
totypu niewiele jest d³u¿sza ni¿ droga od Corneille�a do Wyspiañskiego [...]. Przy tym Wy-
spiañski bezwiednie jakby nawróci³ do �ród³a, wzmagaj¹c nurt liryzmu, który Corneille tak
wydatnie i stanowczo ograniczy³ w stosunku do bliskiego jeszcze balladowym tradycjom
Guilléna de Castro 82.

Przeprowadzona analiza ukazuje, jak za spraw¹ kongenialnego przek³adu
Morsztyna Cyd sta³ siê w Polsce postaci¹ kojarzon¹ przede wszystkim z klasycy-
zuj¹ca sztuk¹ Corneille�a. W jej cieniu hiszpañski rodowód bohatera ginie wraz
z nie znanym szerzej pierwowzorem francuskiego dramatu. U �róde³ takiego sta-
nu rzeczy le¿¹ zapewne kulturalna hegemonia Francji w Europie minionych stule-
ci oraz znikome hiszpañsko-polskie zwi¹zki literackie. Jednak¿e ranga kastylij-
skiej Pie�ni o Cydzie w dziejach pi�miennictwa wieków �rednich nakazuje dopo-
minaæ siê o nale¿ne jej miejsce tak¿e i w polskiej rzeczywisto�ci literackiej. Czy
imiê narodowego bohatera Hiszpanii, o którego kanonizacjê Filip II w XVI w.
poleci³ wszcz¹æ starania w Rzymie, nie powinno siê zaznaczyæ w polskiej �wiado-
mo�ci nieco wcze�niej, ni¿ datuje siê premiera sztuki Corneille�a?

79 F o l k i e r s k i, Cyd Kornela w Polsce, s. 66.
80 B r a h m e r, op. cit., s. 14�15.
81 F. S. D m o c h o w s k i, ¯ycie, dzie³a i epoka Ludwika Osiñskiego. W: L. O s i ñ s k i, Dzie-

³a. T. 1. Warszawa 1861, s. V.
82 B r a h m e r, op. cit., s. 22�23.
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Wielobarwny portret, jaki przez wieki malowa³a Cydowi kultura europejska,
domaga siê od nas restauracji, ods³oniêcia i omówienia ukrytych warstw. Pod mask¹
gniewnego kochanka niedosiêg³ej Jimeny uka¿e siê wówczas �redniowieczny ry-
cerz, którego imiê wspó³tworzy³o idea³ dumnego obroñcy racji honoru i zarazem
najstarszy pomnik literatury hiszpañskiej.

WHO IS CID?
HISTORY � LITERATURE � TRANSLATION

The article discusses the historical and literary origin of Cid � a Castilian knight of the times of
the re-conquest � who in an oral form through Latin and Arabian chronicles and written in Spain epic
poems and lyrical songs entered the world literature to become one of its most vital theme.

At the source of Cid�s popularity, in Spanish writing, compared only to the figure of don Juan,
lies the value of the first literary creation of the protagonist � 13th century Song of Cid, as well as the
stage version of a young Cid�s endeavors by Guillén de Castro. The latter inspired Pierre Corneille to
composing the famous drama Le Cid, which became the source text of the congenial translation into
Polish by Jan Andrzej Morsztyn.

A review of the most important literary creation of Cid is here connected with the analyses of
its Polish translations.


