Cyd - streszczenie, plan wydarzeń
Akcja „Cyda” Corneille’a rozgrywa się w Hiszpanii, w latach walk z muzułmanami. Jednak tło
historyczne jest zdecydowanie drugorzędne, najważniejsze są zaś relacje łączące
poszczególnych bohaterów.
Na początku dzieła poznajemy Chimenę, młodą szlachciankę. Dowiadujemy się o jej miłości do
don Rodriga i o planach ich ślubu. Jednak Chimena jest niespokojna z jakiegoś powodu.
Następnie jesteśmy świadkami rozmowy ojca Chimeny, Gomesa z ojcem Rodriga, Diegiem.
Diego zdobył stanowisko, na które liczył Gomes. Wywiązuje się kłótnia i Diego policzkuje ojca
Rodriga. Młodzieniec musi wymierzyć sprawiedliwość, by ocalić honor rodziny – Diego jest
bowiem zbyt stary i zniedołężniały, by brać udział w pojedynku. Rodrigo zdaje sobie sprawę z
tragiczności swojego położenia. Jeśli zabije Gomesa, nie będzie mógł poślubić ukochanej. Jeśli
jednak nie obroni honoru ojca, Chimena także uzna to za powód do odrzucenia go. Ostatecznie
dochodzi od pojedynku i Gomes ginie. Chimena nadal miłuje Rodriga, jednak wiedziona
lojalnością wobec ojca, domaga się kary za zabójstwo. Król decyduje się rozwiązać problem,
wysyłając Rodriga na wojnę z Maurami. Po jakimś czasie Rodrigo wraca z walk, ciesząc się
sławą bohatera i zdobytym przydomkiem „Cyd” (Pan). Mimo to Chimena nie chce puścić w
niepamięć śmierci ojca. Jeden z jej adoratorów wyzywa na pojedynek Rodriga. Chimena jest
przekonana, że Cyd zginął, przyznaje więc, że nadal go kocha. Okazuje się, że Cyd zwyciężył w
pojedynku – jednak Chimena nadal nie jest zdolna wybaczyć mu zabicia Gomesa, więc rycerz
znów rusza na wojnę. Być może w przyszłości rany w sercu kobiety zagoją się i para będzie
mogła być razem.
Plan wydarzeń:
1. Chimena mówi o miłości do Rodriga.
2. Kłótnia Gomesa (ojciec Chimeny) z Diegiem (ojciec Rodriga). Spoliczkowanie Diega.
3. Pojedynek Rodriga z Gomesem i śmierć ojca Chimeny.
4. Rodrigo rusza na wojnę.
5. Powrót Rodriga z walk z Maurami. Rodrigo bohaterem, cieszy się przydomkiem „Cyd” (Pan).
6. Kolejny zwycięski pojedynek Rodriga. Chimena wyznaje, że ciągle go kocha, jednak nie
może pogodzić się z mordercą ojca.
7. Cyd ponownie wyrusza na wojnę.

