


U kolebki romansu 

( .. . ) romans, podobnie jak niemal wszystkie 
rodzaje li terackie, pochodzi z literatur 
antycznych, chociaż dzieje jego są tak bardzo 
skomplikow ane, iż nawet najzawziętszy 

zwolennik antyku nie może go przypisać bez 
zastrzeżeń wyobraźni starożytnych. ( ... ) romans 
grecki opiera s ię na tym szablonowym motywie 
konstrukcyjnym, z którego dworował sobie w 
"Listach z podróży" młody Sienkiewicz, by go 
później z tak uporczywą konsekwencją stosować 

we wszystkich swych powieściach historycznych. 
Dodać by można, i ż spadkob iercą owego 
romansu, za pośrednictwem oczywiście ogniw 
dalszych, przezeń wytworzonych, jest film 
dzisiej szy, zwłaszcza amerykański film przygód, 
gromadzący całe ich długie i mało pomysłowe 
serie, olśniewający za to bogactwem reżyserii, 
j askrawośc i ą kontrastów, niezwykłością 

egzotycznego tła, a więc właśnie tymi motywami, 
w których celowali greccy scriptores erotici. ( ... ) 
z dużymi zastrzeżeniami można ustalić łączność 
antyku i Średniowiecza w dziedzinie romansu. 
( ... ) wpływ romansu antycznego na dziej e 
powieści europejskiej rozpoczyna się stosunkowo 
późno , romans ten bowiem dopiero od końca 
epoki Renesansu ( ... ) poczyna zdobywać sobie 
popularność . ( .. . ) Daleko jednak wcześniej ( ... ) 
czytywano w Europie o przygodach Apoloniusza 
Tyryjczyka i za pośrednictwem tego właś'nie 
utworu wiele podstawowych składników romansu 
antycznego weszło do arsenału stereotypowych 
środków techniki fabulistycznej w epoce rozkwitu 
powieści średniowiecznych. 

( .. . )Niewątpliwie jednak ważniejsze dla rozwoju 
romansu średniowiecznego były inne jego źródła, 
nieantycznego pochodzenia, mianowicie 
przebogata epika romańska, o charakterze 
historyczno-fantastycznym, uprawiana( ... ) przede 
wszystkim we Francji, nas tępnie w krajach 
objętych zasięgiem kultury francuskiej, tj. w 
Anglii, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech. ( ... ) 
s tała się ona źródłem natchnienia dla całych 
generacyj romansopisarzy - poetów, od XII w. 
począwszy oraz dla romansopisarzy - prozaików, 

którzy z spuścizny poprzedników korzystali już 
to w ten sposób , iż wersje ich rymowane 
przerabiali na prozę, już to zapożyczali od nich 
pewne motywy, już to wreszcie tworzyli na ich 
sposób dzieła samodzielne. Wystarczy wskazać 
na fakty takie, jak pojawienie się olbrzymiego 
cyklu romansów o Amadisie z Gauli pod koniec 
w. XV, cyklu cieszącego się wtedy niesłychaną 
popularnością, chociaż dzisiaj pozostało po niej 
zaledwie wspomnienie , i to związane z 
nieśmiertelnością utworu, który "Amadisom" kres 
położył, mianowicie "Don Kichota". ( ... ) A 
przecież "Amadisy" były nie czym innym, jak 
tylko powrotną falą motywów, popularyzo
wanych od w. XIII przez niezliczone romanse 
wierszowane o królu Arturze i jego paladynach. 

Julian Krzyżanowski 

Honore Daumier Don Kiszot 



Miguel Cervantes de Saavedra 
(Rys. C. Carra do włoskiego wydania Don Kiszota) 

I I w roku 1615 <jawiła się u mnie gromadka szlachetnych kawalerów ze świty ambasadora 
Francji i mówiąc pełnymi weneracji słowami o Cervantesie, poprosili o pokazanie 
im wielkiego Don Miguela. Gdy im powiedziałem, że don Miguel de Cervantes to stary, 

bezręki żołnierz i całkiem biedny hidalgo, jeden z nich odezwał się w te słowa: - A więc tak wielkiego 
męża Hiszpania nie uczyniła człowiekiem bogatym, obdarowywanym ze szkatuły państwowej? - Na to 
inny caballero, żwawy i bystra myślą władający, zawołał: - Jeżeli ciężka potrzeba zagnała go do pisania, 
niech Bóg sprawi, aby nigdy nie zaznał dostatku, gdyż dzieła tego ubogiego człowieka cały świat 
bogatym czynią." 

markiz de Torres 
cenzor literatury w Madrycie 
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Gustave Dore ilustracja do Don Kiszota, Berlin 1869 

Choć, panie Don Kichocie, głupstwa nic 
[niewarte 

I szaleństwa ci umysł do cna pomieszały, 

Żadnych dzieł podłych, niskich ci nie zarzucały 
Potwarze ludzkie złością i jadem przeżarte. 

Zawsze się twe przewagi wydawały żartem, 
Gdy krzywdy prostowałeś, błądząc przez świat 

[cały, 

Choć tysiąckroć na plecy twe kije spadały, 
Gdyś spotkał zdrajce podłe, zbrodniarze uparte. 

A jeśli twoja gładka Dulcynea wszędzie 
Wzgardę dla ciebie miała jako chleb powszedni, 
Uchodząc przed miłością twą z dziewiczym 

[wiankiem, 

Niechaj ci w tej złej doli to pociechą będzie, 
Że może z Sancza Pansy niedobry pośrednik, 
Głupiec on, zimna ona, a tyś złym kochankiem. 

Miguel de Cervantes Saavedra 

("Solisdan do Don Kichota z Manczy" 
przekład: Anna Ludwika Czerny) 

T o, że Sanczo Pansa, żarłok sypiący 
przysłowiami, wyposażony w chłopski rozum i 
wrodzony dowcip, który nie jest abstrakcją 
nadstawiającą się do bicia, lecz umiłowaniem 
tobołka z jedzeniem, mimo wszystko ma 
zrozumienie dla (Don Kiszota), że jest całym 
sercem przywiązany do swego dobrego, 
absurdalnego pana, że nie zrażony przykrościami, 
jakich wciąż doznaje w służbie Don Kiszota, nie 
porzuca go, nie ucieka od niego, lecz okazuje mu 
szczerą, pełną czci wierność giermka, nawet jeżeli 
często go musi okłamywać - to jest coś 
niesłychanie pięknego, coś, co czyni sympatyczną 
także tę postać, napełnia ją ludzkością i przenosi 
ze sfery czystego komizmu w dziedzinę udu
chowionego humoru. 

Tomasz Mann 
"Eseje" 
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Pablo Picasso Don Kiszot i Sanczo-Pansa 

P rzewaga nierozwagi, jaką sprawuje w mojej rozwadze, tak osłabia równowagę mej uwagi, że 
nie bez wagi żalić się muszę na waszej piękności przewagę .. . 

autentyczny cytat z powieści rycerskiej "Don Roger z Nicei" 
należącej do cyklu "Amadisa" Feliciana de Silva 

przekład: Franciszek Podoski, 1781 
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