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Miguel 
DE CERVANTES Y SAAVEDRA 
(1547-1616) 

hiszpai'lski twórca nowożytnej powieści 
europejskiej Syn felczera z podupadlej 
rodziny szlacheckiej. Nie ma żadnych 

informacji na temat jego wyksztalcenia, 
poza krótką nolką o Lym, że byl 
ulubionym uczniem erazmisty J. Lopeza 
cle Hoyos. Wkrótce skazany za udzial 
w pojedynku do 1569 roku ukrywa! się 

wc Wloszcch, gdzie wstcwit na slużbę 

u przyszlego kardyna!a G. Acq uavivy. 
Zaciągną! się do wojska i ranny w bitwie 
mo1'skiej z Turkami pod Lepanto [1571] 
utracil wladzę w lewej ręce, co 
przysporzylo mu stawnego przydomku -
Kaleka spod Lepanto. Gdy cztery lata 
póżniej [1575) wraca! do Hiszpanii, galera, 
na której plynąl paella !upem korsarzy 
Lureckich i Cervantes trafi! do niewoli 
w Algierze, w której przebywa! pięć lal 
(1575-1580]. Czlerokrotnie podejmował 
desperackie próby ucieczki, aż wykupiony 
przez braci trynitariuszy powrócil do 

rodzinnej Hiszpanii. Wkrótce związał się 
z życiem teatralnym Madrytu, w 1584 
roku ożeni! się z dziewczyną z La Manchy 
i w Esquivias znalazl swój pierwszy dom. 
Pracował jako komisarz prowiantowy 
hiszpańskiej floty, następnie jako poborca 
podatkowy, narażając się na liczne 
konflikty i klopoty zostal w końcu 

oskarżony o nadużycia i utratę 

zgromadzonych sum [powierzonych 
nierzetelnemu bankierowi). Kilkaluotnie 
trafia! do więzienia, gdzie spędza! dużo 

czasu na myśleniu i niewykluczone, że 

właśnie te okresy, w których odsiadywal 
karę za domniemane przewinienia, 
okazaly się owocne dla historii literatury 
powszechnej, bo wlaśnie podczas nich 
wymyśla! liczne przygody Don Kichote'a. 
Na lata 1580-1616 przypada najbai'dziej 
intensywna działalność literacka Cervan
tesa, który pobytowi we Wtoszech 
zawdzięcza! glębokie przywiązanie do 
kultury renesansu, a bogactwu gorzkich 
doświadczeń życiowych - znajomość 

świata i ludzi. Pierwszym większym 

dzielem byt konwencjonalny romans 
pasterski „Galatea". W latach 1581-90 
powstaly liczne utwory dramatyczne, 
m.in. oparte na wspomnieniach z okresu 
niewoli algierskiej : „El trato de Argel" 
i „Los banos de Argel" oraz patriotyczna 
tragedia „El credo de Numanica". W 1615 
roku Cervantes wydal tom „Ocho 
comedias y ocho entermeses nuevos". 
Zawarte w nim komedie ujawniają wplyw 
dramaturgii Lopego de Vegi, a intermedia 
mające formę realistyczną szkiców 
obyczajowych stanowią najwartościowszą 
i naj trwalszą część jego spuścizny 

dramatopisarskiej. 

W tym najplodniejszym okresie ukazal się 
także żartobliwy poemat ,,Viaje al Pai'naso" 
[1614] i utwory reprezentujące dominującą 
w jego dorobku prozę narracyjną, w tym 

slynny „Don Kichote", czyli „El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha" 
[cz 1-1605 r.] oraz „Segunda parte del 
ingenioso caballero Don Quijote de la 
Mancha" [cz.2-1615 r.]. Rozglos, z jakim 
w Hiszpanii i poza nią, spotkala się 

pierwsza część dziela, sklonil anonimo
wego autora do opublikowania [1614] jej 
apokryficznej kontynuacji o znamionach 
plagiatu, co bardzo boleśnie dotknęlo 

Cervantesa i sklonilo do opublikowania 
drugiej częśc i „Don Kichote'a". 
Osamotniony i ciężko chory zmarl, po 
przygotowaniu do druku „Persilesa". 
Zostal pochowany na klasztornym 
cmentarzu sióstr trynitariuszek bosych, 
jednak dokladne miejsce jego spoczynku 
nie zostalo oznaczone„. 

Powiedz, czyś widzial kiedy 
waleczniejszeso rycerza ocie mnie? Ozy 
czytale.ś w jakiejś historii, aby ktoś z większą 
wytrwalością razy znosi/? - pyta Don 
Kichote Sancho Pansę - Już ci mówilem 
Sancho, że nie znasz się na przysodach. 
Prawclą jesl to, co ja mówi9 i zaraz się 

przekonasz„. 
Tak powiada! romantyczny szaleniec Don 
Kichote do swojego wiernego giermka. Bo 
wierzy!. W siebie. I sobie. l między innymi 
dlatego dzielo Cervantesa należy dziś clo 
kanonu klasyki światowej, bo propaguje 
piękną filozofię będącą optymistyczną 

wizją losu czlowieka oraz oryginalnym 
spojrzeniem na ludzką rzeczywistość. 

Bohater tego dzieła jest szaleńcem, ale 
jakże szlachetnym. U kresu życia 

uświadamia sobie swoje szaleństwo 

i„. umiera. Czyżby prawda i sens życia 
zawieraly się w urojonym celu, do którego 
nie można dojść, choć trzeba do niego 
dążyć? Historia Don Kichote'a uczy, że 

nasza prawda leży nie w celu, ale 
w dążeniu ku niemu. 
Prawdą Don Kichote'a jest dążenie 

napędzane szaleństwem jako formą woli, 
która zmusza bohatera do sprzeciwiania 
się porządkowi świata w imię swoich 
urojeń . Efektem tego jest, że oto świat 

pozornie zlożony z głupstwa, zla, 
szaleństwa, małostkowości i zlośliwości 
okazuje się piękny, dobry i mądry„ 
Don Kichote wciąż zdobywa sobie podziw 
u czytelników. Niewielu jest miłośników 
literatury, którym bohater ten nie 
kojarzylby się z wyobrażeniem jakiejś 
wielkości idealnej. Jego przygody nie 
prowadzą do odslonięcia jakichkolwiek 
zasadniczych problemów ówczesnej 
rzeczywistości społecznej, a w jego 
zderzeniach z rzeczywistością nie 
dochodzi nigdy do takiej sytuacji, która 
zakwesLionowalaby prawo owej rzeczy
wistości do życia; w stosunku do Don 
Kichote'a ,,rzeczywistość ma zawsze 
rację", bowiem wszystko, z czyn1 zdarza 
mu się spotkać, traktuje jako przedmiot 
rycerskiej przygody. Wszystko znajduje 
Lu pogodne zakończenie, a szkody, jakie 
Don Kichote wyrządza swoim postępo

waniem, lub Le, które na skutek swego 
postępowania sam ponosi, traktowane są 
ze stoickim dowcipem. To obsesja 
rządząca bohaterem chroni go przed 
poczuwaniem się do odpowiedzi alności 

za to, czego narobil, tym samym z sumie
nia bohatera zostaje wyeliminowany 



jakikolwiek konflikt tragiczny, jakakolwiek 
możliwość zwrotu w stronę posępnej 

powagi. Don Kichote postępuje przecież 
zgodnie z regularni obowiązującymi 

błędnych rycerzy i to wlaśnie go 
usprawiedliwia (.„). 
Mądrość, dobroć i przyzwoitość stale 
przeświecają poprzez szaleństwo tego 
niezwyklego bohatera, co sprawia, że 

wydaje on się czlowiekiem godnym 
miłości. („.) A jednak jego mądrość nie 
jest mądrością blazna; jest to rozsądek, 

s zlachetność , obyczajność i godność 

wyróżniające czlowieka mądrego i opa
nowanego. Nie ma w nim demonizmu ani 
paradoksów, nie ma w nim także 

zwątpienia, rozdarcia i poczucia obcości 
w świecie; Don Kichote jest zrówno
ważony i sklonny do rozwagi, odznacza 
się wrażliwością i nawet tam, gdzie 
dochodzi do glosu ironia, wydaje się 

sympatyczny i skrorm1y; przy rym zaś jest 
raczej konserwatystą, a w każdym razie 
pozostaje w harmonii z danymi mu 
okolicznościami . 1 

Nie ma dla niego konfliktów nierozstrzy
galnych. Kiedy tylko się pojawiają jego 
„oblęd" odbiera im moc, przemieniając je 
w bajkę, w majaczenie, w podanie, 
w przypowieść, w sen .. . (San czo, widzisz, 
jak nienawidzą mię czarownicy9 - powiada 
zawsze Don Kichote, kiedy rzeczywistość 
okazuje się mi eć inną postać niż ta, którą 
sobie wymarzył]. 
Wiclzialem Don Kichota we wlasnej osobie 
i rozmawialcm z nim - wspomina swój sen 
Tomasz Mann. - Rzeczywistość, z którą się 
stykamy oko w oko, zawsze jest różna od 
wyobrażenia, jakie mieliśmy o niej, i on 
również wygląclal inaczej niż na swoich 

portretach: mia! gęste sumiaste wąsy; 

wysokie czolo i poci krzaczastymi brwiami 
szare, prawie ślepe oczy Nie nosiljuż miana 
Rycerza Lwów, nazywa! się Zaratustra. 
Potraktowal mnie w tym spotkaniu z taką 
clobrocią i tak grzecznie, że niewypowie
clzianie wzruszony przypomnialem sobie 
slowa przeczytane o nim wcześn iej: „Don 
Kichot, zarówno jako Alonso Kichano, jak 
i później, gc/y stal się Don Kichotem 
z Manczy; oclznaczal s i ę zawsze 
usposobieniem milym i pelnym s!odyczy 
Dlatego milowali go nie tylko clomownicy, 
lecz wszyscy; którzy go znali. "2 

Nie wiem, czy ac/dal, kto piękniej ocl Heinego 
uczucia, które buclzi uważne i bezstronne 
przeczytanie „Don Kichota": 
„W naiwności dziecięcej bralem wszystko za 
dobrą monetę, sąclząc, że wszelkie kaprysy 
losu1 który prześladowal bohatera, należą efo 
parząc/ku rzeczy Drwinki i szyderstwa 
stanowią przecież tak samo istotną część 
heroizmu, jak rany - cielesne - te mnie 
martwily, tamte buclzily wspólczucie. Bylem 
clzieckiem i nie znalem jeszcze ironii, którą 
Bóg stworzy] wspólcześnic ze światem , 

a którą wielki poeta naślac/owal w swoim 
małym clrukowanym światku; wylewalem, 
więc Izy czytając, jak szlachetnemu 
rycerzowi p!acono niewdzięcznością 

i batami. („.) Ozujemy, że chociaż lew 
niepochopny do walki odwraca się clo Don 
Kichota tylem, bohaterska ac/waga rycerza 
zaslugujc na poclziw niemniejszy; że czyny 
jego tym wyżej cenić należy im slabszem 
i suchszem by!o jego cialo; im wątlejszą 

zbroja, co go chronila; im nikczemniejszą 

szkapa, co go niosla(„J Gardzimy nizkim* 
tlumem, który obchoclzil się z bohaterem 
brutalnie, ale większą jeszcze pogardę budzi 

tlum wyższy; odziany w barwne plaszcze 
jedwabne1 umiejący pięknie mówić i ozdo
biony tytularni książęcymi, a drwiący mimo 
to z rycerza wyższego o cale niebo od 
szyderców i umyslem i sercem. ( ... ) 
Kochanek Dulcynei rósl w moich oczach 
w miarę zaglębiania się w książkę - i nigcly 
nie zapomnę clnia, kiedym doszedł do opisu 
smutnego pojeclynku1 w którym zwyciężono 
Don Kichota. Serce mi pękalo prawie, gdym 
przeczytal, jak szlachetny rycerz, leżąc na 
ziemi, ogluszony i zmiażclżony i nic 
podnosząc przylbicy; przemówif1 jakby 
z glębi grobu1 slabym, zbola!ym glosem c/o 
zwycięzcy: ;.;.Dulcynea jest najpiękniejszą 

kobietą na świecie1 a ja najnieszczęśliwszym 

rycerzem na ziemi, ale nie mogę dopuścić1 
by slabość moja zaprzeczyla prawe/zie, 
pchnij w moją pierś bez zwlold kopię, 

rycerzu!« 
Ach, ten rycerz srebrnego księżyca1 Len 
blyszczący przeciwnik1 który zwycięży! 

najszlachetniejszego człowieka na świecie 

by! przebranym cyrulikiem, czy baka
larzem. "3 - z goryczą podsumowuje Heine 
swoje wspomnienie lektury „Don 
Kichote'a". Bowiem tak właśnie świat 

zdarza, że szlachetni, zacni bohaterowie 
rodzą s ię po to, by być przykladem 
nieszczęśliwych, celem i tarczą, w które 
godzą i biją pociski zlego losu - jak 
powiadał Don Kichote. 

11.ob. r.. Auerhi:lch, Zc1l .:c1ro1H1rw Dulcvn PH (\\ .) Mmwsis, 2001, 

2 T Mn n n, Ese11'. I 9 J/1 

"'(pisownia orygirni lna) 

3 l. M aLU SL.l'W~ki , l'\\'órr:oHc; i 11ru rn'. Swdva 1 s::kif'f' l'S/l' l\'C:IW · 

lili'filrk1<', !D0/1 

Wyjechał na błonia 
zielone zielone 
za lasów czarną koronką 
stoi czerwone słonko 
na niebie rosną góry 
na górach olbrzymy 
mówią ludzie: 
powietrzne młyny 

II 

DONKISZOT: 

Dalej dalej 

Z chrzęstem się walą 

na mnie szkielety 
szumią szepcą oczerety 

W YDANIE 
PR EMIEROWE 

kobiety mleczno - różowe mnie wabią 

Madonno slodka módl się za nami 

CHÓR: 

Rycerz ugania za prosiętami 

DONKISZOT: 

Widzę 

kosmate brody zarośnię te twarze 
na dobrych ludzi dybią zbrodniarze 
( „.) 

Tadeusz Różewicz 
Przygoda Don Kiszot.a z La Manczy 

[fragmenty] . 
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