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24 marca 2001 r. 

P rzepraszam wszystkich. Przepraszam za to, 
że oczekujecie Cervantesa, a nie dostaniecie go, 

przepraszam za to, że zburzę Wam wasze 

11 donkichotowe" przyzwyczajenia, przepraszam Was za 
co tylko chcecie. Bo tak naprawdę to bardzo się cieszę, 
że przyszliście i jesteście tu dzisiaj razem z nami. 
Dziwna to jest opowieść, którą za chwilę zobaczycie. 
Niby Don Kichot, a nie Don Kichot. W każdym bądź 
razie, na pewno nie Cervantes. Chciałem Wam 
opowiedzieć bardzo dużo, może nawet za dużo jak na 
tak krótką opowieść. Ale nie zżymajcie się, bo we 
wszystkim co zobaczycie, jest kawałek serca nas 
wszystkich, samotnych Kichotów brnących przez 
pokręcone życie. Jeżeli dobrze się rozejrzycie dookoła 
siebie, stwierdzicie, że jest to liczba wcale niemała. 
Z tych wszystkich Don Kichotów można by utworzyć 
potężną armię. Przed taką armią powinien zadrżeć 

każdy wiatrak, przynajmniej teoretycznie. Bo w życiu, 
niestety, jest dokładnie inaczej. I niby jest światło w tym 
tunelu, ale tunel, niestety, jest okropnie długi i ciasny. 
Całe szczęście, że można w nim czasami spotkać 

bratnią duszę. Chciałbym tu podziękować jednemu 
z tych Kichotów, którego spotkałem na swej drodze, 
Bogdanowi Kiełczyńskiemu. Myślę, że sens tego 
powariowanego świata, polega m.in. na spotykaniu 
takich Kichotów jak Ty, Bogdanie. Bardzo Ci dziękuję 

. . . 
za 1nsp1rac;ę 

duchowe 
wsparcie. Szanowni 
widzowie: ab igne 
ignem, spłońcie 

razem z nami, 
może jak feniks 
odrodzony z po
piołów wzniesiemy 
się razem do innej, 
lepszej krainy: 
krainy ułudy. 
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Miguel de Cervantes Saavedra (1547 - 1616) 

Urodz o ny w znanym 
mieśc i e uniwersyteckim Alcala 
de Henare s był jednym 
z siedmi orgJ dzieci cyrulika , 
który wraz z rodziną przenosił 
się kolejno do Valladolid, 
Sewilli i Madrytu. Już w latach 
chłopięcych pochłaniał książki 

i żywo interesował się teatrem, 
a jako ·19-latek , na polecenie 
swego mistrza Lopeza de 
Hajo s sko mponował 

wierszowany opis śmierci 

i pogrzebu żony Filipa li , 
królowej Izabeli z rodu Walezju szów. 

Mimo tak obiecujących po zątków kariery, musiał 

opuścić kraj. Dlaczego? Moż my tylko zgadywać. W 1569 r. 
pisał do ojca z Włoch, prosząc o świadectwo czystości krwi. 
Chodziło o akt µrawny stwierdzający, że Cervantes pochodzi 
z legalnego związku, z rodziny, w której nie było domi ·szki 
krwi mauretańskiej ani 
żydowskiej i że nikt z 
jego krew ny c h nie 
podlegał śledztwu 

inkwizycji. Akty takie 
stanowiły w Hiszpanii 
potwierdzenie praw 
obyw a telskich, 
otwierały drogę do 
urzędów państwo

wych. Prawdopo
dobnie wyjazd musiał 

nastąpić nagle, skoro 
młody Cervantes nie 
wziął z sobą tak 
istotnego dokumentu. 
A że wyjazd ten mógł 
być uci ecz ką, o tym 
zdaje s ię św iadczyć 

zarządzenie policyjne 
z września 1569 r. 

Głosi ono, że Miguel 
de Cervantes został 

skazany na obcięcie 

prawej ręki i wygnanie 
z kraju na lat dziesięć 
za zadani e ran 

pewnemu szlachcicowi w stolicy. Dokument zawiera 
dodatkową uwagę, że przyczyną pojedynku mogła być 

obraza. 
Wiosną 1570 r. przyszły literat zosta ł pokOJOwcern

sekretarzem przy legacie papi eskim, ale kariera dworzanina 
nie była mu pisana. Zaciągnąwszy się Jako szeregow iec do 
wojsk hiszpańskich we Włoszec h, rok później bierze udział 
w najsławniejszej bitwie swoich czasów, przeciw Turkom, 
poci Lepanto. Jako jeden z pierwszych wdarł s ię na galerę 

wmga i w rezultacie poniósł trzy cil['żkie rany od postrzałów, 
z których jeden zgruchotał mu lewą rękę. Ni gdy nie miał już 
odzyskać w niej władzy. Odzna czo ny za męstwo 

i wyleczywszy s ię z ran wrócił do szeregów z bezwładną 

ręką. Chlubił s ię tym kalectwem przez ca le życie, jak 
przystało na renesa nsowego rycerza. 

Gdy w 1575 r. wrac ;:i ł na galerze El Sol do Hi szpanii, 
wpadł w ręce piratów, którzy osadzili go w więzieniu 

w Algierze. Tak zaczął s ię kolejny pięcioletni rozdział życia 
Cervantesa na obczyźnie. Mimo starań rodziny nie udało się 
go wykupić. Wraz z nim w Algierze przebywało ponad 
15 tys. więźniów różnej narodowo ści, przeważnie 

chrześcijan, których używano do robót w mi 'Śc ie i na roli. 



Los ich zależał od 
kaprysu nadzorcy. Zcl 
clrobnt' przewinienie 
podlegali chluśc i e , za 
próbę ucieczki 
poddawano ich 
torturom, a nawet 
wbijano na pal. 

W czasie pobytu 
w niewoli Ce rvantes, 
niby błędny rycerz, 
czterokrotnie porywa I 
się do clziala1'i w 
poj e dynkę, p1·6bując 
uciekać, zawsze 
jednak starania te 
kończyły się 
niepowodzeniem. 
Swoim pragnieniem 
wolności zarażał 

jednak swych 
towar 1yszy niedoli. 
Wreszcie w 1580 r., dzięki nieustannym staraniom rodziny, 
został wykupiony. Spowodowane dochodzenie w sp1·awie 
jego zachowania się w niewoli ujawniło, w g opinii 
świadków, Je g o niezwykłą odwagę 
i dobroć. Jeden z jeń ców wyznał, że pisarz z astąpił mu 
w ciężkich c-z asach niewoli ojca i matkę. Jak bardzo cenili go 
tak że stali mi esz kańcy Algie1·u zd<lje się świadcz yć fakt, 
ŻL~ wstawili się za nim, a 11awel pożyczyli mu pieniądze 
na drogę, gdy wrac a ł do kraju. 

Z chwil ą powrotu z niewoli do oj czyzny korkzy s ię 
heroiczna część życia Cervantesa. Okryty chwalą i ranami 
33-letni żolnie1·z-inwalida bt;d?ie teraz musiał wal cz yć 
z innym wrogiem. Ojczyzna i współziomkowie nie 
oszczqd zą mu zawodów i rozcza rowań. Znalazłszy się wśród 
rodziny w Madrycie zaczął pisać. Ale jako pisarz nie mógł 
zdobyć nawet najskromniejszych środków na utrzymanie. 

Krótkotrwale małżeństwo z zamożną ziemianką Cataliną 
de Palacios również nie przyniosło mu szczęśc ia. Żona 
i córka Izabela, wyniosłe i obojętne, nie doceniały pisarza, 
żyły w odosobnieniu, opływając w dostatek. Przywiązaniem 
darzyły go jedynie siostry, zwłaszcza jedna z nich, Andrea. 

Niewiele również dopomógf w trudnej sytuacji 
majątkowej romans pasterski Galatea. Cervantes z trudem 
zarabiał na kawałek chleba, coraz bardziej brnął w długi, 
próbował handlu, szukał pracy. Żołnierz spoci Lepanto 
i więzień Algieru zakosztował goryczy niewdzięczności 
i zapomnienia. W rezultacie podejmuje się zadań nie 
przynoszących mu zasz zytu. Zostaje królewskim poborGJ 

„ 

zboża i oliwy, uczestnicząc w ten sposób w gnębieniu 

chłopów hiszpańskich, nadmiernie obciążonych na rzecz 
królewskiego skarbu. Było to zajęc ie wykolejeńców, jedno 
z najniższych w hierarchii urzędniczej. To stanowisko 
naraziło Cervantesa na różnorodne konflikty, także natury 
finansowej. W ich następstwie pisarz dwukrotnie (1592 
i 1597) znalazł się w więzieniu. Tdm właśnie mógł się 

zrodzić pomysł Don Kichota, którego pierwszą cz ęść ogłosił 
Cervantes drukiem w 1605 r. Wydaje się, że on Kichotowi 
przypisał Cervantes własne doświadczenia z czasów 
urzędowania, co znacznie wzmogło kontrast między złudą 
bohatera, a konkretną rzeczywistością. 

Ówczesne położenie Cervantesa obrazuje cz ęs to 
powtarzana anegdota. 
Otóż po ukazaniu się Don Kichota dwaj panowie ze świty 
ambasadora francuskiego w Madrycie za czę I i wypytywać 
o wiek, zawód i majątek pisarza. Odpowiedź brzmiała, 

że jest to człowiek stary, szlachcic, ale biedny. 
„Jakże to - miał wówczas zawołać jeden z Francuzów 
Hiszpania nie obsypafa złotem takiego człowieka? Wszak 
skarb państwa powinien był zapewnić mu utrzymanie„.", na 
co drugi rzekł: „Jeżeli to bieda skłania go do pisdnia, daj 
Boże, by nigdy nie zaznał dostatku, bo będąc ubogim, 
wzbogaci swymi dziełami cały świat„.". 

Świadomy zbliżającej się śmierci, nie stracił pisarz ani 
poczucia humoru, ani zdolności obserwacji, ani daru 
mistrzowskiego kreślenia postaci. W ostatnich rachunkach ze 
światem policzył mu tylko dobro, jakiego od niego doznał. 
Świadczy to o nieprzeciętnych właściwościach natury 
Cervantesa. W pełni osic1gnął to, do czego niezmordowanie 
dążył jako człowiek. Nie zmogły go cierpienid, nie opuściła 
równowaga i pogoda ciucha. Śmierć nie odniosła nad nim 
tryumfu, jak nie odniosła naci Don Kichotem. 

Zmarf 23 IV 1616 r. 
w Madrycie prosząc o odpra
wienie dwu mszy za swoją duszę. 
Ta skromna prośba wyraźnie 

świadczy o ubóstwie genialnego 
pisarza. Pochowano go, jak się 

chowało biednych, bez 
nagrobku, bez napisu„. Pozostał 

żywy do dziś, ciesząc się wiele 
wieków po śmierci sławą 

znacznie większą niż za życia. 
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Don Kichote (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) 
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Po wydaniu w 1 605 r. 

Don Kichota Cervantes nie 
z a p o wi ed z i a ł w y r dź nie 

dalszego c i ąg u pow i eśc i. 
Oz najmił w pra w dzie, że 
z n a l a zł y się nowe ma te ri a ły 

do tyczą ce bohatera, ale 
napom kn ą ł , że może ktoś 

inny lepi ej je opracuje. 
I rzeczyw i śc i e , opub liko
wa no jej c i ąg dal szy, p ióra 
ano nim a wys t ęp uj ącego 

jako Alonso Ferna ndez de 
A ve llan ed a. M oż na 

p r z y pu s z c za ć , że to 
p ir ac t wo lit e r ac ki e 
pobudzilo Cervantesa do 

Kur/u 11·111/rnrn; 1-s:ego nap isani a d rugiej części 
11·\'do11 iu Don Ki.Q11u. 1603 dz i e ła , wydanej w 1615 r. 

K s i ążka odni os ł a w ielki tryumf. W c i ągu roku ukaza ł o s ię 
a ż 6 wyda ń, ni elega lnego przedru ku dokon ano w Li zbonie. 
Nazwi ska postac i wesz ly w ogó lny ob ieg języ kowy, na ba lach 
maskaradowych po jawili s i ę uczestnicy zabaw w przebraniu 
Rycerza i G ierm kd . W pow i śc i nali czono 669 pos taci , w tym 
62 kobi ety. 

Na powstaniu i ch.irakterze pow i eśc i z<1wa ż y l y poważni e 
roma nse rycerskie, któ rych wpływ na ludz i by ł ogromny. 
W 1592 r. zanotow ano fakt dość osob liwy, że pewien spokojny 
i ro z sądny człow i ek opuśc ił nagle dom i wyru sz y ł w św i at , by 
n aś l a dować sza l e ń s twa O rlanda (Orland szalony). 

Ro manse wywoływał y silne w zrus zeni d, po bud za ły 
wyobraźn i ę, p o rywa ły do dział a ń naśla du j ących czyny 
bohaterów. Warto odnotować fa kt, że za kaz czytania romansów 
rycerskich w pos iad łośc i a c h hi s zp a ń skic h w Ameryce wydał 
Karol V w 1 543 r„ a o zakaz ich druku i sprzed aży wys tą piło 
do króla m iasto Va ll adoid . 

W Don Kichocie tematyka romansów rycerski ch jes t 
krytykowa na i ośm i eszana. Cervantes podkreśl a ł w przedmowie 
i zakoń c ze niu , że jego inte ncją bylo pognę bieni e ks iąg 
rycerski ch, pełn yc h ni eprawdopodobi eń s tw i ni edorzecz nośc i. 
Jed yn ie k s iążk a uni we rsa lna , b u dząc a powszec hne 
zainteresowa nie, mogla s i ę wówczas w Hi szpanii mi erzyć 
z powodzeni em z romansa mi rycerskimi , a n a s tępnie wyprzeć 
je, zastąp i ć . To w la śni e s tw i e rdz ił autor, zapow i a d aj ąc z końcem 
swej pow i eści ryc hły upadek romansów . 

Na j ęzy k po lski po raz pierwszy Don Kichot został 
przetłumaczon y przez Franciszka Podoskiego z francuskiej 
wersji j ęzy kowej w 1781 roku. 

Wi e lk a powi eść Cerva ntesa n a l e ży be z wątp ie nia 

do najgłoś niejszyc h dziel w literaturze światowej. Pobudza ła 

twórczość pi sarzy, plastyków, muzyków, oddz i a ł a ła na teatr 
i film. 

W Po lsce do najbardziej zn anyc h dzi el literack ich 
powstałyc h na motywach Don Kichota nal eż ą krotochwila 

Aleksandra Fredry Nowy Don Kiszof, czyli Sto szaleństw, 

o patrzon a muzy k ą Stanisł awa M o niuszki i Zygmunta 
Noskowskiego oraz poemat Antoniego Słonim s kiego Sąd nad 
Don Kiszotem. 

Z dzi e ł muzycz nych wymienić trzeba utwór kompozytora 
rosyjskiego Antona Rubinsteina Don Kichot, trzy pieś ni 

M aurice'a Ravela Don Kichot do Dulcynei (ostatnie dzi eło 

kompozytora) oraz uważane za pierwsz ą nowoczesną operetkę 

w idowisko muzyczne Florimonda Herve Don Kichote i Sancho 
Pansa. Powstał również balet komiczny Don Kichot z muzyką 

Ludw iga A. Minkusa i poemat symfoniczny Ri charda Strau ssa 
o tym samym tytule, jak również opera Julesa Masseneta. 
Kompozycje wg Don Kichota tworzył też Mendel ssohn. 

Dużą sławę zdobył w ystawiony na Brodwayu musi ca l Dale 
W as serm ana, Mitc h Lei gh ' a i Joe D ari o na „Człowiek 

z La Manchy". Wystawiono go ponad 3 tys. razy. Tego sukcesu 
ni e powtó rzyła już niestety wyreżyserowa na przez Artura Hillera 
w 1972 r. filmowa wersja musicalu . Pomimo gwiazdorskiej 
obsady (Peter O'Toole, Sophi a Loren) krytyka prz yj ę la film dość 

chłodno. W Polsce powojennej dzieło Cervantesa po raz 
pierw szy na deski teatru trafiło w Teatrze Ludowym w Nowej 
Huc ie. Było to 3 kw ietnia 1965 r. Adaptacj ę Lidii Zamkow 
wyreżyserował wtedy i oprawi I scenogra fi ą Józef Szajna. 

Jeśli chodzi o film , to w arto jeszcze przypomnieć dz ieło 

reżysera francuskiego G.W. Pabsta (z 1934 r. ) o raz film rosyjski 
Grigorij a M. Koz in cewa ze znakomitą krea cj ą Nikołaja 

Czerkasowa (z 1957 r.) . 

Również w plastyce odnajdujemy dzieła powsta łe na 
motywach utworu Cervantesa. W samym Madryc ie na Plaza de 
Espana wznosi si ę okazały pomnik Don Kichota na Rosynancie 
i Sancho Pansy na oś l e, a w mu zeum Prado znajduje się obraz 
Rodrigueza de Miranda. Znane są także ilustracje Gustawa Dore 
oraz akwaforty i rysunki Honon~ Daumiera. 

Jeżeli walory literacki e k s iążki Miguela de Cervantesa 
Saavedra są dzisiaj przez niektórych kwestionowa ne, to nikt nie 
może nie zgodzi ć si ę z tym, że było to dz ieło, które jak rzadko 
które inspirowało innych twórców do twórczych wypowiedzi . 

Elżbieta Siepietowska 




