


Jak to możliwe , Sanczo , abyś wędrując ze mną 
nie pojął , że wszystk ie sprawy btęd n ych rycerzy 
wydają się ztudzeniem i sz a le ń stwem, 
i że wszystkie idą na opak. 
I nie dlatego, aby takimi byty, lecz przez to, 
że między nami plącze się zgraja czarowników, 

tórzy wszystkie nasze sprawy odmieniają i znieksztatcają; 
i dlatego to dla mni e hetm Mambryna, 

tobie wydaje się miedni c ą golarza, 
a komu innemu wyd a si ę c zymś i nnym. 
Musi sz uwierzyć i zroz umieć, że wszystko 

ciągu mego życi a jes t taj emni c ą i cudem. 
Niebawem znów wyruszymy i los nam wynagrodzi. 
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u ą naszą uwa 
1st rium jego dwois e1 n 

postaw , smi rteln powaga, piękn i e spokojna 
wyniosłość i powściąg liwość naszego rycerza pozostają 
w osobl i we j s pr zec znoś c i z napadam i szal u 
i wojowniczej wściekłości , do których bywa sklonny. 
Kocha ciszę i wznioslość. Wyraża się z wykwintną 

sta ranności ą , nie popadając jednak w manieryzmy. 
Jest perfekcjonistą: jako purysta językowy nie może 

sluchać prostackich blędów w wymowie stów ani wyrażeń 
błędnie użytych. To cztek dziewiczo czysty, rozmiłowany 

w zawoalowanym marzeniu, prześladowany przez 
czarowników - a nade wszystko pelen galanteri i 
dże n telmen, mąż n i eskoń czenie odważn y, bohater 
w naj prawdziwszym tego slowa sensie. ( Zapamiętajmy 

dobrze ten istotny rys) . Choć tak niezmiernie dworny 
i skory do sprawiania światu przyjemności, jednej rzeczy 
za nic Don Kichot nie toleruje: najlżej szej choćby krytyki 

d adresem Dulcynei, pani swoich marzeń. Jak stusznie 
zauważa jego giermek, Don Kichot ma do Dulcynei stosunek 

bożny. W myślach ni gdy nie sięga poza chęć oddania 
jej czci dla Jej wtasnej chwaty, nie oczekując za to żadnej 
innej nagrody prócz tego, by uznata go za swego rycerza . 
„Styszatem o tym na kazaniu - rzekt Sanczo - że taką 

mitością należy kochać Pana Boga dla Niego samego, 
nie dając si ę ow dnąć n adz ieją niebieskiej chwaty 
ani obawą kary " . 

Mam tu a myśli zwłaszcza tom pierwszy, gdyż w drugim 
tomie w charakterze Don Kichota zachodzą osobliwe 
zmiany: blogi spokój chwi lami go opuszcza, odstaniaJąc 

czeluście l ęku. Właśnie dlatego musimy znów podkreślić 
j ego n ieztomną odwagę , nie bacząc zbytnio na pewną 

scenę w drugim tomie, gdzie nasz bohater t rzęsie się 

ze strachu, widząc swój pokój nagle pelen kotow. 
pośród zys 1 h rycerzy to on je t najdzielnieJszym 

i najnieszczęś liwiej zakoch;rnym . Nie ma w nim cieni 
ośliwości; jest ufny j ak dziecko. Można powiedzieć , 

ż.e dziecinność jego je się chwilami bardziej widoczna, 
ni ż to sobie, być mo e, zakladal twórca . Gdy w j ednym 
z punktów zwrotnych powieści , w rozdziale XXV tomu 
pi zego , oferuj e sfę do kon ać w ramach poku ty „ tuzina 
al o .d1::óch tuzinó wariactw" - czyli dodać rozmyśln ie 

edsi zięte „wariaćtwa" do góry, że t ak powiem swego 
aln go szaleń - demonst ru · e dość o 

· ę , god aka. 

mni 
u · "wszy zyb 

padnie , pozostal w s me) koszuh, a poi.niej, 
n· zwlekając, uczyni! dwa ogromne skoki w powietrzu , 
wywrócit dwa kozioł ki , glową na dól i nogami do góry, 
ukazuj ąc takie śliczności, iż Sanczo ze strachu, 
aby ich drugi raz nie oglądać, szarpnąl za uzdę Rosynanta 
i od jechal zadowolony". 

Parę stów o podst awowym wariactwie (basie madness ) 
Don Kichota . Byl on k iedyś spokojnym wiejskich 
szlachcicem , seniorem Alonso, dbalym o własne 

gospodarstwo, nawyklym do rannego wstawa 11i 
i wielce rozmitowanym w Łowach. Skończywszy lat 
pięćdziesiąt, nabrat upodobania do lektury ksi ąg 
rycerskich i do ciężk ich kolacji, na które s kłada! się 
między innymi „pasztet rezurekcyjny", jak go nazwał 

j eden z angielskich ttumaczy (Duffield) w istocie 
chodzi o duelos y quebrantos (doslownie: bóle 
i ł amańce), „gulasz z mięsa zwierząt zdec hłych 
przy padkiem lub wskutek up adku w p rze paść 
i zlamania karku". Obecnie w nazwie potrawy „bóle" 
odnoszą się - uwaga nie do cierpien ia zwie rząt , le 
do uczuć , których doświadczali wtaściciele i pasterze 
owiec, dostrzegłszy stra tę. To Ładny przyczynek 
do tematu. Czy to dzięki diecie złożonej z awanturniczef, 
hero i cz nej wieprzowiny, awan turniczych k ró '(ł 
oraz owiec, w tak katas t rofalny okolicznościach 
przemienionych w wolowinę i baraninę, czy też raczej 
stąd , że nigdy nie byt całkiem zdrów na umyśle do ść, 
że Don Kichot podejmuje szlachetną rezo lucję 

o ożywieniu i przywróceniu szaremu świa tu barwnego 
powotania blędnego rycerza, z j eg specyficw ym 
sztywnym kodeksem pos tępowani a i calym arsenałem 

świe listych wizj i , emocj i i czynów. Z ponurą 
d t rmi nacją obiera sobie za przeznaczenie „trudy, 
znoje , hazardy i szermowanie oręż m". 

Od tej chwili sprawia rażenie oso nika zdrowego 
a myśle, który nagle zwarfowat, albo szaleńca 

będącego o krok od zdrowia - istny wariat w paski. 
mroczny umysł z j asnymi przebtys i. Taki wydaje się 
innym ; lecz i jemu samemu rzeczy- · się w dwoistej 
formie. W kanwie życ ia rzeczywistość spla a się 
z utudą. 



FldMllfiiil+tr'i1'a " jest dość p 
ożna powied'ziec, ie to swego rodzaju wariai'}a 

temat. Nie ma w niej żadnych tekstów dopisanych 
e rvantesowi, ale z jego stów i zdań utkałem historię, 

której próżno szukać w samej powieści. Akcja rozgrywa się 
domu Don Kichota, po jego powrocie z ostatniej 

wyprawy. Bliscy i przyjaciele postanawiają uknuć intrygę , 

która sprawi, że Rycerz Smętnego Ob li cza 
już nigdy więcej nie wyruszy w świat. W konsekwencji 
„roe zinnego spisku" Don Kichot popada w „chorobę" , 

ucie ka w świat snów i wyobraźni. 
Najbliższe otoczenie uznaje Don Kichota za wariata 

i przywraca go rzeczywistości, choć jednocześnie - jakby 
„poprzez niego" - z ochotą dotyka tego, co irracjonalne, 
mając oczywiście dla siebie alibi: czynią to przecież 
wyłącznie dla jego dobra. Rozstrzygającą jest t utaj scena 

rkadia", w której ziarno szaleństwa (a tym samym 
ol ności), zasiane przez Don Kichota, kiełkuje 
jego przyjaciołach. 

Marek Fiedor, autor teatralneJ adaptacji „Don Kichota" 



Rysy obtędu , poprzez utożsamienie go z fi kcją li teracką, 
r z na zawsze utrwali! Cervantes, ale temat podejmowany 
był ustawicznie: w adaptacjach bezpośrednich, w nowej 
interpretacji poszczególnych epizodów albo, bardziej 
pośrednio, w satyrze na fantastyczne powieści. Chimery 
p echodzą od autora do czytelnika, ale co u pierwszego 
byto fantazją, u drugiego staje się fantasmagorią : 
przebiegłość pisarza przyjmowana jest naiwnie za prawdę. 
Na pozór nie ma tam nic prócz śmiałej krytyki wymyślonych 
romansów - lecz trochę niżej rozpościera się cały obszar 
niepokoju dotyczącego stosunku, jaki w dziele szt uki 
zachodzi między rzeczywistym a wyobrażonym, a może 
także niejasnych związków między pomysłowością 
antazji a urokami przywidzeń. „Wynalezienie sztuki 
awdzięczamy wyobrażeniom nienormalnym; „Kaprys" 

larzy, Poetów, Muzyków jest nazwą uprzejmie 
złagodzoną dla wyrażenia ich obłąkania." Obląkania 

~westionującego wartości innej epoki, innej sztuki 
czy moralności, lecz także odbijającego w jednym 

pólnym urojeniu zmieszane i poplątane, dziwnie ze sobą 
sktócone, nawet na · ardziej sobie dalekie formy ludzkiej 
wyobraźn i . („. ) 

U Szekspira lub Cervantesa obłęd zawsze zaj muj 
miejsce ostateczne, ponieważ jest nieodwołalny. Nic nigdy 
go nie przywiedzie do prawdy ani do rozumu. Otwarty j.est 
tylko na rozdarcie, a stamtąd - na śmierć. Daremne 
wywody szaleństwa nie należą do marności tego świata; 
pustka , jaka je napełnia, to „schorzenie, którego oja 
praktyka nie obejmuje" - powiedziat medyk do Lady 
Makbet; jest to już petnia śmierci: obłąkanie nie wzywa 
lekarza, jeno bożego zmitowania. Stadka radość odzyskana 
w końcu przez Ofelię nie ma nic wspólnego ze szczęściem; 
jej bezrozumny śpiew jest równie bliski sedna sprawy, 
co „krzyk kobiecy", niosący wzdłuż korytarzy zamki,! 
Makbeta wieść, że „królowa u marla". Śmierć Don Kicho 
następuje co prawda w atmosferze uspokojenia, powrot 
w ostatniej chwili do rzeczywistości i rozsąd k 
Nagle obłęd Rycerza sam sobie się uzmysławia, s 
we wtasnych oczach rozpływa się w gtupotę. Lecz czyż ta 
raptowna mądrość nie jest „nowym szaleństwem, które 
weszto mu go głowy? Dwuznacznik bez końca odwracalny. 
tylko śmierć w ostatniej instancj i może go rozpląt ć. 
Otrzeźwienie może w obtąkaniu oznaczać tylko j edno: 
rychte nadejście końca ; „a nawet jednym z symptof11_ÓW 
dających przypuszczać , że chory umiera, byt je tak Łatwy 
powrót z obtęd u do rozumu". Wszakże nawet śmierć nie 
przynosi spokoju: szaleńst o zat ryumfuj e raz jesz 
prawda, jak na szyderstwo wiekuista, przetrwa ostatn 
tchnienie, choć wtaś · zgon z oblęd u je wyswobodzi!. 
Obląkani e dalej wiedzie swój ir iczny żywot, czyni 

rza nieśmiertetn , ale n ieśmier telnym wariatern 
oblęd pozostaj e niezniszczal m t niem śrnier 
. Tu leży straszliwy hida't'go, który posuwając swo 

czność poza wszelkie granice, da poznać, i ż w je 
z.gon · śmierć nie zwyc iężyla życi " 



Wyobraźnia, jaką jesteśmy obdarzeni, j est darem 
szatańskim. Bez przerwy rozwiera otchłań pomiędzy tym , 
czym jesteśmy, i tym, czym chcielibyśmy być, pomiędzy 
tym, co mamy, i tym , czego pragniemy. Ale ta sama 
wyobraźnia zrodziła też przemyślne i subtelne remedium 
Łagodzące nieunikni ony rozdźwięk między naszą 

raniczoną rzeczywistością i nienasyconym apetytem. 
Remedium owym jest fikcja. Dzi ęki niej jesteśmy czymś 
więcej i jesteśmy kimś innym, nie przestając jednocześnie 
być sobą. W niej zatapiamy się i mnożymy nasze wcielenia , 
przeżywając o wiele więcej, niż moglibyśmy przeżyć, 
gdybyśmy pozostali więźniami historii, wygnańcami 
skazanymi na realność. 

Nie samą prawdą żyją ludzie . Potrzeba im kłamstw: 
ych, które sami wymyślają, a nie tych, które są im 

narzucane - nie tych przemycanych pod płaszczykiem 

1storii, ale jawnych. Fikcja wzbogaca naszą egzystencję , 
opełnia ją i wynagradza przelotnie ów tragiczny los, jaki 

przypadł nam w udziale: wiecznie pragnąć i marzyć o czymś 
więcej niż rzeczywiście jest nam dane. 

Nieskrępowana w tworzeniu alternatywnych bytów, 
ogrąn czona jedy e wolą twórcy, literatura wzbogaca 
łudz ą egzystencję, adając jej ów wymiar, którym karmi 
się nasz& życie sekretne - nieuchwytne i ulotne, a tak 
drogoce e, choć przeżywane tylko na niby. Jest to prawo 
którego bronić powinniśmy bez wstydu. Bo gra w kłamstwa, 

jakiej ucze niczy au r fikcji i ej czytelnik -
w kłamstwa, które wymyślają sami dla siebie, owładnięci 
swoimi własnym i demonami - jes broną i utwierdzeniem 
zagrożonej nieza · ości jedn tki, zachowaniem wtas e 
przestrzeni wolności , wyzwolon · spod kontroli 

ob w ·w del wew ątrz której jestes 
rawdziwymi suwerenami nas ego osu . 

f_l,,_Ę_ 

Jak to możliwe, żeby czytanie ksiąg rycerskich 
tak w am umysł pomieszało; 
ro bi ąc z was głupca i szaleńca, 
pośmiewisko c ałej okolicy. Jak to możliwe? 

DON KIC OTE: 
Powiedzcie mi, ks ięże plebanie , 

jak ież to sza leń stwo dostrzegliście we mnie, 
za które mnie potępiacie, wymyślacie 
od szaleńców i głupców? 
Mściłem zniewagi, naprawiałem krzywdy, 
karatem zuchwałość, wspomagatem 
potrzebujących; zamiary moje 
zawsze ku dobrym celom kieruję. 

PLEBA fi:. 
Ten, kto uwaln ia galerników musi być 

pozbawiony rozumu. Albo jest takim sam ym 
złoczyńcą jak oni, bo gwałci prawo 
i występuje przec iwko słu sznym wyroko m króla . 

DON Kl O E: 
Nie jest sprawą błędnych rycerzy doc dzi ć , 

czy nieszczęśliwi i uciśnieni znaleźli się 
w tym położen iu z włas ~ej wi ny czy niew innie. 
Spotkałem różaniec ludzi samotnych, 
n w leczonyc h na I ·cuch i po~t ąpilem 
wo bec nich, jak mi nakazuje m a religia . 




