PÍSEŇ O ROLANDOVI
(Dle starofrancouzského textu)


Ústředními postavami celého příběhu jsou císař Karel a jeho synovec, hrabě Roland. Karel Veliký (768-814), císař římsko-německý a svatý král Franků, okupoval oblast pod Pyrenejemi 7 let. Dobyl vše mimo města Zaragozy, ve kterém vládl král Marsil. Ten povolal své rádce, aby mu poradili. Praví:“ Poraďte mi jako moudří mužové a smrti a hanby mne uchraňte“. Všichni mlčeli mimo Blancandina, pána z Valturdu. Ten mu poradil, aby se Karlomanovi zavázal věrností a bohatstvím a slíbil mu, že ho na svátek svatého Michala dostihne a křest příjme. Zaručit se má rukojmími, i když již nyní vědí, že slovo nedodrží a tito přijdou o hlavu. Toto poselství přednesou Karlovi, který si na poradu povolá své pairy. Pairové jsou nejvěrnější rádci a přátelé Karlovi. Je jich 12, stejně jako apoštolů, čímž toto společenství germánského válečného přátelství získává na vznešenosti. Tito mu radí, aby přijal nabídku a odjel domů, „do sladké Francie“. Jen Roland, nejstatečnější ze všech, který dobyl mnoho zemí a měst, je proti a radí nevěřit králi Marsilovi. Karel však nedá na jeho rady, chce se vrátit do Francie, ale vyšle zrádného Gueneluna, otčíma hraběte Rolanda, aby pozoroval Marsilovi úmysly. Ten však odpřísáhne pomstu Rolandovi a zaváže se přátelstvím k Marsilovi a jeho baronům. Poradí jim, aby napadly zadní voj ustupujícího Karlova vojska. Tento zadní voj by měl být veden hrabaty Rolandem a Olivierem, kteří by měli jít spolu s 12 pairy v čele 20 000 Francouzů. Zaprodá tak své krajany za bohatství a poklady.

Karel mu uvěří, a tak Saracéni mají možnost napadnout slabší zadní voj Francouzů. A když císař Karel překračuje úzké průsmyky Pyrenejí, Saracéni zaútočí v údolí Roncesvals (Roncesvalles).  Roland i proti přesile odmítá zatroubit na Olifant a povolat na pomoc Karla. A tak se statečně bije po boku Oliviera a 12-ti pairů. Pobijí mnoho Saracénů, ale postupně i oni utrpí mnoho ztrát. Nakonec zbyde jen Olivier, Roland a arcibiskup Turpin. Olivier však padne zákeřnou ranou do zad, smrtelně raněný Turpin také umírá a Roland zůstane nakonec sám. Karel se vrací z hor, ale než se vrátí, Saracéni v posledním útoku smrtelně zraní Rolanda. Ten umírá otočen tváří k dobytým územím.

Karel se vrací pozdě a pláče nad tím neštěstím. Rozhodne se pomstít smrt svého nejmilejšího barona. Pronásleduje Marsila, ruku mu utne a zbytek jeho vojsk nechá utopit v Ebru. Marsilovi však přichází na pomoc Baligant, mocný emír, spolu se svým synem Malprimem. Dochází k velké bitvě, při které vévoda Naimes zabije Malprima. Král Kanabeus, emírův bratr, pak těžce vévodu poraní a Karel ho zabije. Nakonec se Karel, král sladké Francie, a emír Baligant utkají a v tomto velkém souboji Karel Baliganta zabije, i když je sám těžce raněn. Pohané utíkají, císař je pobíjí a později, po smrti krále Marsila, je mu vydána i Zaragoza. Král Karel pak zajme královnu Bramimonde, vdovu po Marsilovi, a odveze ji do Francie, aby tam poznala a přijala „pravou víru“. Vrací se do Francie.
V Blaye pochovají Rolanda i Oliviera a v Ais (Aachen), v Karlově paláci, začne soud se zrádným Guenelunem. Ještě předtím však Karel oznámí Rolandově nevěstě Aldě, že její milý padl. Ta velkým zármutkem umírá. Při samotném soudu se za Gueneluna zaručí 30 jeho příbuzných a Pinabel z hradu Sorence pro něho žádá milost. Téměř všichni souhlasí, ale vystoupí rytíř Tierri, bratr Gefreita, vévody z Anjou, podkoní hraběte Rolanda, a praví: „I kdyby byl Roland Guenelunovi ublížil, přece jest on bídák, že ho zradil, křivopřísežníkem proti vám a zrádcem! Nezasluhuje, než abyste ho dal oběsit a s jeho tělem naložil, jak se nakládá s těly bídáků. A chce-li mně kdo z jeho přátel odporoval, svá slova mečem obhájím.“ 
Tak dochází k souboji mezi Pinabelem a Tierrim. Je to těžký souboj, francouzští rytíři se chvějí a císař povídá: „Bože, dej ať pravda zvítězí!“ Nakonec, ač raněn, Tierri zvítězil a Francouzi volají: „Bůh učinil zázrak! Po právu bude Guenelun pověšen a s ním ti, kteří na soudu při něm stáli.“ Tak tedy bylo 30 rukojmí pověšeno a Guenelun zemřel strašlivou smrtí. Byl roztrhán čtyřmi koňmi.

Poté byla královna španělská pokřtěna a přijala jméno Juliana. Poté končí „gesta, kterou Turold zpíval.“

HODNOCENÍ:
Píseň o Rolandovi je chanson de geste, tedy hrdinský epos, který oslavuje něčí slavné činy. Tyto popěvky byly přednášeny či zpívány na tržištích a není tedy divu, že pro zveličení hrdinských činů a větší zaujetí posluchačů docházelo často k přehánění, zveličování. To vidíme i v některých středověkých kronikách, které záměrně zveličují činy svých pánů, králů, atd. (vyjímkou může být snad jen Gesta Philippi Augusti, Philippidos od Viléma Bretaňského. I zde se ovšem objevují známky fabulace). V Písni o Rolandovi se zcela zjevně přehání počty bojovníků na jedné i druhé straně. Mluvíme o období 8.-9.stol, a proto se zdají nevěrohodná některá prohlášení, jako např: „šedesát tisíc rohů zní údolím, atd.“ Navíc, když vypravěč vypočítává počty nepřátel před bitvou císaře Karla a emíra Baliganta, vycházejí nám neuvěřitelné počty( až 1 500 000), ale i více). V samotném střetu u Roncesvals byl prý poměr Francouzů a Saracénů 1:100.
Je také pochopitelné, s přihlédnutím na původ neznámého autora, že veškeré počiny vycházejí ve prospěch císaře Karla a jeho pomocníků (přívrženců).
Také mnohá jména nejsou historická a spíše se podobají jménům těch, jejichž činům se podobají z dřívějších gest. Například král Marsilies se objevuje v gestě Karolínské.
Je důležité si také všimnout všimnout, že koně i zbraně rytířů nesou různá jména. Tak například meč samotného hraběte Rolanda byl Smrtonosný (Durendal), Radostný (Joiuse) byl meč císaře Karla(nesl v jílci svaté ostatky, také typické pro mnoho středověkých zbraní), Almice byl meč Turpinův (jeden ze tří mečů, jimiž Žid Malakin vykoupil svého otce Abrahama. Druhé dva byly Durendal Rolandův a Courtain Ogierův). Pozor byl kůň Rolandův.
Také je dobré všimnout si, že autor zdůrazňuje francouzské heslo Munjoie!(Radosti moje!), které mělo velký význam při boji. Všichni rytíři po tomto zvolání bojovali mnohem udatněji a Saracéni prchali. Ale také Saracéni měli své bojové heslo: „ Précieuse!“ (často ho volá Baligant).
Činy maurů nejsou autorovi lhostejné. Upozorňuje na ně a všímá si také některých jejich vlastností. Přímo říká: „I emír se dobře baronovi podobá“, či „ Jaký by to byl baron.“
Zvláštní také je, že se maurové nemodlí k Allahovi, ale k Apollonovi, Mahomedovi a Tervagantovi. Možná je tato záměna pochopitelná z ideologických důvodů nebo z neznalosti autora. Tato neznalost autora je dobře patrná v geografii Španělska. Autor si představuje Córdobu, město v jižním Španělsku, někde pod Pyrenejemi asi 20 mil od Zaragozy.
Je zřejmé, že tento chanson de geste měl velký význam pro pozdější vývoj starofrancouzské poezie a středověkých rytířských eposů vůbec. Ve Španělsku v 11. století vznikl el Cantar de gesta nazvaný el Poema (Cantar) de Cid nebo el Cantar del Mío Cid. Je zcela jasné, že tento literární směr se ve Španělsku vyvinul díky francouzskému vlivu. Na rozdíl od francouzských chanson de geste se zdá být el Cantar de Cid mnohem realističtější( bývá také nazýván 1. realistickým dílem ve Španělsku). Ve francouzských zpěvech se často objevují nadpřirozené postavy či jevy. V Písni o Rolandovi často vystupuje archanděl Gabriel, který králi Karlovi radí i zvěstuje věci příští. Dokonce mu dodává síly v rozhodujícím souboji s Baligantem. Nic takového se však v Písni o Cidovi neobjevuje! I zde je však hlavní hrdina zrazen, což mu přivodí neštěstí. A i zde je hlavním hrdinou nejbližší králův bojovník a vojevůdce, který bojuje proti Saracénům. V Písni o Cidovi však hlavní hrdina upadne v nemilost svého pána.


Použitá literatura:
Píseň o Rolandovi (chanson de geste), Praha 1915



