Pieśń o Rolandzie – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
W Saragossie odbywa się narada Saracenów zaniepokojonych udanymi podbojami Karola
Wielkiego w Hiszpanii. Blankandryn podsuwa propozycję oszukania Karola Wielkiego poprzez
fałszywą obietnicę pokoju oraz nawrócenia na wiarę chrześcijańską Saracenów. Król Marsyl
godzi się na takie rozwiązanie i wysyła do Karola Wielkiego swoich posłów. Król Franków
decyduje się na ugodę, obawia się jednak podstępu i nie chce do krwawego króla Saracenów
wysyłać najdzielniejszych swych rycerzy. Jeden z nich, Roland, wskazuje więc na Ganelona.
Ten obiecuje rycerzowi zemstę.
Ganelon udaje się do króla Marsyla, z którym wchodzi w układ, obiecując, że wyda mu przy
odwrocie wojsk Karola Wielkiego najdzielniejszego rycerza francuskiego króla, Rolanda,
będącego w tylnej straży. Marsyl bardzo chętnie przyjmuje propozycję Ganelona i w zamian
hojnie go obdarowuje. W trakcie gdy Karol Wielki opuszcza Hiszpanię, Saraceni przygotowują
się do bitwy. Gdy Oliwier, wierny kompan Rolanda, dostrzega w oddali saraceńskie wojska,
radzi przyjacielowi, by zadął w róg i wezwał na pomoc króla. Roland, będąc dumnym rycerzem,
postanawia walczyć bez wsparcia Karola Wielkiego.
Rozgrywa się bitwa, w której Roland z Oliwierem, a także inni francuscy parowie oraz dzielny
arcybiskup Turpin walczą wspaniale. Niestety jednak, w nieporównanie mniejszych od
saraceńskich oddziałach francuskich pada coraz więcej rycerzy. Oliwier kłóci się z Rolandem,
zarzucając mu nierozsądne zachowanie i wystawianie Francuzów na pewną śmierć. Roland
decyduje o wezwaniu Karola Wielkiego, który natychmiast zawraca. Zanim jednak dotrze do
Ronsewal, nie spotka już żadnego ze swych rycerzy żywym. Najpierw ginie Oliwier, później
kolejno wszyscy parowie, aż na polu bitwy pozostają już tylko Gotier, Turpin i Roland. Niedługo
wszyscy oni poniosą śmierć.
Wojska saraceńskie wycofują się, gdy słyszą w oddali tętent końskich kopyt, zwiastujący
nadejście Karola Wielkiego. Gdy ten widzi martwe ciała swych najlepszych rycerzy, urządza
pościg za Saracenami, skutkiem czego całe ich wojsko ginie z rąk Franków lub topi się w rzece.
Następnego dnia Karol Wielki organizuje pogrzeb poległych rodaków.
W tym czasie zrozpaczonego króla Marsyla, który stracił prawą rękę w bitwie, odwiedza emir
Baligant, który zebrał liczne wojska z terenów Bliskiego Wschodu i przybył do Hiszpanii z
odsieczą. Na wieść o porażce Marsyla, wysyła do Karola Wielkiego posłów zapowiadających
bitwę. Wojska francuskie przygotowują się do zaciekłej bitwy. W walce szczęście im sprzyja i
gdy dochodzi do starcia emira z królem Franków, wygrywa Karol Wielki. Na wieść o porażce
poniesionej przez Baliganta, umiera w swym pałacu król Marsyl. Karol wielki zdobywa
Saragossę, nawraca Saracenów na chrześcijaństwo i bierze ze sobą żonę króla Marsyla jako
brankę, chcąc ją także przekonać do zmiany wyznania.
W Akwizgranie Karol Wielki spotyka narzeczoną Rolanda, Odę, i przekazuje jej wieść, iż sławny
rycerz nie żyje. Dla dziewczyny informacja ta jest potężnym ciosem, który sprawia, że
natychmiast umiera.
Karol Wielki zbiera wasali w celu ustanowienia sądu nad zdrajcą, Ganelonem. Członkowie
rodziny skazanego stają w jego obronie, na czele z Pinabelem, który wyzywa do walki tego, kto
chciałby kary dla Ganelona. Z szeregu królewskich rycerzy występuje Tiery, wątłej postury
młodzieniec, który jednak pokonuje Pinabela w pojedynku. Ganelon zostaje więc skazany na

śmierć. Przywiązany za ręce i nogi do czterech koni zostaje rozszarpany.
Plan wydarzeń
1. Narada Saracenów w Saragossie u króla Marsyla oraz podstęp Blankandryna.
2. Wizyta posłów saraceńskich u Karola Wielkiego.
3. Narada Francuzów i wysłanie Ganelona w poselstwie do Marsyla.
4. Zdrada Ganelona i zemsta na Rolandzie.
5. Odwrót wojsk Karola Wielkiego do Francji.
6. Zbrojenie się Saracenów do bitwy.
7. Atak Saracenów na tylną straż wojska Karola Wielkiego.
8. Dzielna walka Rolanda i Oliwiera.
9. Duże straty wśród Francuzów.
10. Kłótnia Rolanda i Oliwiera.
11. Wezwanie Karola Wielkiego przez Rolanda.
12. Zawrócenie wojsk przez króla.
13. Dalszy ciąg bitwy i kolejne straty po stronie Francuzów.
14. Śmierć Oliwiera.
15. Dzielna walka ostatnich żywych rycerzy ze straży tylnej: Gotiera, arcybiskupa Turpina oraz
Rolanda.
16. Zabicie Gotiera i Turpina oraz wycofanie się wojsk Saracenów.
17. Śmierć Rolanda.
18. Nadjechanie wojsk Karola Wielkiego i zemsta na Saracenach.
19. Przybycie emira Baliganta do Hiszpanii ze wsparciem dla króla Marsyla.
20. Pogrzeb poległych Francuzów.
21. Zapowiedź bitwy przez emira i przygotowania francuskich wojsk do walki.
22. Bitwa pomiędzy wojskami emira i Karola Wielkiego.
23. Starcie Karola Wielkiego z emirem zakończone wygraną francuskiego króla.
24. Śmierć króla Marsyla na wieść o klęsce emira.
25. Zdobycie Saragossy przez Karola Wielkiego i powrót do Akwizgranu.
26. Śmierć Ody, narzeczonej Rolanda na wieść o śmierci ukochanego.
27. Sąd nad Ganelonem.
28. Walka krewnego Ganelona, Pinabela z Tierym i wygrana tego drugiego.
29. Śmierć Ganelona.

