
РОМАНЪТ «Дон 
Кихот» 

на 

Мигел де Сервантес

РЕНЕСАНС В ИСПАНИЯ 



1. Испански ренесанс
• „Златен век“ – втората половина на 16 век и началото на 17 век

• А) Предпоставки:

• - Реконкистата (освобождението на Испания от арабско 
господство) с дейното участие на идалгията

• Идалгия – дребното дворянство, рицарство

• Забогатяването на Испания от колонизирането на чужди земи

• Б) Упадък на Испания – към средата на 17 век

• - отслабва икономически и политически

• - пагубната роля на Инквизицията и Йезуитския орган

• - Испания е плетеница от социални контрасти

• - някогашното рицарство обеднява и губи престиж



2. Мигел де Сервантес (1547 – 1616)

•Испански романист, драматург и поет 

• считан от много литературни критици 
и анализатори за най-великия 
испански автор. 

•Неговият роман «Дон Кихот» се 
приема за един от най-големите 
шедьоври на световната литература.

•Влиянието на Сервантес върху 
формирането на испанския език е 
толкова голямо, че той често е 
наричан „езикът на Сервантес“





2. Мигел де Сервантес (1547 – 1616)

• А) принадлежи към идалгията

• Б) животът му прилича на приключенски роман: наемен войник, 

ранен в ръката и осакатява, в плен, снабдител към армията, попада в 
затвора, монах, намира своя покровител (граф де Лемос)

• В) светогледни идеи 

• – рицарският идеал е анахронизъм (остаряло, отживелица)

• – Ценности като чест, достойнство, доблест в епохата на Сервантес не са 
актуални

• – важни са делата на човека, а не неговият произход

• „Да съществуваш, значи да действаш“ – М. де Унамуно 
(испански философ)

• – Творците трябва да представят нещата не каквито са били, а каквито 
трябва да бъдат“



3. Романът „Дон Кихот“ – роман пародия на 
рицарския роман

• творчески замисъл – замислен е като пародия 
(осмиване) на рицарския роман

•Пародия – пара (въпреки, против); оде (песен) –
умишлена промяна 

•НО! Романът – мащабна реалистична картина на 
испанската действителност – Сервантес засяга всички 
обществени слоеве; представя бит, нрави. 
•Като цяло тази картина е нерадостна. От нея лъха 

бедност, изостаналост. Тук се срещат селяни, ханджии, 
търговци, овчари, каторжници; но и херцози, владетели, 
а така също – духовници





4. ПАРОДИЙНОТО В РОМАНА – Съпоставка рицарски роман –
романът „Дон Кихот“

РИЦАРСКИ РОМАН РОМАНЪТ „ДОН КИХОТ“

Приключения подвизи Приключения от несполуки

Пътуване из красиви, екзотични места Пътуване из родната Испания

Има фантастични елементи Реалистичен разказ

Рицарят е млад, красив Дон Кихот (който си въобразява, че е 

рицар)е застаряващ, 50-годишен мъж

Оръженосецът е също млад, смел Санчо Панса (оръженосецът на Д. Кихот) 

не е млад, не е смел

Дамата на сърцето – млада, красива, от 

богато потекло

Дамата на сърцето на Д. Кихот  - проста, 

дебела, пъпчива селянка,на която Д.К. й 

дава името Дулсинея

Конят на рицаря – як, боен, закален 

жребец

Конят на Д.К. е стара, дръглива кранта, 

името е Росинант (означава бивш кон)



5. Хуморът и сатирата в романа

•А)Хуморът (смехът) в романа – от 
сблъсъка на героя фантазьор с 
реалната действителност, от 
комичните ситуации, от карикатурната 
външност

•Б) Сатирата (осмиването) – осмиват се 
не само рицарските романи, но и 
грозните страни на испанската 
действителност



6. Сюжет на романа
• приключения, пътуване на двама герои : в 

родната провинция Ла Манча; в областта 
Кастилия; графство Барселона; завръщане у 
дома

• Причината за тръгването: от денонощното 
четене на рицарски романи героят Алонсо 
Кихана изгубва ума си. Хрумва му идеята да 
стане рицар; намира си оръженосец, нарича си 
Дама на сърцето; Целта е „да отмъщава за 
обиди, да премахва неправди, да оправя 
неуредици..“

• Среща се с различни хора на различни места, но 
при всеки опит да помогне получава бой, 
синини





7. Композиция
•– сложна композиция; от 2 части; 

•– Всяка част е разделена на глави, като 
главната сюжетна линия е свързана с 
приключенията на Д. Кихот и С. Панса. 

•– романът е представен основно като 
серия от епизоди.



8. Смисловата рамка на романа
• следва рамката на рицарския роман – тръгване на път и 

завръщане в изходната точка

• А/ в Ч.1.  – 3 пътувания, които обрисуват 3 концентрични 
кръга

• Първи кръг: героят пътува сам в продължение на 10 дни 
само из родната провинция Ла Манча

• Втори кръг – Д. Кихот +С. Панса обикалят из цяла Кастилия

• Б/ в Ч.2. – Трети кръг – пътуват из Кастилия, Арагон, стигат 
до графство Барселона и се завръщат



9. Различните прочити на романа
•А/ социален роман – реалистично пресъздаване на 

испанската действителност

•Б/ психологически прочит – метаморфозите на 
героя:

•Алонсо Кихана→Дон Кихот→Алонсо Кихана

•Двойствената природа на човека; разумното и 
безразсъдното; идеалното и практичното

•В/ философски прочит – за смисъла на човешкия 
живот, за ценностите




