
RENESANSES ROMĀNS

MIGELS DE SERVANTESS
Dons Migels de Servantess Saavedra (spāņu: Don Miguel de
Cervantes Saavedra; dzimis, iespējams, 1547. gada 29.septembrī, 
miris 1616. gada 23.aprīlī) bija kastīliešu romānu rakstnieks, 
dzejnieks un dramaturgs. Viņa slavenākais darbs ir «Dons Kihots». 
Šis darbs ir publicēts 65 valstīs. "Dons Kihots" tiek uzskatīts par 
pirmo moderno romānu un vienu no nozīmīgākajiem darbiem 
literatūras vēsturē. M. de Servantesa ietekme uz spāņu valodu ir 
bijusi tik liela, ka ir ieviesies termins "Servantesa valoda".



Romāns «Dons Kihots»
“Atjautīgais idalgo Lamančas Dons Kihots”, zināms 
vienkārši kā “Dons Kihots” Tas ir stāsts par ekscentrisku 
idalgo Alonso Kihano. Salasījies bruņinieku stāstus, viņš 
nolemj par tādu kļūt. Viņš pieņem sev vārdu Lamančas dons 
Kihots un uzsāk klejojumus apkārt, lai cīnītos par taisnīgumu 
pasaulē. Par viņa ieroču nesēju kļūst vienkāršs 
zemnieks Sančo Pansa. Vēl romānā tiek stāstīts par dona 
Kihota uzticamo zirgu Rosinanti un iemīļotu 
sievieti Tobosas Dulsineju. "Donu Kihotu" ir pieņemts 
uzskatīt par pirmo moderno romānu literatūras 
vēsturē. Grāmatas otrā daļa ir pretstats pirmajai daļai.



Pirmā grāmata

Pirmā grāmata sākas kādā Lamančas ciemā, Spānijas impērijā, kura 

nosaukumu grāmatas autoram nav labpaticies atcerēties. Šajā ciemā dzīvoja 

gandrīz 50 gadus vecs idalgo Alonso Kihano, un, ietekmējoties no bruņinieku 

stāstiem, pats nolemj kļūt parbruņinieku, lai iznīcinātu jebkuru netaisnību, 

cīnīties pret visādiem negadījumiem un briesmām un tā iegūtu savam vārdam 

mūžīgu slavu. Viņš pieņem sev vārdu dons Kihots. Viņš nospodrināja savu 

senču bruņas, bet nebija bruņucepures, tāpēc to izgatavoja no vecas ķiveres, 

pieliekot tai priekšā no kartona izgatavotu bruņucepures sejas aizlaidni. Pēc 

tam dons Kihots savam kleperim centās izdomāt dižciltīgu vārdu, rezultātā 

nosaucot par Rosinanti (burtiski zirga vārds nozīmē — “iepriekš bijis 

kleperis”). Vēl pēc dona Kihota domām, katram bruņiniekam ir vajadzīga arī 

dāma, ko mīlēt. Šai lomai viņš izvēlējās zemnieku meiteni no tuvējās pilsētas, 

nosaucot viņu par Tobosas Dulsineju. Viņas vārdā dons Kihots dodas pildīt 

varoņdarbus. Vispirms viņš ierodas iebraucamā vietā, kuru iedomājas par pili 

un uzstāj, lai iebraucamās vietas saimnieks viņu ieceļ bruņinieku kārtā. 

Saimnieks to izdara, un dons Kihots nolemj atgriezties mājās, lai apgādātu 

sevi ar visu vajadzīgo un atrastu ieroču nesēju. Par ieroču nesēju kļūst 

zemnieks Sančo Pansa, kuram viņš apsola salu, pār kuru kādu dienu varēs 

valdīt.



Varbūt tikai viens cilvēks no simta nav dzirdējis par Donu Kihotu –
Lamančas idalgo, plānprātiņu un sapņotāju, dīkdieni un 
piedzīvojumu meklētāju, komisku dīvaini un romantisku ideālistu. 
Migela Servantesa darba titulvaronis sākotnēji iecerēts kā parodija 
par tolaik Spānijā populārajiem bruņinieku romāniem, kuros tēlotas 
skanīgos vārdos nosauktu viduslaiku cīnītāju neticamās dēkas, 
kaujas ar skaita vai izmēru ziņā nepārspējamiem ienaidniekiem un 
daiļās dāmas kults – platoniska, gluži vai dievišķīga mīlestība pret 
augstdzimušu, nepieejamu, reizēm pat precētu sievieti, kurai 
bruņinieki velta cīņu uzvaras.

Taču laika gaitā Dons Kihots no satīriska personāža kļuvis par 
mūžīgo simbolu konfliktam starp ideāliem un realitāti. Viņš ir 
mākslinieks, kas no rutīnā grimstošās ikdienas un mietpilsoņu 
sabiedrības patvēries iztēlē, radīdams pasauli, kur joprojām dzīvo 
par vējdzirnavām maskēti milži, neaprakstāmi skaistā sirdsdāma 
Dulsineja un citi viduslaiku romānu teiksmainie tēli.



Tā kā bruņinieks nedrīkst būt bez ieroču nesēja, tad Dons Kihots 
pierunā par tādu kļūt savu kaimiņu Sančo Pansu, kas nav tik 
dīvains kā Dons Kihots, toties ir ļoti naivs un lētticīgs. Pietiek 
vien apsolīt gubernatora amatu kādā no salām, kuras "iekaros" 
nepārspējamais bruņinieks un Pansa lec virsū savam Pelēcim un 
dodas ceļā.



Ja jau runā par pavadoņiem, tad nevar 
nepieminēt arī Rosinanti, kas ir Dona kihota zirgs. 
Brašulis ir ieguvis savu slavu tikai tāpēc, ka ir 
nenormāli gauss un izstīdzējis. Ja saka: "Kāds 
saimnieks, tāds suns", tad šoreiz ir jāsaka: "Kāds 
bruņinieks, tāds zirgs!". Toties Pansas
pārvietošanās līdzeklis ir ēzelis ar nosaukumu 
Pelēcis, kas sadraudzējies ar Rosinanti tik ļoti, ka 
viens bez otra vairs nevar. Grāmatā ir daudz 
atgadījumu, kuros piedalās abi šie uzticamie 
dzīvnieki.



Tobosas Dulsineja ir izdomāts raksturs. Dons Kihots uzskata, ka 
viņam jābūt dāmai, kļūdaini uzskatot, ka bruņniecība to prasa. Tā 
kā viņam tādas nav, viņš viņu izdomā, padarot viņu par sievietes 
pilnības modeli: "Viņas vārds ir Dulsineja, viņa ir princese, jo viņa 
ir mana karaliene un dāma, un viņas skaistums ir pārcilvēcīgs, jo 
viņā tiek iemiesoti visi neiespējamie un izdomātie 
skaistumaetaloni, kurus dzejnieki pielieto savām mūzām: mati ir 
zelts, viņas piere - Elizejas lauki, uzacis - varavīksnes, acis -
saulītes, vaigi - rozes, lūpas - koraļļi, zobu pērles, kakla 
alabastrs, krūšu marmors, rokas ziloņkaula krāsā.

Dulsineja visā romānā tiek attēlota kā apbrīnas vērta. Drīz mēs 
uzzinām, ka Dulsinejas pamatā ir "īsta" sieviete, kas ir pretēja 
viņa fantāzijai par Dulsineju. Tā ir zemniece Aldonza
Lorenzo . Viņa ir tikpat piezemēta, pat vulgāra, kā Dulsineja ir 
paaugstināta. Viņai bija "vislabākā roka visā Lamančā cūku 
sālīšanai" (I daļas 9. nodaļa). Viņa neuztraucas par savu "tikumu" 
un ir lauku prostitūta.

Vārda Dulsineja pamatā ir spāņu vārds dulce (salds), un tas liek 
domāt par pārāk elegantu "saldumu". Līdz šai dienai atsauce uz 
kādu kā savu "Dulsinju" nozīmē ideālistisku uzticību un mīlestību 
pret viņu. [3]

https://en.wikipedia.org/wiki/Dulcinea_del_Toboso#cite_note-3


Iepriekšējā nodaļā Dona Kihota zirgs Rosinante bija nolēmis papriecāties ar savvaļas ganībās sastaptajām 
ķēvēm. Bet viņu saimnieki, zemnieku gani, negribēdami to pieļaut, Rosinanti sadauza ar nūjām. Tāds pats 
liktenis piemeklē donu Kihotu un Sančo Pansu, kuri, steidzoties palīgā savam zirgam, iesaistās nevienādā 
cīņā.

XVI nodaļa 

Par to, ko atjautīgais idalgo piedzīvoja iebraucamajā vietā, kura tam šķita pils.

Krodzinieks, redzēdams donu Kihotu guļam šķērsām pār ēzeli, vaicāja Sančo, kāda nelaime šo cilvēku 
piemeklējusi. Sančo atbildēja, ka tam nekāda sevišķa nelaime neesot notikusi, bet ka, krītot no klints, 
tas mazliet sev sadauzījis ribas.

Kāpēc Sančo nestāsta krodziniekam patiesību?



Krodziniekam bija sieva, kas raksturā nelīdzinājās parastajām krodziniecēm, jo bija pēc dabas līdzjūtīga un 
iežēlojās par savu tuvāko nelaimi; viņa tūlīt steidzās donu Kihotu ārstēt un pavēlēja savai meitai, ļoti glītai 
jaunavai, nākt palīgā viesi apkopt. Šai pašā krogā kalpoja kāda astūriešu meitene, kurai bija plata seja, plakans 
pakausis, strups deguns, viena acs greiza un otra arī ne visai vesela. Tiesa, viņas auguma staltums aizstāja 
viņai piemītošos trūkumus: no galvas līdz papēžiem tas bija nepilnus septiņus sprīžus garš, un viņas uzrautie 
pleci spieda viņu vairāk, nekā tā vēlējās, aplūkot zemi. Šī maigā jaunava savukārt palīdzēja meitai; viņas abas 
sataisīja donam Kihotam nožēlojamu gultu nojumē, kurā acīm redzot agrāk daudz gadu tika uzglabāti salmi; 
tur bija apmeties arī kāds mūļu dzinējs, kura gulta atradās netālu no mūsu dona Kihota gultas. 

Ievēro, ar kādu attieksmi – nopietnu vai ironisku autor aprakstījis kalpones portretu! Kāda viņa ir – skaista vai 
neglīta?



Un, lai gan mūļu dzinēja gulta sastāvēja tikai no mūļu segliem un 
segām, tā tomēr bija daudz labāka par dona Kihota guļas vietu, ko 
veidoja četri ne visai gludi dēļi uz diviem nevienāda augstuma soliem, 
matracis, tik plāns kā adīta sega un tik ciets, it kā būtu pilns ar zemes 
grumbuļiem vai oļiem, kaut gan no caurumiem tam rēgojās vilnas 
kušķi, tad vēl divi palagi, stīvi kā vairogu āda, un viena gultas sega, 
kuras diegus varēja bez pūlēm saskaitīt, nekļūdoties pat par vienu.

Kāda ir dona Kihota guļasvieta?



Šajā nolādētajā gultā noguldīja donu Kihotu; pēc tam saimniece un viņas meita visu viņa ķermeni aplipināja ar plāksteriem, 
kamēr Maritornesa, – tā sauca astūrieti – viņām rādīja gaismu. Plāksterus uzliekot, saimniece, ievērojusi, ka dons Kihots 
viscaur bija pārklāts zilumiem, teica, ka tie viņai liekoties vairāk sitienu nekā kritiena pēdas.
– Sitieni tie nebija, – teica Sančo, – bet klintī bija daudz radžu un asumu, un katrs no tiem atstāja savas pēdas. – Un vēl 

piebilda:
– Žēlīgā seņjora, parūpējieties, lai paliktu pāri mazliet pakulu, jo gan jau radīsies kāds, kam tas itin labi noderēs, man pašam 

arī mazliet sāp krusti.
– Tātad, – atbildēja saimniece, – jūs arī esat kritis? 

– Neesmu kritis, – teica Sančo Pansa, – bet, kad es redzēju savu seņjoru krītam, tik ļoti pārbijos, ka man visa miesa tā sāp, it 
kā es būtu saņēmis tūkstoš sitienu.
– Tas gan ir iespējams, – teica meita, – jo man bieži gadījies sapņot, ka krītu no torņa un nekādi nevaru sasniegt zemi, un, 

kad pamostos no šāda sapņa, tad esmu tik nogurusi un salauzta, it kā patiesībā būtu nokritusi. 
– Tur jau ir tas suns aprakts, – atbildēja Sančo, – ka es, nemaz nesapņodams, bet būdams vairāk nomodā nekā pašreiz, 
apklājos gandrīz ar tikpat daudz zilumiem kā mans seņjors dons Kihots. 

Par kādām Sančo rakstura īpašībām liecina viņa atbildes krodziniecei un 
kalponei?



– Kā sauc šo bruņinieku? – jautāja astūriete Maritornesa.

– Lamančas dons Kihots, – atbildēja Sančo Pansa, – viņš ir klaiņojošais
bruņinieks, turklāt viens no labākajiem un stiprākajiem, kādi kopš
senseniem laikiem pasaulē redzēti.

– Kas tas ir – klaiņojošais bruņinieks? – jautāja kalpone.

– Vai tad jūs esat pasaulē tik maz dzīvojusi, ka to nezināt? – iesaucās
Sančo Pansa. – Tad ziniet, mana māsa, ka piedzīvojumu meklētājs
bruņinieks ir vīrs, kas vienā acumirklī var tikt nopērts un otrā kļūt
ķeizars: šodien viņš ir nelaimīgākais un nožēlojamākais radījums uz
zemes, bet rīt tam ir divu vai triju karaļvalstu kroņi, ko atdāvāt savam
ieroču nesējam.

Kas ir klaiņojošs bruņinieks Sančo Pansas skatījumā? Kāpēc viņa
veiksmei tik nepastāvīgs un mainīgs raksturs?



– Kā tas var gadīties, – teica saimniece, – ka jums, kalpojot tik 
labam kungam, nepieder, cik es noprotu, pat neviena grāfiste? 

– Tas būtu pāragri, – atbildēja Sančo, – jo tikai kopš viena 
mēneša mēs meklējam piedzīvojumus un līdz šim mums vēl 
neviens vērtīgs nav gadījies. Notiek kādreiz arī, ka meklē vienu 
lietu, bet atrod citu. Tomēr, ja mans seņjors dons Kihots no 
ievainojuma vai kritiena izveseļosies un es no tā nepalikšu 
gaudens, es savas cerības nemainītu pret augstāko titulu 
Spānijā.

Par kādu atalgojumu Sančo Pansa sapņo? Cik reāli, tavuprāt, ir 
šie sapņi?



Visu šo sarunu dons Kihots ļoti uzmanīgi noklausījās, tad cik labi varēdams pacēlās gultā sēdus un, saņemdams 
saimnieces roku, teica: 
– Ticiet man, skaistā seņjora, jūs varat sevi saukt par laimīgu, dodama patvērumu savā pilī tādai personai, kāds esmu es, 
un, ja es pats sevi necildinu, tad tikai tādēļ, ka pašuzslava, kā mēdz teikt, cilvēku pazemo; tomēr mans ieroču nesējs jums 
pastāstīs, kas es esmu. Tikai to vēl gribu teikt, ka šis pakalpojums, ko jūs man izdarījāt, manā atmiņā tiks ierakstīts uz 
mūžīgiem laikiem, lai es jums pateiktos visu mūžu, un, ja saskaņā ar augstās debesu varas lēmumu mīlestība nebūtu mani 
pakļāvusi saviem likumiem un padarījusi padevīgu kādas nepateicīgas skaistules acīm, kuras vārdu es tikai slepenībā 
pieminu, tad šās daiļās jaunavas acis varētu kļūt par manas brīvības valdniecēm.
Saimniece, tās meita un labā Maritornesa klausījās klaiņojošā bruņinieka vārdus ar tādu neizpratni, it kā viņš runātu 

grieķiski, bet tik daudz viņas noprata, ka tie visi bija domāti kā cildinājumi un glaimi; tomēr, nepieradušas pie tamlīdzīgas
valodas, tās viņu uzlūkoja ar izbrīnu, un viņš tām šķita pavisam citāds cilvēks nekā ļaudis, ar kuriem tās parasti satikās. 
Pateikušās par viņa laipnībām savā kroga valodā, viņas aizgāja, bet astūriete Maritornesa pārsēja Sančo, kam šī uzmanība 
bija tikpat nepieciešama kā viņa kungam. 

Raksturo stilu, kādā dons Kihots pateicas saimniecei! Kā sievietes izturas, klausoties dona Kihota vārdos? Kas viņām šķiet 
neizprotams? Kāpēc?


