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Don Quijote

Man pleier å si at den moderne romanen fødtes med boken Den

skarpsindige lavadelsmann Don Quijote av la Mancha (El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha). Forfatteren,

spanjolen Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) skrev

romanen i årene 1592-97 og redigerte den i fengsel etter å ha

blitt satt inn for utestående gield. Boken ble skrevet i to deler;

den første ble utgitt i 1605. Den andre delpn var klar for
publisering i 1615, åretfør Cervantes døde.

Boken forteller historien om andelsmannen Alonso Quijano
(Don Quijote), en mann som har forlest seg på ridderromaner

og har fått en skjev og idealiserl virkelighetsoppfatning. Han

gir seg ut på en omflakkende reise sammen med sin

våpendrager Sancho Panza og sin aldrende hest Rocimante, og

blir gang på gang konfronter med en alt annet enn perfekt

tilværelse.

I boken oppstår en konfrontasjon mellom ridderromanen og

pikareskromanen, som best kan beskrives som en slags vandre-

roman. Helten drar ut i verden, som i pikareskromanen, men

vår helt er ingen tilpasningsdyktig ung mann -derimot en femti
år gammel adelsmann som har forlest seg til de grader på

riddenomane slik at han nå identifiserer seg med deres helter.

Han beslutter seg for å dra ut i verden og heroisk kjempe mot
all ondskap som sine helter.



Han følger nøye den kodeks som i sin tid gjaldt for en ridder i
forhold til klesdrakt og høvisk oppførsel. Allerede fra
begynnelsen oppstår en skjærende kontrast mellom ideal og

virkelighet: Den rustning han kler seg i har rustet r løpet av de

å,rene som har gått siden forfedrene brukte den; han finner
ingen hjelm, men må bruke en gammel stormhatt. Hesten hans,

som han gir det staselige navnet Rocinante, er et gammelt øk.
Den kvinnen han tilber og som han kaller "den skjønne

Dulcinea av Toboso" er en uskjønn bondepike som giør nalr av

ham, og den våpendrager han skaffer seg, Sancho Panza, et en

tykk og ulærd bonde som ikke har annet enn et esel å ri på. Don

Quijotes virkelighetsoppfatning er fullstendig ødelagt han tar
et verlshus for å være en borg, noen vindmøller for kjemper
(riddeme pleie ofte å møte den slags i riddenomanene) og en

saueflokk for en fiendtlig hær. Omgivelsene betrakter han som
en gal, ler av han og spiller han puss. Kirketjeneren som forstår
hvor roten til det onde ligger, steller i stand et bokbål for de

verste ridderromanene. Det er tydelig at Cervantes ville vise
hvor falsk og farlig riddertomantikken var. Romanen ble
likevel noe annet enn en antiroman. Kirketjeneren kaster ikke
alle ridderromanene på bålet, men sparer de beste av dem blant
annet Cervantes' egen Galatea.

I romanen skjer det en utvikling. Don Quijote blir snart noe
annet og mer enn et eksempel på hvordan ridderromanen kan
fordreie en hjerne. I flere scener kjemper han som en ridder
verdig, mot undertrykkelsen av de svake. Han taper kampen
fordi ondskapens makt er for stor og øyeblikket for dårlig valgt;
han framstår som "ridderen av den bedrøvelige skikkelse", en

mer tragisk en et komisk figur. I begynnelsen av romanen
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tjener den tykke, jordnære Sancho Panza som en virkningsfull
kontrast til den radmagre ridderen, men med sine drømmer om

å fa styre over en egen øy blir han like virkelighets{ern som sin

herre; de påvirker hverandre giensidig. I enkelte øyeblikk tØper

Don Quijote at han forstår at det som har makt over han bare er

dikt. Hen sier til Sancho Panza at ridderdiktningens kvinner

nok ikke alltid var av V1øtt og blod. De var diktet av menn som

ville at folk skulle tro at de var forelsket og at de var "såpass til
menn at de eier tilstrekkelig egenverdi til å være det"; at

drømmene var en kompensasjon for et uoppfyll'behov.

Da Don Quijote kom ut i 1605, ble romanen en stor suksess, og

etter noen ar passet forfattere på å utnytte medgangen til å

skrive en fortsettelse om ridderens skjebne. Dette gjorde at

Cervantes raskt fullflørte og gav ut andre del av romanen, i
1615. Den har bedre sammenheng enn den fiørste, som er preget

av episoder og hele noveller med svak tilknl'tning til
hovedhandlingen.

Don Quijote og hans eskapader har gått inn i dagligtalen, også

her i landet. En "Don Quijote" er i følge Norsk ordbok en

"livsfiern fantast og drømmer; en virkelighetsfiem, latterlig
idealist". Hans "kamp mot vindmøller" har også blitt et begrep,

forklart i Bokmålsordboka son en "kamp mot innbilte
motstandere".

Cervantes' roman regnes med rette for et av renessansens

fremste verk. Romanen har også tålt tidens tann: I en

internasjonal avstemning blant forfattere ble den kåret til
tidenes beste bok. Dette var 12002. Romanen har vært inspira-



sjonskilde for en enorrn mengde teaterforestillinger, kunstverk,
flere filmer og musikkstykker - som for eksempel Richard
Strauss' symfoniske dikt Don Quijote. Verket er også ett av

verdens mest oversatte - det forelå på norsk første gang i 1916-
18, i forkortet utgave i 1958 og i en ny, prisbelønt oversettelse

av Arne Worren i2002.

Hvorfor beveger Don Quijote fortsatt leseren, 400 år etter at

den utkom?
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Tittelblad fra annen del i 1617
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Miguel de Cervantes Saavedra

Fødr 1 1547 i Alcalå de Henares, etter en forholdsvis god

utdannelse drog han til Italia under Kardinal Accquaviva etter

to års han var i Lepanto krig hvor han ble såret. Disse årene ble

svært viktige for Cervantes. På veien tilbake til Spania ble han

tatt til fange og satt i fengsel i 5 år i Alger (1575-80). Han ble

til slutt frikjøpt av en munkeorden som reddet mange kristne

slaver. Han gifte seg med Catalina de Salazat y Palacios i
Toledo.

Cervantes debut som forfatter er i 1585 med hyrderomanen La

Galatea. Denne romanen ble etterfuglt av en del skuespill Livet
i Alger (El trato de Alger) og La Numancia bare de to er kjent i
dag.

I 1605 utkom i Madrid første del av romanen El ingenioso

hidalgo don Quijote de la Mancha, som straks giorde stor

lykke. De første oversettelsene utkom i England allerede 1612

og to tr senere i Frankrike. I 1613 utgav han Novelas

ejemplares (Eksemplariske noveller) og Ocho comedias y ocho

entremeses i 1615. Annen del av Don Quijote, som kom ut i
Madrid i 1615. Hans siste verk, eventyrromanen Los trabajos

de Persiles y Segismunda, ble trykt post humt 1617.

Cervantes døde i Madrid den 22 apri1,1616 og ble begravd

dagen etter.
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Verk av Cervantes

La Galatea 1585

!l lrato de Alger (Livet i Alger), mellom I5g2 og_g7
LaNumancia, mellom 1582 og -87
Don Quijote, del 1, 1605
Novelas ejemplares (Eksemplariske noveller), 1 6 1 3
Ocho comedias y ocho entremeses (Åtte komedier og åtte
mellomspill), 1615
Don Quijote, del2,1615



Cervantes liv og hans fantasirike univers

Miguel de Cervantes y Saavedra blei født i T547 i Alcalå de

Henares i Spania. Hans far presenterle seg selv som en

adelsmann selv om han var kirurg av yrke, og hans mor
konverterte fra jødedom til kristendom. Vi vet lite om
Cervantes' barndom annet at familien hans flytet fra Valldolid
til ulike småbyer i Andalusia.
Cervantes begynte sitt forfatterskap med å gi u] romanen La
Galatea i 1585. Han sa om seg sjøl då romanen kom ut at "
Jeg har så vidt passerl grensen for å passere som ungdom". La
galatea er en pastoraleroman som omhandler landsbyidyll der
han viderefører italiensk romantradisjon. Romanen er delt i
seks små bøker og er prega av neoplatonsk tankegang og
kristen humanisme.
Grunnen til Cervantes seine debut var at etter ferdig utdanning
deltok som soldat fra 1571 i Lepanto utenfor Hellas' kyst mot
den ottomanske flåten. På tilbakeveien til Spania blei han tatt til
fange av algeriske styrker. Han prøvde å rcmme opp til flere
ganger, nren måtte tilbringe 5 ar som krigsfange før han blei
befridd av munker og kom seg tilbake til familien i Madrid.
Mest av alt er Cervantes kjent for romanen Don Quijote,
ridderromanen som tar et oppgjør med andre ridderromaner, og
som omhandler den forvirrede antihelten Don Quijotes jakt
etter spenning sammen med våpenbroren Sancho Panzas. Han
vil opprettholde riddertidas idealer og kjemper for nobelhet og
rettferdighet. Han har en høy moral, men er sterkt forvirret og
omtolker virkeligheten slik at denne blir tilpasset Don Quijotes
innbilte ridderverden. 
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Romanen blei til under et av Cervantes fengselsopphold, og

blei utgitt i 1605. Don Quijote som roman blir sett på som
banebrytende for en ny litterær retning. Han tar i boken et

oppgjør med datidas tankegang om at hvem du var var fastsatt
av hvilken familie du kom fra. Don Quijote skaper sin egen
verden, og omskaper seg selv til ridder. Han tar med andre ord
virkeligheten i egne hender og former den slik den passer

ham.
Cervantes ga også ut en rekke skuespill og utgjorde en viktig
inntekstskilde for ham. Mest kjent er skuespilla El trato de

Alger (livet i Alger) og La Numancia. Også i dramatikken er

Ceryantes banebrytende. Han introduserer her element fra
romanen som ei forenkling av handlinga og gir karakterene sine
ei dybde som tidligere var ukjent. Cervantes' skuespill er prega

av dialoger fylt med humor, vidd og realisme. Han tar også opp
betente tema som forholdet mellom maurere (muslimer) og
kristne i datidas Spania. Cervantes' skuespill omhandler også
kjærlighet, men mest av alt er humor en viktig ingrediens i
Cervantes' tekstproduksjon. Han får oss til å le av menneskets
skjørhet, men mest av alt viser Cervantes den tynne linja som
er mellom virkeligheten, vår egen forming av den, og hvor lite
det er som skal t1l før måten vi former virkeligheten på blir en

utilgj engelig virkelighet for andre mennesker.
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Bokdagen

Katalanerne har siden begynnelsen av 19O0-tallet feiret 23.apÅI

som en dag der man uttrykker kjærlighet til bøker. Her gir

menn ei rose i gave til sine elskede kvinner, mens kvinnenne på

si side kjøper ei bok til sine elskede.

23.aprrl er også døds-eller fødselsdagen til andre store

forfattere som William Shakespear, Inkaindiaqeren Garcilaso

de la Vega Maurice Dtuon, islenderen Halidor K.Laxness,

russeren Vladimir Nabokov, katalaneren Josep Pla og

kolombianeren Manuel Mejia Vallejo.

I 1995 erklærte LTNESCO denne dagen for verdens bokdag.

23.april er boka og forfatternes dag. Det er dagen man feirer

boken; som døråpner til et uvisst antall mulige verdener, som

brobygger til å bli kjent med andre kulturer, som

kunnskapskilde og som et middel til å framme sosial og

kulturel framgang for menneskeheten.

23.april er også dagen da Cervantes tok farvel med det jordiske

liv. Han døde i Madrid i 1616 denne dagen.
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Don Quiiote som inspirasjonskilde

RudolfNureyev som
Don Quijote

Leon Minkus

Spansk frimerke 1905



Pablo Picasso

Paris november 2004
13 Festival Don Quijote

Salvador Dali

El caballero Don Quijote,
film
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