
     Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616): Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha 

(1605, 1615) 

 

     Struktura zkoušky: 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu;  

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     3. Námět, témata, hlavní motivy;  

     4. Zvláštnosti kompozice; 

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti. 

 

     Nejel dlouho, když se mu náhle zazdálo, že se z hustého háje vpravo ozývá slabé volání, jako by 

někdo naříkal. Jen to uslyšel, již si řekl:  

     „Vzdávám díky nebesům za to, že mi skýtají milostivě a tak brzy příležitost, abych splnil, co mi 

můj rytířský stav káže, a sklidil ovoce svých šlechetných záměrů. To jistě běduje nějaký nešťastník 

nebo nešťastnice, potřebující mé ochrany a pomoci.“ 

     A trhnuv uzdou řídil Rosinanta směrem, odkud podle jeho zdání hlas zazníval. Sotva zajel 

několik kroků do lesa, uviděl klisnu, přivázanou k jednomu dubu, a k druhému přivázaného asi 

patnáctiletého chlapce, který byl do půl těla nahý, a ten křičel; měl věru proč, vždyť ho jakýsi 

hřmotný sedlák bil koženým opaskem, provázeje ještě každou ránu radou a napomenutím:  

     „Jazyk měj za zuby, ale oči na všem.“ 

     A hoch volal: 

     „Už to, pane, opravdu nikdy neudělám. Pro umučení Boží, já to už víckrát neudělám, a slibuji 

vám, že už si dám na stádo lepší pozor.“ 

     Když don Quijote zhlédl, co se tu děje, křikl zlostně na sedláka: 

     „Že se nestydíte, rytíři drsného mravu, pouštět se takhle do někoho, kdo se vám nemůže bránit. 

Vsedněte na svého koně, chopte se kopí“ – sedlák je měl totiž opřené o dub, k němuž přivázal svou 

kobylu – „a já vám ukáži, jaký jste zbabělec, počínáte-li si takto!“ 

     Když nad sebou sedlák náhle uviděl po zuby ozbrojenou postavu a kopí zrovna u obličeje, 

pomyslil si, že odbila jeho poslední hodinka, a řekl zkroušeně: 

     „Pane rytíři, ten hoch, kterého tady trestám, je můj čeledín a hlídává mi stádo ovcí, které zde 

v okolí mám. A je vám tak nedbalý, že nemine dne, aby mi nějaká ovečka nechyběla, a když mu teď 

vyplácím za jeho nedbalost nebo jeho darebáctví, říká, že prý to dělám z lakoty, abych mu nemusel 

vyplatit, co mu dlužím na mzdě. Ale při Bohu a mé nesmrtelné duši, v hrdlo lže.“ 

     „Že v hrdlo lže, když to řekl přede mnou? Ah, selský troupe!“ rozkřičel se don Quijote. (…) 

„Zaplaťte mu hned a bez cavyků, co jste mu dlužen. Jestli ne, při Bohu, který řídí svět, na místě vás 

tu rozdrtím a zničím. Ať už je odvázán!“ (…) 

     „Horší je, pane rytíři, že tu nemám peněz. Ale ať jenom jde Andrés se mnou domů a tam mu 

vyplatím reály do posledního.“ 

     „Já abych šel s ním? Bůh chraň! Kdepak, pane, ani za živý svět! Až by byl se mnou zase sám, 

sedřel by se mne kůži jako ze svatého Bartoloměje.“ 

     „To neudělá,“ řekl don Quijote. „Co mu poručím, to z úcty ke mně také splní. A odpřisáhne-li mi 

to při řádu rytířském, který přijal, propustím ho a ručím, že ti všechno zaplatí.“ (…) 

     „Nic ti, Andrýsku, neupírám. Buď tak hodný a pojď jen se mnou, brachu, a přísahám ti při všech 

rytířských řádech, co jich je na světě, že ti ty peníze vyplatím do posledního reálu a ještě ti přidám.“ 

     „To od vás nikdo nežádá,“ řekl don Quijote, „dejte mu v reálech mzdu, jež mu náleží, a to mi 

stačí. Ale dbejte toho, abyste svou přísahu splnil. Ne-li, přísahám vám stejnou přísahou, že se 

vrátím, vyhledám vás a ztrestám, a neujdete mi, i kdybyste se schoval lépe než ještěrka. A chcete-li 



vědět, kdo vám to přikazuje, abyste měl splnění svého slibu ještě více na mysli, vězte, že jsem 

udatný rytíř don Quijote de la Mancha, mstitel křivd i bezpráví!“ 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

frazeologismus, -mu /ř/ lingv. zast. frazém 

frazém, -u m /ř/ lingv. ustálené spojení slovních tvarů, v němž alespoň jeden tvar má jedinečnou 

funkci a význam spojení není přímo odvoditelný z významů tvarů, frazeologické spojení slov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donkichot: kdo chce napravovat svět, aniž by dokázal zvážit, zda na to jeho síly osamělého človka 

stačí – stává se pak pseudohrdinou / směšnohrdinskou postavou. Individuální reformní úsilí nemá 

šanci. Don Quijote začíná jako parodie na staré rytířské příběhy a přerůstá v velkolepé podobenství 

o smyslu lidského života: kontrast goticky idealiastický don Quijote a renesančně realistický Sancho 

Panza. Don Quijotova silná stránka: neztrácí naději. 

2. text: frazeologismus donkichot – včetně zjednodušení pravopisu.  

 

     Miguel de Cervantes Saavedra (29. 9. 1547 Alcalá de Henares /blízko Madridu/ – 22. 4. 1616 

Madrid) 

 

     Španělský spisovatel, zakladatel románového žánru 

(prozaického románu), náležel do zlatého věku španělské 

literatury (asi 1550 – asi 1650), těžícího ze světodějné úlohy 

Španělska jako námořní, koloniální i kulturní velmoci (do této 

epochy náleží ještě dramatik Félix Lope de Vega y Carpio aj.) 

 

     Cervantes pocházel ze zchudlého šlechtického rodu, stal se 

vojákem a r. 1571 se zúčastnil slavné námořní bitvy u Lepanta 

(při řeckém pobřeží), v níž spojené španělsko-italské loďstvo 

rozdrtilo námořní síly Turků a zbrzdilo tak jejich expanzi ve 

Středomoří. Cervantes v této bitvě utrpěl vážné a trvalé zranění levé 

ruky. V r. 1575 jej při jiné plavbě zajali alžírští piráti. Po 5 letech 

zajetí (během něhož se několikrát neúspěšně pokusil o útěk) byl 

vykoupen svými příbuznými a vrátil se do Španělska. Své 

dobrodružné zážitky využil jako částečnou inspiraci pro svou 

literární tvorbu, jíž se následně začal věnovat.  

     V r. 1584 se Cervantes oženil s asi dvacetiletou Catalinou Salazarovou a v r. 1585 mu vyšla jeho 

první významnější kniha (román La Galatea), ale přesto až do konce života zápasil s hmotným 

nedostatkem. Po několika letech bezdětného manželství podnikl sám několik cest po různých 

krajích Španělska. V r. 1605 vyšel 1. díl jeho románu Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha, 

který se stal jedním z nejvýznamnějších děl světové literatury: kniha se okamžitě setkala 

s mimořádně příznivým ohlasem, Cervantes dopsal 2. díl (vyšel 1615), jímž také dosáhl velkého 

úspěchu, avšak bohatství nezískal a dožil v nuzných poměrech.    

 

     Nejvýznamnější dílo: 

 

     Dvojdílný román Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha; 1. díl vydán 1605, 2. díl 1615): první velký román světové literatury, 

Cervantes v průběhu psaní posunul téma, takže původně humoristický renesanční příběh o 

ztělesněných přežitcích středověku se ve svém průběhu proměnil v renesančně-manýristickou, 

filozoficky pojatou knihu o putování naplněném střetem individuálních ideálů s povahou 

skutečného světa (dvojice idealistický rytířský zeman don Quijote a jeho prakticky a realisticky 

založený zbrojnoš Sancho Panza), dílo náleží k nejvýznamnějším literárním textům všech dob a 

stalo se silnou inspirací pro mnoho umělců: francouzského ilustrátora Gustava Doré (1832 – 1883), 

španělské malíře Pabla Picassa (1881 – 1973) a Salvadora Dalí (1904 – 1989), mnoho skladatelů 

(Richard Strauss: symfonická báseň Don Quijote, 1898), vznikl i americký muzikál Muž jménem La 

Mancha (hudba Mitch Leigh, text Joe Darion, filmový přepis 1972: režie Arthur Hiller, v titulní roli 

Peter O´Toole), českou dramatickou variaci na Cervantesův román napsal – pod názvem Zmoudření 

dona Quijota (1913) – spisovatel Viktor Dyk, českou zkrácenou verzi Cervantesova románu napsal 

český spisovatel Jaromír John (Příběhy dona Quijota, 1941; ilustrace František Tichý), do běžného 

jazyka pronikl ze Cervantesova díla i frazém boj s větrnými mlýny. 



 

 

 

  

 


