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Когато неотдавна пратих на ваше превъзходителство моите комедии,1 от-
печатани, преди да бъдат играни2, аз писах, ако си спомням добре, че дон 

Кихот слага шпорите си, за да отиде да целуне ръцете на ваше превъзходителство. 
Сега пък казвам, че ги е вече сложил и е тръгнал на път и ако се яви пред вас, стру-
ва ми се, че правя с това известна услуга на ваше превъзходителство, защото от 
много страни настояват час по-скоро да ви го изпратя, за да се заличи гадното и 
отвратително впечатление, което е създал другият дон Кихот, който под името 
на „Втора част“3 и преоблечен в чужди дрехи, се разхожда по света. Най-голямо не-
търпение за това прояви великият император на Китай4, който преди месец ми 
изпрати по особен пратеник писмо, написано на китайски език, с което иска или по-
добре казано, настойчиво моли да му изпратя „Дон Кихот“, защото желае да основе 
училище, в което да се преподава испански език, и книгата, която ще се чете там, 
да бъде историята на дон Кихот. Същевременно той ме покани да стана ректор на 
тази школа. Аз запитах пратеника дали негово величество не му е дал да ми донесе 

 1 През 1613 г. Сервантес посветил на дон Педро Фернандес де Кастро, граф де Лемос, 
испански вицекрал на Неапол, голям меценат и влиятелен покровител на много испански 
писа тели, своите „Поучителни повести“. Насърчен от голямата му отзивчивост, Серван-
тес му посветил през 1615 г. „Осем нови и още неиграни комедии и осем интермедии“ и 
малко след това втората част на „Дон Кихот“. Няколко дни преди смъртта си (1616) той 
му посветил и „Изпитанията на Персилес и Сихисмунда“.

 2 Пиесите обикновено са се печатали, след като са били играни в театъра
 3 Сервантес загатва за апокрифната втора част, появила се в Испания преди оригиналната. 

Тази втора част, която се при писва на Авелянеда, е накарала до известна степен Сервантес 
да напише втория том на безсмъртното си творение. Апокрифната втора част е носела 
заглавието „Втори том... пета част“.

 4 Намекът за китайския император е свързан с прясното още впечатление, произведено в 
Мадрид, от едно дипломатиче ско послание на владетеля на Китай.

Посвещение 
на граф де лемос1
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някаква парична помощ. Той ми отговори, че императорът дори не е помислил за 
подобно нещо.

– В такъв случай, драги – казах му аз, – можете да се върнете във вашия Китай с 
десет, двадесет или колкото си щели левги бързина, защото здравето не ми позволя-
ва да тръгна на такъв дълъг път. А освен че съм болен, нямам и пари, но аз си имам 
в Неапол великия граф де Лемос, който за мене прави повече от всички императори 
и монарси. Без да ми предлага службички и званийца, той ме издържа, закриля и ми 
прави повече добрини, отколкото аз смогвам да му поискам.

Така се разделихме с него, а сега се разделям и с ваше превъзходителство, като ви 
поднасям „Изпитанията на Персилес и Сихисмунда“, книга, която ще довърша, ако 
е рекъл Господ, след четири месеца и която ще бъде най-лошата или най-добрата от 
всички книги, написани на нашия език – поне между тези, които служат за развлече-
ние. Разкайвам се, че казах „най-лошата“, защото според моите приятели на тази 
книга е съдено да стигне възможното съвършенство.

Дано възстановите, ваше превъзходителство, здравето си – това всички ви по-
желават, – а дотогава „Персилес“ ще бъде готов да ви целуне ръцете, а аз нозете 
като ваш слуга.

Писано в Мадрид, в последния ден на месец октомври хиляда шестстотин и пет-
надесета година5.

Слуга на ваше превъзходителство:
Мигел де Сервантес Сааведра

 5 Сервантес умира само шест месеца след тази дата (23 април 1616 г.), след като вторият 
том е бил вече отпечатан.


