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O Engenhoso Fidalgo
D. Quixote de la Mancha
Segunda Parte
Miguel de Cervantes

TAXA
Eu Hernando de Vallejo, escrivão de Câmara del Rei nosso senhor, dos que residem em seu
Conselho, dou fé que havendo-se visto pelos senhores dele um livro que compôs Miguel de
Cervantes Saavedra, intitulado Dom Quixote de la Mancha, Segunda parte, que com licença de Sua
Majestade foi impresso, o taxaram a quatro maravedis cada caderno em papel, o qual tem setenta e
três cadernos, que ao dito respeito soma e monta duzentos e noventa e dois maravedis, e mandaram
que esta taxa se ponha no princípio de cada volume do dito livro, para que se saiba e entenda o que
por ele se há de pedir e levar, sem que exceda nele em maneira alguma, como consta e aparece pelo
auto e decreto original sobre ele dado, e que fica em meu poder, a que me refiro; e por mandamento
dos ditos senhores do Conselho e de pedimento da parte do dito Miguel de Cervantes, dei esta fé,
em Madrid, a vinte e um dias do mês de outubro de mil e seiscentos e quinze anos.
Hernando de Vallejo

FÉ DE ERRATAS
Vi este livro intitulado Segunda parte de don Quijote de la Mancha, composto por Miguel de
Cervantes Saavedra, e não há nele coisa digna de notar que não corresponda a seu original. Dada
em Madrid, a vinte e um de outubro, mil e seiscentos e quinze.
O Licenciado Francisco Murcia de la Llana

APROVAÇÃO
Por comissão e mandado dos senhores do Conselho, fiz ver o livro contido neste memorial: não
contém coisa contra a fé nem bons costumes; antes é livro de muito entretenimento lícito, mesclado
de muita filosofia moral; pode-se-lhe dar licença para imprimi-lo. Em Madrid, a cinco de novembro
de mil seiscentos e quinze.
Doutor Gutierre de Cetina

APROVAÇÃO
Por comissão e mandado dos senhores do Conselho, vi a Segunda parte de don Quijote de la
Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra: não contém coisa contra nossa santa fé católica, nem

bons costumes, antes, muitas de honesta recreação e agradável divertimento, que os antigos
julgaram conveniente a suas repúblicas, pois ainda na severa dos lacedemônios erigiram estátua ao
riso, e os de Tessália lhe dedicaram festas, como diz Pausânias, referido por Bosio livro II De signis
Ecclesiæ, capítulo 10, alentando ânimos murchados e espíritos melancólicos, de que se acordou
Túlio no primeiro De legibus, e o poeta dizendo:
Interpone tuis interdum gaudia curis
o que faz o autor mesclando as veras às burlas, o doce ao proveitoso e o moral à farsa, dissimulando
na isca do donaire o anzol da repreensão, e cumprindo com o acertado assunto em que pretende a
expulsão dos livros de cavalarias, pois com sua boa diligência manhosamente limpando de sua
contagiosa dolência a estes reinos, é obra mui digna de seu grande engenho, honra e glória de nossa
nação, admiração e inveja das estranhas. Este é meu parecer, salvo, etc. Em Madrid, a 17 de março
de 1615.
O mestre Josef de Valdivielso

APROVAÇÃO
Por comissão do senhor doutor Gutierre de Cetina, vigário-geral desta vila de Madrid, corte de Sua
Majestade, vi este livro da Segunda parte do engenhoso cavaleiro don Quixote de la Mancha, por
Miguel de Cervantes Saavedra, e não acho nele coisa indigna de um zelo cristão, nem que destoe da
decência devida a bom exemplo, nem virtudes morais; antes, muita erudição e aproveitamento,
assim na continência de seu bem seguido assunto para extirpar os vãos e mentirosos livros de
cavalarias, cujo contágio havia espalhado mais do que fora justo, como na lisura da linguagem
castelhana, não adulterada com enfadonha e estudada afetação, vício com razão aborrecido de
homens cordatos; e na correção de vícios que geralmente toca, ocasionado por seus agudos
discursos, guarda com tanta cordura as leis de repreensão cristã, que aquele que fora tocado da
enfermidade que pretende curar, na doce e saboroso de suas medicinas gostosamente terá bebido,
quando menos o imagine, sem embaraço nem asco algum, o proveitoso da detestação de seu vício,
com que se achará, que é mais difícil de se conseguir, satisfeito e repreendido. Houve muitos que,
por não ter sabido temperar nem mesclar a propósito o útil com o prazeiroso, deram com todo seu
molesto trabalho por terra, pois não podendo imitar a Diógenes no filósofo e douto, atrevida, para
não dizer licenciosa e deslumbradamente, o pretendem imitar no cínico, entregando-se a
maledicências, inventando casos que não aconteceram, para tornar capaz o vício que tocam de sua
áspera repreensão, e por ventura descobrem caminhos para segui-lo, até então ignorados, com que
acabam por ficar, se não repreensores, pelo menos, mestres dele. Fazem-se odiosos aos
conhecedores, com o povo perdem o crédito, se algum tiveram, para admitir seus escritos e os
vícios que arrojada e impudentemente quiserem corrigir em muito pior estado que antes, que nem
todas as apostemas ao mesmo tempo estão dispostas a admitir as receitas ou cautérios; antes, alguns
muito melhor recebem as brandas e suaves medicinas, com cuja aplicação o atento e douto médico
consegue por fim resolvê-las, término que muitas vezes é melhor que o que se alcança com o rigor
do ferro.
Bem diferente sentiram dos escritos de Miguel de Cervantes, assim nossa nação como as
estrangeiras, pois como por milagre desejam ver o autor de livros que com geral aplauso, assim por
seu decoro e decência como pela suavidade e brandura de seus discursos, hão recebido Espanha,
França, Itália, Alemanha e Flandres. Certifico com verdade que em vinte e cinco de fevereiro deste
ano de seiscentos e quinze, havendo ido o ilustríssimo Senhor Dom Bernardo de Sandoval y Rojas,

cardeal-arcebispo de Toledo, meu senhor, a pagar a visita que a Sua Ilustríssima fez o embaixador
de França, que veio a tratar coisas tocantes aos casamentos de seus príncipes e os de Espanha,
muitos cavaleiros franceses dos que vieram acompanhando o embaixador, tão corteses como
entendidos e amigos de boas letras, se chegaram a mim e a outros capelães do cardeal meu senhor,
desejosos de saber que livros de engenho eram mais válidos; e, tocando acaso neste que eu estava
censurando, apenas ouviram o nome de Miguel de Cervantes, quando começaram a elogiar,
encarecendo a estima em que, assim na França como nos reinos seus confinantes, se tinham suas
obras: a Galatéia, que algum deles tem quase de memória a primeira parte desta e as Novelas.
Foram tantos os seus encarecimentos, que me ofereci para levá-los a ver o autor delas, que
estimaram com mil demonstrações de vivos desejos. Perguntaram-me mui pormenorizadamente sua
idade, sua profissão, qualidade e quantidade. Achei-me obrigado a dizer que era velho, soldado,
fidalgo e pobre, a que um respondeu com estas formais palavras: “Pois a um tal homem não tem a
Espanha muito rico e sustentado pelo erário público?” Acudiu outro daqueles cavalheiros com este
pensamento e com muita agudeza, e disse: “Se a necessidade o há de obrigar a escrever, praza a
Deus que nunca tenha abundância, para que, com suas obras, sendo ele pobre, faça rico a todo o
mundo ”.
Bem creio que está, para censura, um pouco extensa; alguém dirá que toca os limites do lisonjeiro
elogio; mas a verdade do que curtamente digo desfaz no crítico a suspeita e em mim o cuidado;
ademais que hoje em dia não se lisonjeia a quem não tem com que adoçar o bico do adulador, que,
embora afetuosa e falsamente diga brincando, pretende ser remunerado de verdade.
Em Madrid, a vinte e sete de fevereiro de mil e seiscentos e quinze.
O Licenciado Márquez Torres

PRIVILÉGIO
Porquanto por parte de vós, Miguel de Cervantes Saavedra, nos foi feita comunicação que havíeis
composto a Segunda parte de don Quixote de la Mancha, da qual fazíeis apresentação, e, por ser
livro de história agradável e honesta, e haver-vos custado muito trabalho e estudo, nos suplicastes
que vos mandássemos dar licença para o poder imprimir e privilégio por vinte anos, ou como à
nossa mercê fosse; o qual visto pelos do nosso Conselho, porquanto no dito livro se fez a diligência
que a pragmática por nós sobre ele feita dispõe, foi acordado que devíamos mandar dar esta nossa
cédula na dita razão, e nós o tivemos por bem. Pelo qual vos damos licença e faculdade para que,
por tempo e espaço de dez anos cumpridos primeiros seguintes, que corram e se contem desde o dia
da data desta nossa cédula em diante, vós, ou a pessoa que para isso vosso poder houver, e não outra
pessoa, passais imprimir e vender o dito livro de que supra se faz menção; e pela presente damos
licença e faculdade a qualquer impressor de nossos reinos que nomeardes para que durante o dito
tempo o possa imprimir pelo original que em nosso Conselho se viu, que vai rubricado e assinado
ao final por Hernando de Vallejo, nosso escrivão de Câmara e um dos que nele residem, com que
antes e primeiro que se venda o tragais ante ele, juntamente com o dito original, para que se veja se
a dita impressão está conforme a ele, ou tragais fé em pública forma, por corretor por nós nomeado,
se viu e corrigiu a dita impressão pelo dito original, e mais ao dito impressor que assim imprimira o
dito livro não imprima o princípio e primeira folha dele, nem entregue mais de um só livro com o
original ao autor e pessoa a cuja custa o imprimir, nem a outra alguma, para efeito de a dita
correção e taxa, até que antes e primeiro o dito livro esteja corrigido e taxado pelos do nosso
Conselho, e estando feito, e não de outra maneira, possa imprimir o dito princípio e primeira folha
na qual ponha imediatamente esta nossa licença e aprovação, taxa e erratas, nem o passais vender
nem vendais vós nem outra pessoa alguma até que esteja o dito livro na forma supradita, sob pena

de cair e incorrer nas penas contidas na dita pragmática e leis de nossos reinos que sobre isso
dispõem, e mais, que durante o dito tempo pessoa alguma sem vossa licença não o possa imprimir
nem vender, sob pena que o que o imprimir e vender haja perdido e perca quaisquer livros, moldes e
aparelhos que dele tiver, e mais incorra em pena de cinqüenta mil maravedis por cada vez que o
contrário fizer, da qual dita pena seja a terça parte para o juiz que o sentenciar, e a outra terça parte
para o que o denunciar, e mais aos de nosso Conselho, presidentes, ouvidores das nossas
Audiências, alcaides, oficiais de justiça da nossa Casa e Corte e Chancelarias, e a outras quaisquer
justiças de todas as cidades, vilas e lugares de nossos reinos e senhorios, e a cada um em sua
jurisdição, assim aos que agora são como aos que serão de aqui em diante, que vos guardem e
cumpram esta nossa cédula e mercê que assim vos fazemos e contra ela não vão nem passem de
maneira alguma, sob pena de nossa mercê e de dez mil maravedis para nossa Câmara. Dada em
Madrid, a trinta dias do mês de março de mil e seiscentos e quinze anos.
EU, EL-REI.
Por mandado do Rei nosso senhor:
Pedro de Contreras

PRÓLOGO AO LEITOR
VALHA-ME DEUS, com quanta vontade deves de estar esperando agora, leitor ilustre, ou plebeu,
este prólogo, julgando achar nele vinganças, pugnas e vitupérios contra o autor do segundo D.
Quixote; quero dizer, contra aquele que dizem que se gerou em Tordesilhas e nasceu em Tarragona.
Pois em verdade te digo que te não hei-de dar esse contentamento, que, ainda que os agravos
despertam a cólera nos mais humildes peitos, no meu há-de ter exceção esta regra. Quererias que eu
lhe chamasse asno, atrevido e mentecapto; mas tal me não passa pelo pensamento; castigue-o o seu
pecado e trague-o a seu bel-prazer, e que lhe não faça engulhos. O que não pude deixar de sentir foi
que me apodasse de manco e de velho, como se estivesse na minha mão demorar o tempo, que
parasse para mim, ou como se eu tivesse saído manco de alguma rixa de taberna, e não do mais
nobre feito que viram os séculos passados e presentes, e esperam ver os vindouros. Se as minhas
feridas não resplandecem aos olhos de quem as mira, são estimadas, pelo menos, por aqueles que
sabem onde se ganharam; que o soldado melhor parece morto na batalha, do que livre na fuga: e
tanto sinto isto que digo, que, se agora me propusessem e facilitassem um impossível, antes quisera
ter estado naquela peleja prodigiosa, do que são das minhas feridas sem lá me ter achado. As
cicatrizes que o soldado ostenta no rosto e no peito são estrelas que guiam os outros ao céu da
honra, e ao desejar justo louvor; e convém advertir que se não escreve com as cãs, mas sim com o
entendimento, que costuma aperfeiçoar-se com os anos. Senti também que me chamasse invejoso e
me descrevesse, como a um ignorante, que coisa seja a inveja, que, verdade, verdade, de duas que
há, eu só conheço a santa, a nobre e a bem intencionada; e, sendo assim como é, não tenho motivo
para perseguir nenhum sacerdote, que, de mais a mais, seja também familiar do Santo Ofício; e se
ele o disse referindo-se a quem parece, de todo em todo se enganou, que, desse tal, adoro eu o
engenho, admiro as obras e a ocupação contínua e virtuosa. Mas, efetivamente, agradeço a este
senhor autor o dizer que as minhas novelas são mais satíricas do que exemplares, porque isso
mostra que são boas, e não o poderiam ser, se não tivessem de tudo. Parece-me que me dizes que
ando muito acanhado, e que me mantenho demasiadamente dentro dos limites da minha modéstia,
sabendo que se não deve acrescentar mais aflições ao aflito, e as que este senhor deve de ter são
grandíssimas, sem dúvida, pois não se atreve a aparecer em campo aberto e com céu claro,
encobrindo o seu nome e fingindo a sua pátria, como se tivesse feito alguma traição de lesamajestade. Se porventura chegares a conhecê-lo, dize-lhe da minha parte que me não tenho por

agravado, que bem sei o que são tentações do demônio, que uma das maiores é meter-se-lhe a um
homem na cabeça que pode compor e imprimir um livro com que ganhe tanta fama como dinheiro e
tanto dinheiro como fama, e para confirmação disto quero que com todo o donaire e graça lhe
contes este conto:
Havia em Sevilha um doido, que deu no mais gracioso disparate e teima que nunca se viu. E foi que
fez um canudo de cana pontiagudo e, em apanhando um cão na rua, ou em qualquer outra parte,
prendia-lhe uma pata com os pés, com a mão levantava-lhe outra e, como podia, lá lhe adaptava o
canudo em sítio, em que, soprando-lhe, o punha redondo como uma pela, e, quando o apanhava
deste modo, dava-lhe duas palmaditas na barriga, e soltava-o, dizendo aos circunstantes (que
sempre eram muitos): Pensarão agora Vossas Mercês que é pouco trabalho inchar assim um cão.
Pensará Vossa Mercê agora que é pouco trabalho fazer um livro. E, se este conto lhe não quadrar,
diga-lhe, leitor amigo, o seguinte, que também é de orate e de cão:
Havia em Córdova outro doido, que tinha por costume trazer à cabeça um pedaço de mármore ou
um pedregulho não muito ligeiro e, em topando algum cão descuidado, aproximava-se e deixava
cair o peso em cima dele. Magoava-se o cão e, ladrando e ganindo, não parava nem em três ruas.
Sucedeu, pois, que entre os cães, a que fez isto, foi um deles o cão dum chapeleiro, que o estimava
muito. Atirou-lhe uma pedra, deu-lhe na cabeça, desatou a ganir o cão moído, viu-o e sentiu-o o
dono; agarrou numa vara de medição, veio ter com o doido, e não lhe deixou uma costela sã, e a
cada paulada que lhe dava, dizia: Ah! ladrão! ah perro! pois não viste, cruel, que o meu cão era
podengo? E, repetindo-lhe o nome de podengo muitas vezes, largou o louco, depois de lhe ter posto
os ossos num feixe. Escarmentou-se e retirou-se o doido, e em mais dum mês não saiu à praça, e ao
cabo desse tempo voltou com a mesma invenção e com maior carga. Chegava-se aos cães, olhava
fito para eles por muito tempo, e sem querer, nem se atrever a descarregar a pedra, dizia: Este é
podengo! cautela! E efetivamente, quantos cães topava, ainda que fossem alões ou gozos, dizia que
eram podengos, e nunca mais disparou o pedregulho. Talvez aconteça o mesmo a este historiador,
que não se atreva a tornar a soltar a presa do seu engenho em livros que, em sendo maus, são mais
duros que pedras. Dize-lhe também que da ameaça que me faz, de que me há-de tirar os lucros com
o seu livro, nada se me dá, que, acomodando-me ao entremez famoso da Perendenga, lhe respondo
que viva para mim o Vinte e quatro meu senhor, e Cristo para todos: viva o grande conde de Lemos,
cuja cristandade e liberalidade bem conhecida, contra todos os golpes da minha aziaga fortuna, me
conserva de pé; e viva para mim também a suma caridade do ilustríssimo de Toledo, D. Bernardo
de Sandoval y Rojas, e pouco me importa que haja ou não haja imprensas no mundo e que se
imprimam ou não contra mim mais livros do que letras têm as coplas de Mingo Bevulgo. Estes dois
príncipes, sem que a minha adulação os solicite, nem outro gênero de aplauso, só por sua bondade
tomaram a seu cargo fazer-me mercê e favorecer-me, e nisso me tenho por mais ditoso e mais rico
do que se a fortuna pelos caminhos ordinários ma tivesse posto no pináculo. A honra pode-a ter o
pobre, mas não o vicioso; pobreza pode enublar a fidalguia, mas não escurecê-la de todo; e não lhe
digas mais, nem eu quero dizer-te mais a ti, senão advertir-te que esta segunda parte do D. Quixote,
que te ofereço, é cortada pelo mesmo oficial e no mesmo pano que a primeira, e que te dou nela D.
Quixote dilatado, e finalmente morto e sepultado, para que ninguém se atreva a levantar-lhe novos
testemunhos, pois já bastam os passados, e basta também que um homem honrado desse notícia
destas discretas loucuras, sem querer de novo entrar com elas; que a abundância das coisas, ainda
que sejam boas, faz com que se não estimem, e as más, quando são raras, alguma coisa se apreciam.
Esquecia-me de te dizer que esperes o Pérsiles, que já estou acabando, e a segunda parte da
Galatéia.
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