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«ЗАК1ТЧОВАНИЙ» ДОН KIXOT 
(ЛИЦАР СУМНОГО ОБРАЗУ ЯК ТОВАР МАСОВОГО ВЖИТКУ) 

Мета публжаци — продемонструвати стратега перетворення образ1в Дон Kixoma i Сан-
чо Панси на ктч. Розглянутий матер 'шл охоплюе експонати в1ртуального музею, де згбрано 
товары масового вжитку з доншхотською символ 'тою, колекщю в1деоролик1в, inuii 1нтернет-
ресурси. У завершальнш частиш cmammi мктятъся висновки стосовно причин, як'1 зумовлю-
ють активне поширення донтхотського к'тчу. 

Ключов1 слова: «традицшний образ», м1ф, масова культура, ктч, «ктчева оргатзащя». 

The paper focuses on strategies ofconverting Don Quixote and Sancho Panza into kitsch. The empirical 
material includes exhibits of the virtual museum, which contains examples of commodities with quixotic 
imagery, 2) collection of video clips Don Quixote in Commercials, and other Internet resources. The final 
part of the paper provides the reasons ofpopularity of the Quixotic kitsch in contemporary mass culture. 

Keywords: «traditional character», myth, mass culture, «kitsch organization». 

Спостереження за побутуванням у сучаснш масовш культур! «традищйного обра-
зу» Дон KixoTa, а також шших персонаж1в, пов'язаних з його легендою (Санчо Пан-
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си, ДульсшеУ, Pociнанта, вюлюка Ciporo), доводять слушшсть висновку Т. ГундоровоУ: 
«Вщ ютчу досить важко сховатися або втекти» [1, с. 264]. Мабуть не юнуе героя бкпьш 
щеалютичного, нематер!ального, немеркантильного, протиставленого духу ком ерш У, 
шж Дон KixoT, але саме BiH стае предметом ютчу i перетворюеться на товар. 

Ще Е. К. Paiwi в 1988 рощ пор1внював розповсюджешсть в1зуальних репрезентащй 
Дона Клхота та його зброеносця з образами вщомих мультфшьм1в: «Якщо ви можете 
продати образ, це означае, що ви досягли такого стану, який забезпечуе вам популяр-
н1сть у XX ст. Вони [Дон KixoT i Санчо. — О. П.], мабуть, поки не досягли такоУ слави, 
як MiKi Маус або Снуш (яких ми знаемо тшьки в1зуально), але вже точно наступають 
Ум на п'яти» [2, с. 105]. Тепер, на початку XXI ст., можна стверджувати, що MiKi Маус i 
Снуш вже програють у популярное^ Дон Клхоту, осюльки вони морально «застарьти», 
Ухш образи витюняються персонажами iншиx мультф1льм1в, а сервантеавський герой 
icHye Bi4HO. У цьому конкретному контексл це означае, що його В1'зуал1'заци в масовш 
культу pi й туристичнш шдустрн продовжують нагромаджуватися, мов cHiroBa куля. 

Е. К. Райл1 зауважуе: «Чи е яюсь iHiui лггературш образи, яю так легко перетво-
рюються на товар i на сувешри? Я запитую щлком серйозно. Чи бачили ви статуетку 
Едша? Чи можна уявити co6i Несамовитого Орландо на пошльничш? Або зображен-
ня Лед! Макбет на суповш таршщ? Тартюфа на футболш? Манон Леско на пристроУ 
для загострення oлiвцiв? Портрети брат1в Карамазових на пщетавках для папок? Не-
мае сумшву в тому, що т ш б ш pe4i продаються в Miлaнi, Париж! або Стретфордьна-
Ейвош. Але яю з цих образ1в св1товоУ лггератури споживач! розп1знають без додат-
ково'У пщказки? Безперечно, Дон KixoTa, зображення якого прикрашають yci згадаш 
мною предмети, будь-яка людина розшзнае миттево. Певна проблема може постати у 
зв'язку з образом Санчо Панси, але якщо BiH з'являеться разом з Дон Клхотом, yci пи-
тания зникають» [2, с. 106]. М. де Сервантес, робить висновок дослщник, реал1зував 
Mpiio Bcix творшв реклами, оск!льки 3 M i r створити в{домий скр1зь в{зуальний образ 
продукту [2, с. 106]. 

Образи «заютчованого Дон Клхота» вже неодноразово ставали предметом уваги до-
слщник1в, особливо протягом 2005 року, коли вщзначалася чотирьохсота р1чниця по-
яви першого тому вщомого роману. Тод! серед численних виставок, присвячених uift 
TeMi, в1дбулася одна, яка мала назву «"Дон KixoT" знову подорожуе» [3]. Ii оргашзатором 
став 1нститут Сервантеса в Утрехт) (Голлашня). Перед описом KOHuenuii' читаемо слова 
Санчо Панси, який пророкуе майбутню колосальну розповсюджен1сть в1зуальних об-
раз1в Дон KixoTa в noöyTi: «Закладаюся, що невзабар] не зостанеться жодноУ корчми, 
гостиниц!, заУзду або ж голярш, де не виеггиме картин, вашим д1янням присвячених» 
(Т. II, розд. LXXI) [4, с. 659]. Практичний Санчо розум1е той позитивний ефект збшь-
шення вщеотюв продажу певних послуг, який зумовить використання донюхотсько'У 
образность 

Головна щея виставки — продемонструвати предмети донюхотського ютчу. Твор-
ui проекту навпъ вигадали ефектну гру сл1в: «Don Quijote = Don Kitschote», яка дал! 
продовжуеться так: «viaje quijotesco» (донк!хотська подорож) стае «viaje kitschotesco» в 
1нтернет1, до якого запрошуе автор вступного слова Емшю К1нтана [5]. Створений на-
уковцем блог м1стить фотографн з виставки, а також цшш додатков1 посилання, яю 
розкривають стратег^- використання o6pa3ie сервантеавського роману в р1зноман1тних 
проектах. У роздш «Дон KixoT» користувач 1нтернету знаходить а ф ш у рок-фестивалю, 
iнфopмaцiю про бар у Денвер1 (США), де слухають блюзи, колекшю музики й карика-
тур з донюхотсько'У тематики, а також посилання на фшьми та мультфшьми, один з 
яких - порнограф!чний. У роздш «Санчо Панса» переважають посилання на бари й 
ресторани, а також на рок-групу з дивною назвою «Don Kijote у Sancho Panza dan рог 
culo con su lanza» («Дон KixoT i Санчо б'ють у зад своУм списом»), Залучаеться до про-
цесу ютчотворення також i образ Дульс1неУ, чиУм 1м'ям названо ресторан у Стамбул! 
(http://www.dulcinea.org). У юнщ блогу розмщено три фотограф^', дв1 з яких в1дтворю-
ють предмети побуту Ограшку-сувешр i подушку з образом Дон KixoTa), а також зобра-
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ження обкладинки книги «Граф1чна icTopifl Сервантеса i Дон KixoTa» Хуана Жьванеля 
Маса, яка була видана 1946 року та була одшею з перших, що розпочала вивчення гра-
ф1Чного «ютчування» Дон KixOTa. 

Виставка в Утрехт! i з1браний Е. Юнтаною матер1ал засвщчують те, що, по-перше, 
процес «ютчування» Дон Юхота, Санчо Панси, Дул bei не!', Pociнанта (внаслщок ви-
користання ix як комерцшних бренд1в) набув глобальних масштаб!в, осюльки серед 
представлених матер1ал1в е посилання на продукти, зроблеш не тшьки в IcnaHii або 
США, а й у Швецп, Туреччиш,шших крашах свгту. По-друге, «ютчування» Дон Юхо-
та вщбуваеться завдяки поширеност1 його образу та iMeHi майже в ycix формах масово!' 
культури: в художшх, популярних, документальних, ашмацшних фшьмах, штерв'ю, 
поряд з якими користувач може знайти шформащю про продаж предмете з донмхот-
ською тематикою (див., наприклад, веб-сайт http://www.quixote.tv/index.htm). По-трете, 
вивчення ютчевого BHMipy донюхотських пригод мае вже серйозну й тривалу тради-
цш, осюльки процес залучення сервантеавських персонаж1вдо масово!'культури роз-
почався ще в XVII ст. 

Важливим ресурсом для вивчення стратег!й перетворення образу Дон Клхота на ютч 
е в1ртуальний Музей персонажа [6]. Тут з1брано фотографй' обкладинок видань рома-
ну, бюграф1я М. де Сервантеса, сюжет твору, шформашя про використання iMeHi Дон 
Юхота у TBopeHHi комерцшних брещцв, колекшя побутових предмете, музики на вщ-
повщну тематику. Музей постшно поповнюеться: на домашней сторшщ м ютиться iH-
струкшя, за допомогою я ко!' будь-яка людина може подарувати сайту зображення влас-
ного найулюблешшого предмета, пов'язаного з Лицарем Сумного Образу. 

Роздш «racTpOHOMi4Hi вироби» демонструе приклади використання образу Дон Ю-
хота на пляшках вина, на cnpi, на юпанських млинцях. Роздш «Виставка побутових 
речей» вражае багатством: образи Дон Юхота та шших сервантеавських персонаж1в 
можна побачити на: налшках, магштах для холодильника, попшьничках, чашках, 
склянках, брелках для ключ!в, таршках, годинниках, килимках для комп'ютерно! 
мишки, наперстках, защгпках для краваток, на телефонних картках, декоративних 
ложках, скриньках для прикрас, скринькахдля сигар, стшьцях i столах, вир1заних з де-
рева, запонках, В1шалках для пальто. У роздш «Футболки» представлено одинадцять 
BapiaHTiB сорочок, вироблених в IcnaHii i Мексищ для слухач1в KypciB юпансько!' мови. 

Надзвичайно шкавим е роздш «Донюхотська музика». Загальна юльюсть з1браних тво-
piß—114. Серед експонатсв аудюмузею переважають приклади рок-, поп-музики, продукшя 
вщверто ути л Парного або розважального призначення: фонограми фшьм1в i мультфшьм1в, 
револ юцшш та естрадн! nicHi, зокрема, у виконанHi X. Imeciaca «Mi vida», караоке, nicHi для 
дггей та iH. Виступи або вщео-клши деяких виконавшв, чи! продукти представлено на сай-
Ti, можна побачити за допомогою «YouTube»; Елройт Сез («Don Quijote») (http://www.youtube. 
com/watch?v=Z6IcbI01sPA); «Alma у Vida» («Don Quijote de Barba у Gabän») (http://www.youtube. 
com/watch?v=kyuV-Aym FVE); «Bond Girls» («Quixote» — клш, який гид музику на донюхот-
ськутематикудемонструедесятьохнайкращихпмнасток,щострибаютьчерезколоду (http:// 
www.youtube.com/watch?v=0Y3jx31VNCQ); виступ само! групи (http://www.youtube.com/ 
watch?v=4hqIKWNX30A&feature=related); «Brujeria» («Don Quijote Marijuana») (http://www. 
youtube.com/watch?v=q7jRorAimfc). Це лише юлька приклад1в донюхотсько!' поп-музики 
на «YouTube», але насправд! н набагато бшьше. 

Персонаж М. де Сервантеса — це справжнш комерцшний бренд, який активно ви-
користовуеться для просування TOBapiB на ринку, та сам е товаром. Доказом цього е 
роздш Музею «Шдприемства, назваш на честь Дон Юхота». Там метиться шформа-
щя, 3i6paHa з тридцяти п'яти кра'ш про ф!рми та 6i3HecoBi установи, яю були Ha3BaHi 
на честь щальго. Наприклад, щодо США цей список мае з п'ять сторшок. Найчастше 
«Дон KixoT» використовуеться в назвах кафе, ресторашв, 6apiß та шших заклад1в хар-
чування, а також у назвах ф1рм, яю займаються туризмом або мають справу з автомобь 
лями. KpiM того, з божевыьним щальго себе асоцдають Р е л т й н и й !нститут, друкарня 
цифрово!фотографй", супермаркету Бостош, служба кур'ерсько! доставки, антикварш 
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крамниш, дискотека, агенци з винаймання житла, виробники мебл1в, видавництва, 
б1знес центр, щодопомагае людям повернути податки, i, звичайно, книгарня. В Арген-
тин! KpiM назв установ, яю мютять це 1м'я в США, «Дон KixoT» е назвою: лотереУ (яка д!е 
в шших частинах icnaHOMOBHoro CBiTy), пральш, магазину чолов!чого одягу, майстерш 
годинниюв, медичного центру, альського клубу. «Чемпюном» з використання доню-
хотського бренду, звичайно, е 1спашя. Тут його використовують, як i в шших кра'Унах, 
ресторани, туристичш агенци, навчалын заклади, книжков! магазини, б1блютеки й го-
тел!. Але трапляються й деяю зовшм екзотичн! пщприемства: ф1рма з виробництва та 
обслуговування в!тряюв, компашя корабл1в-буксир1в, асощашя з виведення канарок, 
фабрика терас, сшьськогосподарський кооператив. В Англп !м'ям Дон Юхота названо 
ферму, де розводять шмецьких в!вчарок, у Колумбн ж — аптеку й ф!рму, яка збирае та 
36epirae крам, у Коре!" — фабрику irpamoK та ш. 

Анал^зуючи стратеги використання iMeHi Дон KixoTa т 'д час створення комерцш-
них бренд1в, можна пом1тити юлька тенденцш: 1) зазвичай, називаючи своУ пщпри-
емства, власники апелюють до глибинних смисл1в, закладених у першообразг Дон Ki-
хот — мандр1вник, читач, активний пом1чник тих, хто страждае, лицар, мес1я, мршник 
або антипод гурманства; 2) нерщко виргшальне значения мае ушкальний, чудернаць-
кий, антиутилггарний характер д1яльност1, наприклад, як у випадку з асощащею ша-
нувальниюв канарок; 3) також творш бренд i в використовують окре Mi ешзоди роману, 
зокрема, епгзод з вггряками; 4) \м'я Дон KixoTa настшьки може вщокремлюватися вщ 
першотвору, що починае юнувати самостшно. Проте не може не дивувати масштаб за-
лучення образу Дон Клхота до реклами: персонаж М. де Сервантеса здатний «просува-
ти» майже будь-який товар. Таким чином, BiH постшно тиражуеться й легко набувае 
рис KiT4y. 

Пригоди Дон KixoTa у вщеореклам) — окрема CTopiHKa ютчування славетного обра-
зу. Персонаж М. де Сервантеса не лише !м'я, а й в!зуальний бренд. Цьому сприяе коло-
сальна юнематограф!Чна популяршсть л1тературного героя. Як повщомляе Рафаель де 
Еспанья у своему каталоз1 [7], перший фшьм з використанням донюхотсько'У тематики 
було випущено у ФраншУ 1903 року. Вщтод1 icTopiio Ламанчського щальго було репре-
зентовано на екраш corai pa3iß. Звичайно, юнематограф1чний Дон Юхот не може ic-
нувати поза ютчем, але ця тема потребуе окремого дослщження. 

Багатий мате pi ал для анал1зу юнування донюхотськоУ образное^ в реклам! можна 
знайти на веб-сайт! 1нституту Сервантеса на в1ртуальнш виставш «Ingenio е ingenioso. 
Sala 6: El Quijote en el lenguaje comercial у en la publicidad» [8], а також на DVD-диску 
«Дон KixoT у реклам!» [9]. Презенташя в!ртуальноУ виставки починаеться i3 заува-
ження: «Ауд!ов1зуальна реклама адресована широюй аудитор!!', i ц1лком лог!чно, що, 
звертаючись до "Дон KixoTa", вона представляе вщомих персонаж!в, icTopi'i й симво-
ли твору в найбшьш пристосован!й для сприйняття форм!» [8]. Стратеги залучення 
персонаж1в роману до аудюв!зуальноУ реклами розвивають уже описан! вище тенден-
цп. Вщеоролики виробляються з метою продажу якогось товару: це може бути сама 
книга, написана М. Сервантесом, екрашзаш'У або театральш постановки роману, сир 
«Дон Бернардо» (тут використано гру сл1в: «Дон KixoT — Дон Бернардо»), туристичн! 
послуги (так званий «Маршрут Дон KixoTa» («La ruta de Don Quijote»), квитки icnaH-
ських ав!алшш «1бер!я» та iH. 

Пор!внюючи в!деопродукц!ю, створену в 60-х роках XX ст. — у юнщ XX ст., автори 
проекту звертають увагу на те, що перш! реклами були жорстюше прив'язаш до пер-
шотексту. Зокрема, у реклам! «I6epii» обов'язково присутш образи вггряюв, пам'ятник 
М. де Сервантесу на Площ! 1спанп в Мадрид!. Протягом останн!х десятилпъ унасл!-
док бурхливого розвитку медшних технолопй, а також етико-естетично'У розкутоеп, 
яка супроводжуе добу постмодершзму, доню'хотська образшсть застосовуеться б!льш 
фам!льярно. У реклам! вп-амЫв «Фарматон» серед переваг цього фармацевтичного 
продукту називають, зокрема, властивють надавати сили, аби «переписати знову "Дон 
Юхота" й перекласти його англ!йською мовою». Шкода, що творш вщеоролика не по-
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казали борхеавського П'ера Менара, який споживае «Фарматон». У реклам! майсте-
рень «Рено» про роман М. де Сервантеса згайують як про 3aci6 згаяти час, поки обслу-
говуеться автомобшь. У ролику «Vedior laborman» Дон KixoT i Санчо запрошують вщ-
вщати офю uie! установи вс1м охочим знайти тимчасову роботу: «Ми з'еднуемо людей, 
яю потребують один одного». В1зуальш репрезентацп самого М. де Сервантеса та його 
персонаж!в у вщеореклам! е ютчем. Вони набувають рис товару масового вжитку, при-
стосовуються до смаюв споживача. 

Один з найяскрав!ших приклад!в використання донк!хотського к!тчу у вщео-
реклам! - ролик автомобшя «Опель-Кадет», створений 1989 року. Загальна естетика 
клшу — готична. Щя вщбуваеться в замку, де пануе похмура атмосфера. Примщення 
затемнен!. Лунае гучна важка музика у виконанш хору. 3i стш i стел! стжае вода, чути 
звуки пад!ння крапель, як! змшуються 3i звуками музики. На першому план! показано 
огидного павука, осв!тлення - чорно-cipe з вщблисками червоного. Скр1зь у залах пщ 
галереями та колонами бачимо великих чорних собак (допв), яю поводяться агресивно: 
вони гавкають, чи ричать i готов! роз!рвати людину. 3 темного проходу, роблячи манев-
ри навколо колон, велично виУжджае червоний автомоб1ль, який прямуе до вщкритого 
простору. На мить з'являеться образ жахливого дога з розкритою пащею та червони-
ми вщ лют! очима. Решта собак кидаеться на автомоб!ль, з ixHix розкритих пащ стжае 
слина. «Опель-кадет», мов мщна фортеяя, захишае вщ нападниюв вод!я, який врешт! 
виУжджае з замку пщ тривожний звук, схожий на завивання BiTpy. Розлючеш собаки 
женуться за ним. Образ Дон Юхота в реклам! репрезентуе цитата: «Dejen que los demäs 
ladren. Kadett cabalga» («Хай mini гавкають. Кадет скаче»). 

Вщеоролик — це майстерно зроблений приклад ютчу. 3 одного боку, його адресова-
но аудиторн, виховашй на готичному юнематографг Творш продукту експлуатують 
yci в!дом! штампи ф!льм!в жах1в: неконтрольован! агресивш тварини, pi3Ki неприемн! 
звуки, огидш образи, зловюш кольори, протиставлення червоного й чорного. 3 другого 
боку, клш вщверто спекулюе на м!ф! про «романтичного Дон Юхота», хоча !м'я самого 
персонажа не згадуеться. В основу цього образу покладено уявлення про персонажа 
М. де Сервантеса як про щеального лицаря, який захищае бщних, скривджених та пщ-
несеш чист! щеали. Варто нагадати, що юпанською мовою слова «cabalgar» («скакати на 
кош») i «caballero» (лицар, досл!вно «той, хто скаче на кош») етимолопчно спорщнеш. 
Таким чином, у кл1ш закодовано велику юльюсть р!знопланово!', але надзвичайно по-
ширено!' (! через це легко!'для розумшня й очжувано! глядачами) шформацп: естетич-
но!, к!нематограф!чно!, !деолог!чно!. 

Отже, донюхотський к!тч — проте!чний, як i сам донк1хотський !нтертекст. BiH ic-
нуе в низьких, а також у високих формах (ютч, який межуе 3i справжн1м мистецтвом). 
BiH може набувати вигляду «ютчево! оргашзацп» (терм1н Мон1ки Костери) [10], тобто 
утворення, юнування якого передбачае ц1леспрямоване породження к!тчу. Прикладом 
тако! «KiT4eßoi орган!зацй» е кампан!я з використання донюхотсько'! образность реа-
л!зована Радою з економ!чного розвитку при уряд! Кастилн Ла Манча у рамках свят-
кування чотирьохсото! pin ниш виходу в CBiT першого тому «Дон KixoTa». Як розпов^дае 
кер1вниця проекту Мар!я Лу!'са Араухо, з метою залучення туриспв та просування по-
зитивного уявлення про регюн образ модернвованого Дон KixoTa системно поширю-
вався через спец1ально вшбраш на конкурсн1й основ! засоби масово! шформацп. Пщ-
приемства та б1знес-установи, як! ф!нансували проект, отримували податков* знижки. 
У результат! цього протягом 2005 року регюн, у якому мешкае один мщьйон вкпмсот 
тисяч oci6, в!двщали понад один мшьйон ÄßicTi тисяч oci6. KpiM комерцшного ycnixy, 
можна вести мову також про провокування ново! хвил1 штересу до культурних текст!в 
CBiTOBoro р1вня [9]. 

Популярн!сть Дон KixoTa як бренду мае семютичне пояснения. Образи Ламанч-
ського !дальго та його зброеносця в1зуально канон!зовано ! !х розп!знають нав!ть Ti, 
хто не читав роман. Постат! Дон Юхота та Санчо Панси зводяться до граф!чних схем, 
зручнихдля мехашчного вщтворення. Е. К. Райл1 зауважуе: «Два головних складники 
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нашо! iKOHH — це nociaTi високого худорлявого шляхтича та товстуна-селянина поряд 
з ним. Зазвичай, присутнш образ Росшанта, а шод1 — й вюлюка. На 61ЛЬШОСТ1 сучасних 
репрезентацш Дон KixoT, озброений списом, мечем i в обладунках, з'являеться на тл1 
одного або двох впряюв. Малюнок Шкассо е хрестоматШним прикладом. Пригадайте 
популярну шсню, рекламу комп'ютерноУ гри, а також слова одного оглядача радюпос-
тановки: «впряки, пщстаркуват1 люди на виснажених шкапах» («windmills, old gents on 
rickety horses»). G такий мультфшьм, який було зроблено в 1965 або в 1967 poui, у якому 
Дон KixoT з'являеться в с т д н ш б ш и з т на вюлюку, а Санчо Панса, обв1шаний зброею, 
скаче на Росшашл. Дон KixoT промовляе: «Ви, звичайно, розум1ете, що такий наш ви-
хщ мае радикально змшити захщну лiтepaтypy» [2, с. 108]. 

Ще одна причина активного залучення образу Дон Клхота до процесу кггчетво-
рення - майже невичерпний смисловий потеншал персонаж{в М. де Сервантеса. 
Вони утворюють бшарну опозищю, яка сягае CBOIM коршням архетипних глибин. 
Ще М. Бахтш вказував на те, що «донмхотська пара» е переведениям основних за-
сад середньов1чного життя — Карнавалу та Посту. «G й iHiu i напрямки штерпрета-
цп, — пише Е. К. Райл1, — наприклад, фрейдистсыа: ще Джеральд Бренан пор1внював 
вщносини Дон KixoTa та Санчо 3i шлюбом» [2, с. 110]. Наративна структура самого 
твору зумовлюе багатовекторшсть штерпретацш: системна гра з шстанщею автора 
та HapaTOpiB у ромаш унеможливлюе однозначне прочитання o6pa3iB Дон KixoTa й 
Санчо Панси. 

Як зауважуе Р. Бешнсс, на «позатекстуальному piBHi роман давно став культурною 
цшшстю, зручним товаром для масового вжитку, а також символом, який намагають-
ся узурпувати полкики, що зайвий раз доводить невичерпшсть оригинального тексту 
Сервантеса» [11, с. 382]. 1стор1я Дон KixoTa майже одразу т е л я виходу книги перетво-
рюеться на самостшний м1ф. Протягом нов1тньо! доби цей м1ф «... дов1в свою власти-
BicTb yen im но пристосовуватися до модерно! i постмодерно! ситуацп» [11, с. 383]. Смис-
лова вщкрит1сть першотвору, майже неосяжний, принайми) упродовж життя одного 
доеллдника, штертекст М. де Сервантеса, в1зуальна вщом1сть та легка вщтворювашеть 
за допомогою засоб1в — це Ti передумови, за яких Дон KixoT i Санчо стають бажаними 
об'ектами кггчу. Але, будучи персонажами ю ^ ч н и м и , вони легко пристосовуються до 
нових умов i, стаючи комершйними брендами, сувешрами, статуетками, пластикови-
ми 1грашками й мультф1льмами, не втрачають свого високого статусу в1чних супутни-
KiB людства. 
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