
DON KISHOTI I MANCËS



DON KISHOTI I MANçËS
- U botua më 1605
- Roman për të 
vënë në lojë 
romanet 
kalorësiake
- Roman me disa
kuptime dhe që
lexohet jo vetëm
në planin
horizontal, por
edhe në atë
vertikal.

- Luftë e hapur ndaj errësirës 
obskurantiste mesjetare.
- Ironizim i prirjeve kalorësiake, si dukuri 
shoqërore dhe historike e Spanjës (për të
kthyer mbrapa rrotën e historisë).



Personazhi kryesor- Don Kishoti
Servantesi zgjedh pikërisht një “hero“ të tillë si Don 
Kishoti (një hero grotesk, kaq kompleks) për ta 
vendosur përballë ngjarjeve dhe situatave të fryra 
dhe shpesh herë absurde që të realizojë dhe
përmbushë aventura përçartëse, të cilat e 
pozicionojnë si romanin e parë antiroman në
historinë e letërsisë, kurse Don Kishotin si të parin 
antihero. Megjithatë ky roman e vuri Servantesin në
një radhë me përfaqësuesit e tjerë të mëdhenj të
Rilindjes Europiane. Duke filluar nga shekulli XVIII,
Don Kishoti hyri në fondin e artë të letërsisë
botërore si një nga veprat më të përsosura të saj.
Kjo lidhej me nëntekstin e thellë që përshkonte krejt 
vepren:
“Tragjedisë njerëzore të fshehur pas një komizmi 
unikal”



Subjekti: 
I frymëzuar nga literaturë kalorësiake, Don Kishoti
“Kalorësi i Fytyrës së Vrerosur” vendos të vërë në
zbatim idenë më të çmendur që ka filluar ta dominojë:
të bëhet Kalorës i Arratisur për të ndrequr çdo
padrejtësi të botës për të fituar “nam” e famë të
përjetshme. Kështu merr shpatën dhe mburojën e
ndryshkur, i shkëlqen ato, i arnon, më pas pagëzon
gërdallën e tij me emrin e e kumbueshëm Rosinant dhe
del në kërkim të aventurave, bashkë me mikun e tij
fshatar, Sanço Pançën, të cilit i premton zotërime pa
fund pas fitoreve te tyre. Ai le çdo gjë nga jeta e tij, në
emër të të dashurës së tij imagjinare, Dylqinjës së
Tobozës. Bashkë me Sançon, të cilin e pagëzon
shqytar, kërkojnë aventura, por gjithmonë ato sjellin
pasoja të kundërta.



Eshtë pikërisht kjo figurë “heroike” e 
gllabëruar nga etja për aventurë, e parë në
të gjithë kompleksitetin e saj, që e bën 
lexuesin, ta pozicionojë Don Kishotin 
“heroin e vepres”, si qesharak dhe te 
çekuilibruar, por njëkohësisht ne mund ta 
analizojmë këtë figurë edhe në një plan 
tjetër, në të cilin autori ka vendosur këtë
personazh: pikërisht në momentet e 
kthjelltësisë mendore, me tiparet e një
heroi magjepës, me gjykim të saktë, 
shpirtmadhësi të admirueshme.



Don Kishoti 
kundër Mullinjve të Erës



Janë të dyja këto anë të
karakterit të kësaj figure, që
mban boshtin kryesor të
veprës, të cilat e bëjnë romanin 
të analizueshëm në dy plane :
1- Në planin ku tregohen 
aventurat absurde të heroit. 
(rrëfimi për aventurat zbavitëse 
dhe bëma)
2- Në thellësinë e të
konceptuarit të gjërave, duke 
shkuar deri tek kërkesat për të
arritur idealen, të vërtetën, 
drejtësine, që jo pa qëllim 
Servantesi ia ka ngarkuar 
heroit të vetmuar për t’i 
realizuar me çdo kusht në të
gjitha situatat. 



Në këtë roman, Servantesi, me një
ndërthurje të përkryer të komikes me
tragjiken, në mënyrën e konceptimit të
personazheve, jo thjesht vuri në lojë
romanet kalorësiake, por goditi fuqishëm
idenë dhe prirjen e “kalorësisë”, si dukuri
shoqërore dhe historike e prapambetur,
regresive. Ndaj problematika e ngritur dhe
e zgjidhur sipas një mënyre mjaft unikale
nga Servantesi është me karakter të
përgjithshëm njerëzor.



Ilustrime nga libri



Kuptimi i parë
- I shkëputur nga realiteti (humbet orientimin)
- I etur për aventura
- Hero grotesk (kërkon të kthejë mbrapsht kohët e 
lavdishme të kalorësisë)
- I fandaksur nga librat kalorësiakë:
a. Me kalorës që luftojnë:
- Për lavdinë e vet
- Për mbrojtjen e të shtypurve
- Për nderin e damave të zemrës, të cilave u blatojnë 
fitoret 
b. Të një bote ku ligësia ndëshkohet

Roman me shumë kuptime



Kuptimet plotësuese

Qëllimi: - të ndreqë botën (shpresa e njeriut për 
ndryshimin e botës edhe kur është e pamundur) 
ideali për të shërbyer pa interes, me vetëmohim 
në dobi të së drejtës, të së mirës, të së vërtetës;
- refuzon të pranojë realitetin;
- pikë orientuese për të është e kaluara, 
fëmijëria;
- kërkon të rikthejë të kaluarën.

Realizimi i qëllimit: marrëzi e vërtetë.

Roman me shumë kuptime



- horizontal: 
aventurat e 
fandaksura

- vertikal: synimi 
për idealin, të 
vërtetën që heroi 
i vetmuar merr 
përsipër t’i 
realizojë në çdo 
situatë.

Leximi në dy plane:



Format e komikes janë: komizmi i 
gjestit, karakterit dhe situatës.
Mënyrat e shprehjes së komikes janë:
Manierizmi- mënyrë artificiale e të folurit, 
sidomos në fjalimet kalorësiake të Don Kishotit
Anakronizmi- që ka të bëjë me përdorimin e 
shprehjeve te vjetra.
Gjinia - parodi. Forma kryesore e parodisë është 
kontrasti, gërshetimi i elementeve grotekse me 
ato reale dhe fantastike.  Personazhet janë 
tragjikomike. Ndihet në stil fryma popullore.



Romani Don Kishoti, dëshmon se komikja në
letërsi tregon një mënyrë komunikimi tepër të
efektshme, me kusht që ajo të realizohet me forma 
të përshtatshme. Në tërësinë e romanit forma 
kryesore e komikes është kontrasti, që vë në dukje 
mospajtimin mes qëllimit dhe mjetit, mes veprimit 
dhe pasojës. Don Kishoti ka qëllime fisnike, por 
përdor mjete të papërshtatshme, kërkon të
realizojë gjëra të mëdha, por arrin rezultate krejt të
kundërta.
- Format e komikes të përdorura prej Servantesit, 
janë format e quajtura ekzagjeruese, si p.sh.

- hiperbola kur flet për viganët;
- karikaturë kur përshkruhet helmeta;
- grotesk kur imagjinohet Dylqinja;



Servantesi përdor format imituese dhe 
përsëritëse. Nëse Don Kishoti është
qesharak dhe për t’u mëshiruar, vjen 
nga fakti se ai imiton tjetërkënd dhe 
tjetërgjë nga ç’është vetë.

Që në paragrafin e parë krijojmë një ide 
qesharake për të kur lexojmë se hiqet 
si kalorës, por ndryshe nga kalorësit 
e vërtetë ka një kalë thatanik, mburojë
të ndryshkur, langoj të zgjebosur.
Njëkohesisht elemente të ushqimit, 
veshjes, arsyetimit, tregojnë fare mirë
komizmin që buron nga përsëritja, si 
në rastin për herë të dytë të helmetës.
Komizmi i përsëritjes na shoqëron 
gjatë tërë romanit, ku shohim se Don 
Kishoti këmbëngul në të vetën dhe 
përsërit për të satën herë veprime që
bien ndesh me logjikën më të
thjeshtë.

-Përdorimi i formave 
gjuhësore të komikes,
siç janë manierizmi 
dhe komizmi.
Manierizmi shfaqet si 
artificialitet  i shprehur 
dhe si mungese 
natyrshmerie p.sh.
shprehjet ,me të cilat 
ai mendon t’i drejtohet 
Dylqinjës së Tobozës
Anakronizmi ka të bëjë
me fjalë të vjetëruara 
të dala nga perdorimi,
çka i përshtatet më së
miri personazhit tonë
që orvatet të ringjallë
të vjetrën.



Personazhet:



Tiparet e heroit:           
• Një shpirtmadhështi të 

habitshme;
• Në çast qetësie ka gjykim tepër 

të saktë;
• Priret nga e drejta, ka qëllime, 

synime të larta.



Analiza psikologjike e personazheve
E parë në planin psikologjik figura si Don Kishoti 

dhe Sanço Panca janë dhënë si natyra të
ndryshme njerëzish:

Don Kishoti, ëndërrimtar i ekzaltuar dhe 
ekspresiv, përfaqësues i mentalitetit të vjetër 
konservator, të shtresave të pasura sunduese.
Ai interpreton realitetin nisur nga mënyra si 
paraqitet ky realitet në romanet kalorësiake, pra 
ai përdor kodin letrar për të deshifruar botën 
reale. Edhe kur realiteti e përplas në toke ai 
beson atë që do ai të besojë dhe jo të vërtetën 
që i shkakton dhembja. 



Në figurën e Don Kishotit përfaqësohet tërë ajo 
gjeneratë lexuesish që vendosin marrëdhënie 
shpirtërore me ate që lexojnë, duke besuar 
gjithçka pa kurrfarë fryme kritike. Ai merr 
përsipër të provoje në realitet vlerën e leximeve 
të tij. Pra, në tërë formimin e tij filozofik ai 
s’është tjetër veçse një pështjellim anakronik.



Analiza psikologjike e personazheve
• Megjithate Don Kishoti priret nga 

dëshira fisnike për t’u bërë mirë
njerëzve. Kërkon t’i imponojë shoqërisë
së rregulluar keq idealin e tij të
dashurisë, të nderit, të drejtësisë, të
virtytit njerëzor. Lirinë ai e quan gjënë
më të shtrenjtë në jetë.
Kontrastet me të cilat jepet formimi 
filozofik i këtij personazhi na lejojne ta 
quajmë një figurë tragjikomike.



Tragjizmi
- priret nga dëshira për të kryer heroizma
- ndjenja humane për të bërë mirë
- synon nga e vërteta dhe drejtësia

Komizmi
- Kontradita ndërmjet fjalëve të mençura 
dhe veprimeve prej të rrjedhuri
- rron me iluzione dhe ëndrra
- përfaqësues i feudalizmit që kërkon të
kthejë rrotën e historisë mbrapa



Tragjik sepse ai priret nga dëshira për të kryer 
heroizma, dëshiron të luftojë për drejtësinë dhe ka 
ndjenja humane është idealist, niset nga qëllimet e 
mira për të ndihmuar gjithmonë të tjerët dhe aspak 
vetveten.
Është komik sepse ka mosbalancim të fjalëve dhe 
veprimeve, jeton me ëndrra dhe iluzione dhe sepse 
do të kthejë prapa rrotën e historisë.
Megjithatë ai është besnik, i ndershëm, idealist 
madje edhe i mençur here- herë. 
Por, nga ana tjetër ai mund të përfaqësojë idenë se 
edhe njerëzit e mençur mund të bien pre e 
budallallëkut të tyre. Don Kishoti shpesh flet me 
manierzima.



- Sanço Panca praktik, 
përfaqësues dhe shprehës i 
vetëdijes së kthjellët, të
mendjes së arsyeshme, por të
ndrydhur nga sistemi shoqëror. 
Sanço Pança është menduar në
roman si shtojcë e Don Kishotit.
Ai ndryshon nga zotëria i tij,
sepse përfaqëson shpirtin 
praktik të fshatarit dhe një
mençuri popullore të lindur.
- duket si shtojcë e Don Kishotit
- ka iluzione si i zoti
- i shkon prapa për të realizuar 
interesin
- ka nuhatje instiktive
- përfaqesues i mentalitetit të
ngushtë fshatar, fshatar tipik.



Në marrëdhëniet me njëri- tjetrin dhe me mjedisin 
ata kanë mundësi të ndryshojnë. Don Kishoti e 
kupton se ëndrra e tij është veç një iluzion dhe ikën 
thellësisht i zhgënjyer nga kjo botë, ndërsa Sanço 
Pança heq dorë nga qëllimet e përfitimit dhe i 
qëndron deri në fund zotërisë së tij, duke shfaqur 
shenja të idealizmit të tij.
Dyshja Don Kishot –
Sanço Pança – njëri
plotëson tjetrin:
- Të dy ëndërrojnë me sy 
hapur
- Të dy janë anakronikë
dhe qesharakë.



Për të plotësuar sa më mirë tablonë e 
këtij realiteti anakronik Servantesi ka 
vendosur në roman edhe figura te tjera 
si p.sh Dylqinja e Tobozës apo kali i vet 
Rosinanti 
Don Kishoti pagëzoi kalin me emrin 
Rosinant, pasi në menden e vet, emri i 
kalit përfaqësonte një shkëlqim për vetë
figurën e “heroit”. Por nëse fillojmë ta 
analizojmë, emri Rosinant ndërtohet 
mbi një aliteracion ku përdorimi i 

shkronjave r,s,n, t na
parapërgatit për 
epitetin gërdallë që e 
meriton plotesisht 
pamja e rraskapitur e 
shoqëruesit të
kalorësit.



Dylqinja e Tobozës - është fantazia dhe hiperbo-
lizimi i Don Kishotit për figurën e femrës së ëndë-
rruar. Edhe te kjo figurë e rëndomtë tregohet 
kontrasti ndërmjet reales (fshatares së rëndomtë) 
dhe zonjës rrezatuese të romaneve kalorësiake.



ROSINANTI

Këtu dergjet Rosinanti:
ishte më interesanti
nga çdo kalë që kulloti
barin që ka bërë Zoti.



Donkishotizëm (anakronik) metaforë
- lidhja patologjike me librin
- interpretimi anakronik i botës
- interpretimi i realitetit sipas kodit 
fantastik
- beson në mënyrë të verbër
- mungon mendimi kritik
ana pozitive aftësia për t’u udhëhequr nga 
ide të mëdha, vetëm dhe kundër të 
gjithëve
ana negative mungesë e aftësisë për t’u 
orientuar saktësisht, veprime abuzive në 
mbrojtje të së vjetrës



Mjetet
1. kontrasti – mospajtimi ndërmjet:
a. qëllimit dhe mjetit - qëllime fisnike, 
mjete qesharake;
b. veprimit dhe rezultatit të veprimit –
vepra të mëdha, rezultatet krejt të 
kundërta (kujto mullinjtë e erës, lufta 
me shakujt e verës etj.)



Mjetet
2. ekzagjerimi – i sendeve, personazheve 
dhe tipareve të tyre nëpërmjet hiperbolave, 
karikaturës
dhe groteskut, për të paraqitur:
a. komizmin e gjestit (lëvizjet e heroit dhe 
gjestet që bën);
b. komizmin e karakterit (realiteti dhe ëndrrat 
me sy hapur të heroit);
c. komizmin e situatës (e pazakonta shihet si 
normale dhe e kundërta).



Mjetet
3. format imituese – imitimi i veprimeve të 
kalorësve
4. përsëritëse – përsëritja me kokëfortësi e 
të njëjtave veprime të dështuara.
5. mjetet gjuhësore
a. manierizmi – artificialiteti në të shprehur;
b. anakronizmi gjuhësor – përdorimi i fjalëve 
të vjetruara, të dala nga qarkullimi



KËTU DERGJET DON KISHOTI

Këtu dergjet Don Kishoti:
Ish i fort' e ish i zoti,
botën prapa desh ta kthente
dhe me ushtën t’a mbërthente.

Këtu brenda fle Dylqinja:
se ç’këndonte si mëllinja!
Ish e kolme, rrumbullake,
faqekuqe, pupulake.

Këtu dergjet Sanço Pança:
si ai s'ka parë Mança!
E kish barkun sa një kosh,
e kish kokën fare bosh.

Këtu dergjet Rosinanti:
ishte më interesanti
nga çdo kalë që kulloti
barin që ka bërë Zoti



KOMeNTe, ANAlIzA leTRARe
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@ardistefa
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