DON KIHOT
RENESANSA
CEREVANTES







šp. penik, drmatik, pisatelj
revna družina
vojak, na poti v šp pirati suženj
po 5 letih se vrne domov
poroči in posveti pisanju
najbolj znano delo Don Kihot

DELA:
o
o
o
o
o

Galeteja=roman
8komedij, 8 mediger
veleumni plemič Don Kihot is Hanče
Zgledne novele
Pot na Parnas

ROMAN
 do 12. stol. pomeni vse v latinščini
 v 13. stol. = fantastični, izmišljeno knj. zvrst ki nadomesti ep, čas realizma
svoboden roman(20.stol)
 VSEBINA:ljubezenski, viteški, kriminalni
 SOSLEDJE DOGODKOV:sintetični/razvojni, analitični/razpleteni
 DELI: trilogija, tetralogija,...

O TEM ROMANU






lat.
daljše prip. delo
dalj. čas. obdobje
poglavja
gl. os. se spr.







veliko oseb
razl. dog. pros.
parodija
klasično delo
st. roman

 Don Kihot na začetku deluje komično, proti koncu je skozi bolj tragično.
 Zaradi neuspehov postaja pesimističen, roman je bolj tragičen kot komičen.
 epizode o gl. junaku in oprodi
 zasledimo vireške, pastirske in pot. elemente
 roman predstavlja nasprotje med realizmom in prak.
 ideja zg. je, da je nesmiselno vstrajati pri preživelih idealih
 MOTIV: obobožen plemič, ki mu vit. knj. zmešajo glave
FEV:KAP
 slog: renesančen (samozavest, ponos, zbiranje(svoboda))
 enciklopedija renesančnih vrst in zvrsti(cit., preg.)
 viteški govor: banalen govor
 roman postane šele z trad. obl. Don Kihota!!

VSEBINA









O nekem plemiču, ki se preimenuje v don Kihota
misli, da je popotni vitez
ima bolnega konja in poprodo; Sančo Pansa, z oslom
v rom. sledimo dog. ki jih ni malo
potujeta po šp.
na koncu de DK vrne domov
zblodi in med tem spozna, kakšne neumnosti je počel
zažge viteške knjige in umre.

DONKIHOTOVSTVO: boj za ideale
BOJ Z MLINI NA VETER: sizifovo delo(prizadevaš za nekaj, kar je vnaprej usojeno
na neuspeh
PARODIJA: komično posnemanje dela

DON KIHOT/IDEALIST
 izmišljen osrednji lit. lik
 plemič
 večino denarja zapravi za viteške
knjige
 odpravi na pot
 *nor*
 težave; velikani, mlini na veter,
graščina
 muza je cilj potovanj
 zavzema za pravico
 viteški ideali(preteklost)
 optimistpesimist
 tragikomičen junak
 vitez žalostne podobe

SANČO PANSA/REALIST
oproda
preprost, naiven, debel kmet
žena, 2 otroka
verjame DK
prepričuje ga v prav
podleže udarcem drug. ljudi

IDEALIST:REALIST
usm. k idealom: stvarno, realno
med preživelimi ideali: stvarnost
kapitalizma
ID: R
idealna duša: odtujen svet

Junakove želje so same po sebi plemenite, v svetu kjer je živel ispadejo kot
nesmisel

