
 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI I TIRANËS 

FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA 

DEPARTAMENTI I GJUHËS SPANJOLLE 

 

 

 

 

 

DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

 

 

 

Punim për gradën “Doktor” në letërsi 

Specialiteti: Letërsi 

 

 

 

 

 

 

 

  Disertante:                                                                                                      Udhëheqës Shkencor: 

Admira Nushi                                                                                                  Prof. Dr. Saverina Pasho 

 

Tiranë, 2015 

 



 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI I TIRANËS 

FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA 

DEPARTAMENTI I GJUHËS SPANJOLLE 

 

 

DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

Punim për gradën “Doktor” në letërsi 

Specialiteti: Letërsi 

 

 

Mbrohet, më  ____.___  2015 para komisionit: 

 

1. Prof. As. Anastasi PRODANI       Kryetar 

2. Prof. Dr. Irena LAMA                   Anëtar (oponent) 

3. Prof. As. Irena ÇAÇI                     Anëtar (oponent) 

4. Prof. Dr. Shpresa RIRA                Anëtar 

5. Prof. As. Lorena DEDJA               Anëtar 

 

 

 

 

  Disertant:                                                                                                      Udhëheqës Shkencor: 

Admira Nushi                                                                                                  Prof. Dr. Saverina Pasho 

 

Tiranë, 2015 

 



i 
 

TITULLI: DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

 

TABELA   PËRMBLEDHËSE  

                                                                                                             

Faqja   

0 HYRJE……………………………………………………………………………….    III 

0.1 PËRLIGJJA  E  PUNIMIT…….……………………………………………………………...     IV 

0.2 OBJEKTIVAT  E  STUDIMIT DHE HIPOTEZAT……………………………………..                VI 

0.3 METODOLOGJIA DHE STRUKTURA  E  STUDIMIT…………………………….    VI 

1 DON KISHOTI,  GJENEZA  E  VEPRËS………………………………….    1 

1.1 DON KISHOTI, LINDJA E ROMANIT MODERN   NЁ EVROPЁ………………     1 

1.2 ROMANI  I  CERVANTESIT,  KONTEKSTI HISTORIK  E LETRAR…………...     6 

1.3 RRETHANAT E LINDJES SЁ ROMANIT, KRITIKЁ GJENETIKE………………      9 

 1.3.1 CERVANTESI, PRINCI I GJENIVE…………………………………………….               12 

1.4 DON KISHOTI I MANÇËS, ANALIZЁ PARATEKSTUALE……………………….   24 

2 RECEPTIMI I ROMANIT NË SHQIPЁRI………………………………..  35 

 2.0.1 PARIMET E PЁRGJITHSHME TЁ TEORISЁ SЁ RECEPTIMIT……..       35 

2.1 DON KISHOTI NË SHQIPËRI, PASQYRIMI NЁ SHTYPIN E KOHЁS………    39 

2.2 PЁRKTHIMI I DON KISHOTIT NЁ SHQIP, VEÇORITЁ DHE RRETHANAT    45 

 2.2.1  DON KISHOTI DHE NOLI ……………………………………………    46 

 2.2.2 VEPRA E CERVANTESIT, SHQIPËRIM APO PËRKTHIM? .........     52 

 2.2.3 EMRAT E PËRVEÇËM NË PËRKTHIMIN E NOLIT…………………..       53 

 2.2.4       DON KISHOTI DHE ZHEJI …………………………………………….    59   

 2.2.5     ANALIZË E SHPREHJEVE FRAZEOLOGJIKE NË PËRKTHIMIN E ZHEJIT  63 

 2.2.6       DEBATI AKTUAL MBI NJË RIPËRKTHIM TË KISHOTIT…………...   71 

2.3 KRITIKA LETRARE SHQIPTARE MBI DON KISHOTIN…………………………    73 

 2.3.1    NOLI, ZËRI I PARË KRITIK……………………………………………………   74 

 2.3.2   KRITIKA LETRARE SHQIPTARE E PAS LUFTËS………………………   77

 2.3.3   KRITIKA LETRARE SHQIPTARE  PAS VITEVE 90……………………   82 



ii 
 

2.4 DON KISHOTI, MES REALES DHE IMAGJINARES…………………………………   87

 2.4.1     MITI I KISHOTIT NË SHQIPËRI……………………………………………   91 

3 DON KISHOTI NJЁ VEPЁR ATEMPORALE………………………   96 

 3.0.1 ROMANI QË THYEN KUFINJTË KOHORË………………………………   96 

3.1 DONKISHOTIZMI VLERЁ APO ANTIVLERЁ……………………………………..   99 

 3.1.1 KRITIKA E CERVANTESIT NDAJ REALITETIT SPANJOLL ……….   99 

 3.1.2 “FILOZOFIA E NJERIUT” E PROJEKTUAR TE KISHOTI………….   100 

 3.1.3 VLERAT QË I SJELL KISHOTIZMI SHOQËRISË……………………..   101 

3.2 DON KISHOTI HUMBЁS APO FITIMTAR? ........................................   111 

 3.2.1     DONKISHOTIZMI SI FILOZOFI NË KONTEKSTIN  SHQIPTAR   115 

3.3 IDEALIZMI DHE HEROIZMI VLERA FRYMЁZUESE, APO TЁ TEJKALUARA?  119 

 3.3.1     HEROI PROBLEMATIK………………………………………………………   124 

 3.3.2     IDEALIZMI, HEROIZMI DHE DËSHTIMI……………………………..   127 

3.4 DON KISHOTI NJË ROMAN EDUKIMI (BUILDING NOVEL)…………….   129 

4         JEHONA E NDIKIMI I DON KISHOTIT NË LETЁRSINЁ BOTËRORE           135 

 4.0.1     PARIME TË PЁRGJITHSHME TË TEORISЁ SЁ LETËRSISË SË KRAHASUAR 135 

 4.0.2      NDIKIMI I DON KISHOTIT NË LETЁRSINЁ BOTËRORE………..   138 

 4.0.3      NDIKIMI I DON KISHOTIT NË LETЁRSINЁ SHQIPTARE………..   144 

4.1 MADAMË BOVARI, NJЁ DON KISHOT FEMЁROR NЁ LETЁRSINЁ FRANCEZE  146 

 4.1.1     DY ROMANE BALLË PËR BALLË…………………………………………….  148 

 4.1.2     DY PERSONAZHE DHE NJË ASPIRATË……………………………………..  149 

 4.1.3 TREKËNDËSHI I DËSHIRËS……………………………………………………  155 

4.2 BENITO PÉREZ GALDÓS, NJЁ CERVANTES I RI NЁ LETЁRSINЁ SPANJOLLE  159 

        4.2.1 REALIZMI NË DY ROMANET…………………………………………………  162 

 4.2.2 PERSONAZHET SERVANTINË………………………………………………..  164 

4.3 VËSHTRIM KRAHASUES MES PERSONAZHEVE TE DON KISHOTI DHE    

TE SHKЁLQIMI DHE RЁNIA E SHOKUT ZYLO…………………………………….              169 

5           PËRFUNDIME………………………………………………………………….           179 

6           BIBLIOGRAFI…………………………………………………………………                    195 

7            SHTOJCË………………………………………………………………………                    208

  



iii 
 

 

HYRJE 

Ky punim ka një titull me mjaft kuptim dhe përfaqësues: Don Kishoti, ky humbës fitimtar. 

Mendojmë se oksiomora me dy antonimet në titull është simbolika e rrugëtimit të personazhit 

Kishot, autorit Cervantes dhe  librit në mbarë botën, në shekuj. Oksimora në titull,  gjeneron 

një koncept të tretë me një kuptim të ri, pra nxit drejt një leximi metaforik. 

 

Gloria victis, është një shprehje latine, e cila përdorej nga romakët e lashtë në nderim të 

luftëtarit që lufton në kauza të drejta dhe ndodh humbet, (fjalë për fjalë - Lavdi humbësit/ të 

mundurit);  mendojmë, tashmë, pas këtij studimi,  se heroit Kishot meriton t’i thuhet Gloria 

victis; mund të ishte  nëntitull shoqërues i studimit tonë. 

 

Studimet mbi Don Kishotin e Cervantes-in janë të shumtë, sikundër polemikat që ka ngjallur 

anembanë botës, e në këtë rafsh studimi ynë është një ndër interpretimet e shumtë që ka 

njohur ky libër madhor dhe heroi i tij i çuditshëm nëpër shekuj e përmes kombeve. 

 

Romani Don Kishoti i Mançës, i shkrimtarit spanjoll të fillimshekullit XVII, Miguel Cervantes 

de Saavedra, konsiderohet sot, si romani më i lexuar,  më i përkthyer dhe më  i botuar pas 

Biblës në mbarë botën,
1
madje në vitin 2002 u shpall “libri i librave”, dhe “libri më i mirë 

artistik i shkruar në të gjitha kohërat”. 
2
 

 

Në librin e Dytë të Don Kishotit, sojliu tregohet kurioz të dijë nëse është e vërtetë që historia 

e aventurave  të tij të famshme qarkullon nëpër botë e botuar në faqet e një libri, dhe baçeleri 

Samson Karrasko i përgjigjet:“Kaq është e vërtetë, imzot, sa mendoj se janë shtypur deri tani 

12 mijë kopje dhe, po nuk më besuat ecni e pyesni Portugalinë dhe Barcelonën dhe Valencën 

ku u shtypën... po bëhet një botim dhe në Anversë, dhe unë jam i sigurtë se nuk do ketë gjuhë 

e komb në të cilën të mos përkthehet.”
3
 Cervantes-i përmes Kishotit shpreh gëzimin e madh 

që Libri i tij i Parë njohu një sukses të jashtëzakonshëm, ndërsa sot ne jemi dëshmitarë të 

famës në rritje. Kjo profeci e Cervantes-it u përmbush siç e dëshmon fakti që janë realizuar 

3000 botime të librit, me rreth 100 milion ekzemplare, në thuajse të gjitha gjuhët e botës.   

 

Romani Don Kishoti, është fillesa e romanit modern, si i tillë shërbeu si model për 

romancierët e të gjitha kohërave, ky fakt e bën veprën e  Cervantes-it universale dhe 

atemporale. Narratori sot ka para vetes fusha të gjëra e të paimagjinueshme për të lëvruar 

zhanrin, por ndërsa hedh vështrimin në origjinë sheh Don Kishotin, si shëmbullin e parë të 

narrativës moderne, të romanit si zhanër. 

 

Në letërsi ndodhin gjëra të jashtëzakonshme, si për shëmbull: personazhi “tejkalon” famën e 

autorit; kështu Don Kishoti i krijuar nga Cervantes-i është shndërruar në një hero  popullor 

                                                           
1
Perez de Anton, Francisco: “La lección moral de Cervantes”Konsultuar 11 qershor 2014. 

http://www.usem.org.mx/archivos/contenido/articulointeres/leccion_moral_de_cervantes.pdf 
2
Rezultatet dolën nga një sondazh i Klubit Norvegjez të Librit; votimi u realizua me 100 shkrimtarët më të 

njohur të kohës nga 54 kombe të ndryshëm. Kishoti,  konkuroi me vepra të tilla si Epi i Gilgameshit, me vepra 

të autorëve si: Dostojevski, Kafka, Shekspiri, Tolstoi, etj. 
Gazeta Guardian: “The top 100 books of all  time”.  

http://www.theguardian.com/world/2002/may/08/books.booksnews  u konsultua me 14 janar 2013. 
3
 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti i Mançës, Libri i Parë, Tiranë, Onufri, 2008, f. 32. 

http://www.usem.org.mx/archivos/contenido/articulointeres/leccion_moral_de_cervantes.pdf
http://www.theguardian.com/world/2002/may/08/books.booksnews
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e mitik , madje më i admiruar dhe më i njohur se vetë autori. Por Kishoti nuk është vetëm një 

personazh mitik, është “etika humaniste e Cervantesit”
4
, është “filozofia e Spanjës” 

5
. 

 

Cervantes-i përmes këtij romani ngriti zërin e tij kritik ndaj shoqërisë së kohës, i shpalli luftë 

padrejtësisë me  armët e tij, që ishin humori, ironia, burla, si forma më inteligjente e luftimit. 

Heroin e tij, Kishotin, ai,  e veshi me ideale të larta, kundër  realitetit, në kërkim të ëndrrës së 

pamundur.  Për më tepër, ky hero nuk e shikonte botën siç ishte, por ashtu si ajo duhej të 

ishte. Ky hero i së pamundurës frymëzoi heronj në mbarë botën, të cilët në emrin e tij luftuan 

në mbrojtje të kauzave të pamundura. 

 

Libri Don Kishoti ka bërë rrugëtimin e tij gati një shekullor edhe në Shqipëri.  Gjatë kësaj 

rendjeje, peronazhi hero është shndëruar në mit dhe libri është mjaft i lexuar dhe i studiuar 

nga kritika letrare. 

 

 

0.I  PËRLIGJJA E PUNIMIT 

 

 

Nxitja për të studiuar Don Kishotin e Mançës të Cervantes-it, nuk është e rastësishme pasi 

ende sot pas më shumë se katër shekuj, libri dhe heroi vijojnë të  jenë të dashur për lexuesin 

dhe në proces studimi kritik e hermeneutik në mbarë botën. 

 

Ky punim ka si synim kryesor të jetë original dhe sa më i vlefshëm, është një prurje studimore 

në shërbim të katedrës, studentëve të gjuhës spanjolle dhe në shërbim të studiuesit të 

interesuar për letërsinë spanjolle, specifikisht për veprën madhore të Cervantesit, Don 

Kishoti i Mançës.  

 

Cervantes-i me Kishotin, i solli letërsisë evropiane një zhanër të ri letrar, romanin e 

romaneve, një model të ri, një narrativë  moderne, “pas tij nuk ka  ndonjë propozim narrativ 

serioz, ku geni i  Kishotit, të mos jetë i pranishëm”
6
, romanin realist, sintezë të jetë me 

letërsinë. Pas Cervantesit, mjaft shkrimtarët të afirmuar në botë ia kanë dedikuar 

krijimtarinë e tyrë më të mirë ndikimit servantin. Kritika letrare studion për gjurmën 

servantine në krijimet letrare, për modelin e personazheve kishoteskë, për çiftin e 

personazheve servantinë, heroin e antiheroin, etj.    

 

Nga një shekull në tjetrin, studiuesit letrarë kanë thelluar leximin e veprës duke nxitur 

lexuesin të kërkojë aty mesazhet filozofike, jetësore e humane, përtej atyre humoristike, 

ironike e burleske; më tej, të shohë e të zbulojë te Kishoti  zellin e idealistit  që digjet për 

ndryshimin e botës, përtej veprimeve marroke e plot humor e satirë.  

 

Filozofia e këtij libri, sot, më shumë se kurrë përcillet si bashkëkohore e jetësore, pavarësisht 

nga gjuha në të cilën u përkthye, nga kultura që e mirëpriti, nga përkatësia kombëtare e 

lexuesit. Në këtë kontekst, kritika letrare shqiptare e ka studiuar me përkushtim mesazhin 

filozofik të veprës, ka analizuar me kërshëri mendimin kritik të Cervantes-it ndaj kohës dhe 

realitetit shoqëror e politik kur ai jetonte, madje ka vendosur paralele të rëndësishme mes 

historisë së Shqipërisë dhe asaj të Spanjës, mes Kishotit dhe personazheve të jetës politike e 

kulturore shqiptare, etj.  

                                                           
4
Rico, Francisco: Hyrja e librit, Don Quijote de la Mancha, Madrid, Instituto Cervantes,  2007, f. 15. 

5
 Unamuno, Miguel de: Vida de Don Quijote y Sancho, Catedra, 1988. 

6
 Girard, René: Mensonge romantique et vérité, romanesque. Paris, Bernard Grasset, 1961, f. 57. 
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Personazhi kryesor i romanit Don Kishoti, doli  nga konteksti i Spanjës mesjetare dhe u 

vendos në atë të Anglisë, Francës e Italisë  të shekullit XVII, të Gjermanisë së shekullit XIX, 

të Shqipërisë së shekullit XX, etj;  në mbarë botën kudo ku vijon udhëtimin e tij ka aftësinë të 

përshtatet me një realitet të ri, komunikon në një gjuhë tjetër nga spanjishtja, ka magjinë t’u 

flasë realiteteve njerëzore dhe situatave  politike e historike nga thellësia e shekujve, teksa 

përcjell mesazhet e autorit gjeni.  

 

Në Shqipëri, libri Don Kishoti është vepra përfaqësuese e letërsisë spanjolle në shqip, sepse 

është libri spanjoll i përkthyer më i ribotuar në vite, si rrjedhim më i lexuar; është i vetmi 

libër i përkthyer nga letërsia spanjolle i cili studiohet  në shkollat e ciklit të mesës; madje ky 

është romani spanjoll më i studjuar nga kritika letrare shqiptare ndër vite.
7
 Në vijim ju 

komunikojmë se personazhi  hero, Kishoti, tashmë është një personazh kryesor i shumë 

librave humoristike, poetikë, tregimesh e përrallash në mbarë trevat shqipfolëse.
8
 

 

Zëri kritik i Cervantes-it ndaj letërsisë kalorësiake dhe sjellja marroke e idealiste e heroit, u 

përdorën që në fillimet e ardhjes së romanit në shqip nga klasa intelektuale shqiptare në 

shtypin e kohës, në përpjekjet për të argumentuar aktualitetin shqiptar e të ardhmen e tij. 

Ideali kombëtar, e ardhmja demokratike e vendit, qytetërimi e zhvillimi në çdo  rafsh, u 

lidhën me Kishotin dhe idealizmin e  çmendurinë e tij. Kishoti vazhdon të përdoret në debatin 

shoqëror, polititk e ideologjik shqiptar dhe merr përmasat e heroit idealist, e ëndërrimtarit 

këmbëngulës, e marrokut që nuk e njeh jetën. 

 

Ky studim trajton figurën e heroit antihero, Kishotit, i cili  ishte produkt i librave dhe 

iluzioneve që ato lindin, duke shkaktuar  mosnjohjen  e  realitetit dhe për pasojë paaftësinë 

për të bërë llogari, heroit idealist që lufton për një botë të drejtë, altruistit që dëshiron të 

ndihmojë nevojtarin, të venë, jetimin, të paushqyerin, etj. Në studimin tonë kemi trajtuar 

mitin letrar të Kishotit në vendin tonë, mbështetur mbi praninë e jashtëzakonshme 

jashtëletrare që personazhi ka, pavarësisht nga autori që e krijoi dhe libri që e përcolli.   

 

Jehona e përkthimit të Pjesës së Parë të Kishotit nga Noli ishte e madhe dhe, u konsiderua si 

një moment i rëndësishëm i emancipimit kulturor të lexuesit shqiptar. Përkthimi i Pjesës së 

dytë nga pena e Zhejit njohu një sukses të jashtëzakonshëm. Në ketë kontekst mund të themi 

se të dy përkthimet përcollën më së miri krijimin e Cervantes-it dhe dëshmuan origjinalitetin 

e dy përkthyesve të mirënjohur, duke vërtetuar pasurinë e gjuhës shqipe. Përkthyesit Noli e 

Zheji, i përkasin breznive të ndryshme, formimeve të ndryshëm sociale e kulturore, por së 

bashku në kohë të ndryshme sollën një Kishot shumë pranë shijes së shqiptarëve, kulturës e 

gjuhës shqipe. 

 

Ndikimi i Cervantesit me Kishotin, në letersine shqipe është real, pasi autorët shqiptarë ashtu 

si mjaft të tjerë në mbarë botën panë tek ky roman një model narracioni. Dritëro Agolli është 

njëri prej autorëve të mirënjohur te vepra e të cilit gjemë genin e Kishotit, si në përdorimin e 

humorit, satirës, dyshes së personazheve, realizmit, etj. 

 

 

                                                           
7
 Përfundimet janë marrë nga studimi i Masterit, Admira Nushi : «Qasje kritiko-kronologjike e veprës Don 

Kishoti i Mançës, në Shqipëri »,  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë, nëntor 2011. 
8
 Nushi, Admira: Don Kishoti vepra më përfaqësuese e letërsisë spanjolle të përkthyer në shqip,  Konferenca 

Ndërkombetare e Institutit Alb- Shkenca, Aktet Shkup, Gusht, 2012. 
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0.II  OBJEKTI I STUDIMIT DHE  HIPOTEZAT 

 

 

Një ndër argumemtet më të rëndësishëm që prek ky punim doktorate është receptimi apo 

horizonti  pritës i një vepre përfaqësuese të sistemit letrar klasik  spanjoll siç është Don 

Kishoti i Mançës, në ambjentin kulturor shqiptar, e botëror përgjatë shekujve XX e XXI. 

 

Ky punim, trajton  problemin e komunikimit mes letërsive të vendeve të ndryshëm. Ai rreket të 

vendosë paralele midis Don Kishotit dhe veprave të tjera letrare që u frymëzuan prej tij duke 

nëvizuar ndikimin që pati kjo vepër madhore jo vetëm  tek lexuesit, por edhe krijuesit, kritiku 

letrar, bota artistike letrare e shoqërore në përgjithësi    

 

Ne kërkojmë të nxjerrim në pah përmes këtij studimi raportet që ekzistojnë mes letërsive të 

vendeve të ndryshme,  mbështetur në parimin se letërsia e krahasuar interesohet jo vetëm për 

krahasimin brenda kuadrit të letërsisë, por trajton gjithashtu, problemin e raporteve 

ndërletrare. 

 

Sipas kësaj qasjeje, objekti  kryesor i këtij punimi është:  

 

 Të analizohen kushtet e lindjes së veprës,   lidhja e romanit me autorin. 

 

 Të studiohet marrëdhënia mes tekstit origjinal dhe atij të përkthyer. 

 

  Të analizohet teksti në një perspektivë hermeneutike.  
 

 Të formulohen përfundime të përgjithshme lidhur me rëndësinë dhe jehonën e kësaj vepre 

në një kuadër ndërletrar  e ndërkulturor. 

 

 

Ky punim  ngre dhe organizohet rreth disa hipotezave  si: 

 

 Don Kishoti shënon lindjen e romanit modern në Evropë.    

 

 Don Kishotit njohu një receptim të veçantë  në  vendin tonë; ai është një nga librat më 

popullorë në Shqipëri.   

 

 Përkthimi rikrijues favorizoi këtë receptim, por sot ngre shumë polemika. 

 

 Don Kishoti vepër atemporale dhe universale që krijoi modele në letërsi të tjera. 

 

 Figura e Kishotit mes heroit dhe antiheroit  dëshmon për modernitetin e veprës  

 

 

0.III  METODOLOGJIA DHE STRUKTURA E PUNIMIT 

 

 

Studimi i kësaj teme na ka krijuar mundësinë ta lëvrojmë punimin tonë në disa drejtime 

kryesore:  
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 Në fillim, me lindjen e Kishotit lind zhanri i ri i cili shndërrohet në genin e gjithë krijimtarisë 

narrative moderne të të gjitha kohërave. 

  

 Më pas, marrëdhënia e veçantë që klasa intelektuale shqiptare, lexuesi dhe kritika letrare 

kanë me Kishotin. Analizë e receptimit kritik te veprës më të rëndësishme e më të studiuar të 

letërsisë spanjolle, në Shqipëri, dhe raporti i saj me politikën dhe ideologjinë. 

 

 Në vijim ky studim trajton disa çështje përkthimore të veprës në gjuhën shqipe, veçoritë 

specifike të punës së dy përkthyesve. 

 

 Në vazhdim punimi fokusohet në studimin e figurës së heroit Kishot si fitimtar, përçues 

vlerash, idealist dhe mit. 

 

 Së fundi,  Kishoti dhe letërsisa shqipe e europiane, influenca servantine në veprat e disa 

autorëve. 

 

Punimi  trajton veprën Don Kishoti, përballë kritikës letrare shqiptare, e cila është   shprehur  

më së shumti në artikuj në periodikë të ndryshëm, në ese studimore në revista studimore 

letrare dhe në libra studimorë. Korpusi i studimit i cili përbëhet nga studime të kritikës 

letrare zë fill në vitet 30 kur u përkthye vepra deri sot. Kufijtë kohorë përkojnë me kohën që 

vepra është  përkthyer në shqip. Citimet e artikujve të zgjedhur për ilustrim janë të studiuesve 

të afirmuar në fushën e letrave. 

 

Punimi, trajton gjithashtu problemin e tekstit origjinal të Kishotit përballë tekstit të përkthyer 

në Shqip nga dy përkthyesit e tij Noli dhe Zheji. Korpusi i studimit janë librat në spanjisht, 

botim i vitit 2006, nën kujdesin e servantistit Manuel Fernandez Nieto dhe varianti në shqip 

është botim i vitit 2008, shtëpia botuese Toena. Citimet për ilustrim të studimit tonë, lidhur 

me çështjet e përkthimit krahasues,  janë marrë nga këta libra. 

 

Punimi trajton Don Kishotin model, e pikë referimi në krijimtarinë narrative në mbarë botën. 

Nga letërsia shqipe kemi përzgjedhur librin e Dritëro Agollit, Shkëlqimi dhe rënia e shokut 

Zylo, nga letërsia franceze, Madame Bovari e Flaubert dhe nga letërsia spanjolle Galdós me 

romanin Fortunata dhe Jacinta. Tema, struktura, personazhet, modeli narrativ, janë objekt i 

studimit tonë krahasues. 

 

Metodat e përdorura janë kryesisht analiza, sinteza e deduksioni si dhe metoda krahasuese e 

cila zë një  vend kryesor për shkak të profilit të këtij punimi që ndjek një perspektivë 

hermeneutike dhe komparatiste.  

 

Punimi ynë është organizuar në katër kapituj, të cilët përkojnë me ecurinë e kërkimit tonë: 

 

Kapitulli i parë «Don Kishoti, gjeneza e veprës», është një këndvështrim përgjithësues, në të 

cilin do të shtjellojmë faktorët që ndikuan në lindjen e romanit modern, kontekstin historik e 

letrar kur u konceptua vepra Don Kishoti. Ky moment analitik shihet i lidhur ngushtë me 

zhvillimin artistik e njerëzor (personal) të shkrimtarit Cervantes. Kritika gjenetike që i bëhet 

veprës shihet e lidhur ngushtë me evoluimin e letërsisë spanjolle përgjatë shekujve, me 

marrëdhëniet që kjo e fundit ka me letërsinë evropiane e në veçanti me novelën italiane. Don 

Kishoti i Mançës nuk është një rastësi apo një moment artistik ishullor, ai është produkt i 

trashëgimisë kulturore artistike të novelës spanjolle të kohës dhe ndërthurje e mrekullueshme 
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mes formimit kulturor e letrar të autorit,  me talentin gjenial dhe eksperiencën e gjallë 

jetësore, që shënoi veprën e tij me elementin autobiografik apo emocionin e përjetesave të 

thella aventurore. Në këtë kapitull gjejmë dhe analizën paratekstuale të veprës, të mbushur 

me dëshmi nga tradita mesjetare spanjolle e botimit të librave si Leja e marrë nga organet që 

realizonin censurën deri tek çmimi dhe letrat falenderuese të autorit drejtuar personaliteteve 

që kontribuan financiarisht në botimin e librit në dy pjesë; aty përfshihet dhe organizimi që 

autori i ka bërë librit me: titullin, organizimin në kapituj, nëntitujt, etj. Bashkëngjitur kemi 

ndërtuar një panoramë me shembuj të paratekstit përcjellë në shqip nga përkthyesi Noli për 

lexuesin shqiptar, ndryshimeve që ai bëri, duke përcjellë dhe disa arsyetime për shpjegimin e 

tyre. 

 

Në kapitullin e dytë «Receptimi i romanit në Shqipëri», ne do të ndalemi në parimet e 

përgjithshme të teorisë së receptimit, pasi objekt i studimit tonë është kontekstualizimi i 

veprës në mjedisin letrar shqiptar, në duart e lexuesit dhe kritikës letrare, ndikimi letrar dhe 

social që Don Kishoti përcolli, efektet shumëdimensionale të tij.  

Don Kishoti i komunikoi mesazhet e tij lexuesit shqiptar dhe u bë pjesë e realitetit historik e 

letrar të Shqipërisë, përcolli humorin, marrokërinë, burlën, idealizmin, antikonformizmin, 

shpirtin e vlerave dhe inteligjencën fine njëkohësisht. Në këtë pikë të studimit tonë e quajmë 

me vend të ndalemi në analizën e marrëdhënieve që Kishoti personazh dhe romani ka me 

kritikën letrare në tri kohë të ndryshme të historisë Shqipërisë, gjithmonë në varësi të sistemit 

politiko-ideologjik në vend. Sipas nesh, pasqyrimi në shtypin e kohës i raportit  letërsi -

shoqëri, letërsi – politikë, letërsi- studim kritik, ka një vlerë domethënëse; ilustrimi përcillet 

përmes citimeve konkrete dhe analizave shoqëruese.  

Në vijim do të sjellim shembuj se si përkthimi i romanit u përcoll si sukses i gjuhës shqipe dhe 

shenjë e emancipimit kulturor. Gjithashtu ne do të synojmë të tregojmë përmes këtij studimi 

disa nga vlerat përkthimore të penave të Zhejit dhe Nolit, duke i argumentuar me shembuj 

konkretë.  

Në fund, sjellim Don Kishotin mes nesh, i cili në vëzhgimin tonë është shndërruar në mit, ka 

dalë nga libri dhe ka jetën e tij të pavarur; ka  zbritur  nga fantazia e Cervantes-it në letër 

dhe sot ai është “real”, jeton me ne, e ndeshim kudo, thërrasim njëri -tjetrintë “Kishot”. Në 

këtë kapitull ne do të pohonim se:  Kishoti personazh merr një nderim të veçantë  në vendin 

tonë “si të ishte i yni”. 

 

Në kapitullin e tretë «Don Kishoti një vepër atemporale», sjellim rrugëtimin në kohë të 

veprës, një itinerar suksesi që kapërceu  shpesh edhe  pengesa të natyrave të ndryshme. 

Koncepti “vepër atemporale” gjen ilustrim në mbarë Evropën dhe në Shqipëri.  

Në këtë fazë të studimit tonë, ne i referohemi hap pas hapi leximit të veprës në shekuj duke 

sjellë shembuj  se si u pasurua ky lexim, si u thellua nga burlesk në filozofik, nga konceptimi i 

Don Kishotit si humbës në fitimtar. Filozofia që ai përcjell është filozofi e jetës së jetuar me 

ideale, e luftës së paepur për përmbushjen e misionit human pavarësisht pengesave.  

Komenti ynë analitik në këtë kapitull është ky: sot, Kishoti ndër shqiptarë përcjell filozofinë e 

fitimtarit idealist e pakompromis, heroizmi donkishotesk vijon të jetë në modë. Në fund të 

këtij kapitulli jemi ndalur në një vështrim analitik mbi romanin në një përpjekje për ta 

kategorizuar atë.   

Një vend i veçantë në këtë kapitull do t’i kushtohet trajtimit të vlerave shoqërore dhe 

njerëzore, etike dhe estetike që përcjell ky romani. 

 

Në kapitullin e katërt «Jehona e ndikimi i Don Kishotit në  letërsinë botërore», pas një 

vëzhgimi problemor të marrëdhënies së romanit Don Kishoti me letërsinë mbarëbotërore, të 

ndikimit të padiskutueshëm  në krijimtarinë e mjaft autorëve me emër dhe në zhanrin e 
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romanit, kemi argumentuar disa prej faktorëve, e jemi thelluar në studimin e tre autorë dhe 

tre veprave që kanë shënuar historinë e narracionit.  

Studimi ynë sjell tre autorë të quajtur servantinë, sepse jo vetëm janë admirues të Cervantesit 

dhe Kishotit, por dhe përcjellës të teknikave narrative realiste, modeleve të dialogimit 

servantinë, të karaktereve kishoteskë, duetit të personazheve, etj; si dhe tre veprave kulmore 

në letërsinë evropiane të dy shekujve të fundit, të cilat janë romane përfaqësuese dhe 

prezantuese të ndikimit servantin.     

Mbështetur mbi parimet e letërsisë së krahasuar kemi sjellë si lëndë për punën krahasimore, 

Madame Bovari të Flaubert, Fortunata dhe Jacinta të Galdós dhe Shkëlqimi dhe rënia e 

shokut Zylo të Dritëro Agollit përballë Don Kishotit. Personazhet e tre romaneve të shkruara 

në kohë e vende të ndryshme janë mbartëse të ndikimit dhe tipareve të letërsisë dhe kulturës 

së vendeve të origjinës por njëkohësisht  të ndikimit  servantin.  Personazhet kishoteskë si 

Ema, shoku Zylo, Fortunata, etj. janë në rendje, në kërkim të ëndrrës së pamundur e në 

armiqësi e moskuptim  me rrealitetin.  

 

Përfundimet konkrete dhe të përmbledhura në lidhje me problematikat e trajtuara, paraqiten 

në fund të studimit, së bashku me bibliografinë dhe shtojcat që kanë mbështetur punimin tonë.  
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KREU I  DON KISHOTI, GJENEZA E VEPRËS 

 

1.1  DON KISHOTI, LINDJA E ROMANIT MODERN NЁ EVROPЁ 

 

Kritika letrare mbarë botërore në dakordësi të plotë, e konsideron Cervantes-in  

si autor të një gjinie të re letrare, ndërsa veprën e tij Don Kishoti i Mançës si përpunim i 

një modeli të ri, modern në tregimtari. Don Kishoti i Mançës, është romani i parë 

modern, dhe kontributi i Cervantes-it në këtë zhanër është i padiskutueshëm, ndërsa 

eksperienca servantine tejkalon ambjentin strikt letrar të kohës. 

Cervantes-i solli jo vetëm një libër parodik ndaj letërsisë së kalorësisë, siç pohon 

ai vetë në hyrje të romanit, por ndërtoi dhe një personazh protagonist të paaftë të 

shquajë mes reales dhe imagjinares, mes jetës dhe letërsisë, solli një histori të cilën e 

paraqiti si të vërtetë, ndërsa i dha mundësi reale lexuesit të reflektojë, solli një roman në 

të cilin argumentohej mbi romanin, ku argumenti qendror i librit bëhet libri në vetvete.  

Parodia e brendshme (implicite) e veprës që është dhe boshti i saj, përcillet në të 

gjithë fiksionin, dhe shfaqet e qartë (explicite) në gjykimet që autori vë në gojën e 

personazheve të tij. Kështu në kapitullin e VI, dhe në  një pjesë të kapitullit VII, të 

Librit të Parë, prifti dhe berberi  të cilët janë në biliotekën e sojliut, kanë në ligjërimin e 

tyre vlerësime mbi letersinë kalorësiake të kohës, më pas në kapitujt XLVL, XLVII, 

XLVIII, po këta personazhe vijojnë me një kritikë më të zgjeruar jo vetëm lidhur me 

gjininë e romanit por dhe teatrin.  

Këta komentarë kritikë bashkangjitur të tjerëve, të bërë nga të tjerë personazhe 

në tregimet e ndërmjetme, e shndërrojnë Librin e Parë të Kishotit, në një burim idesh 

mbi krijimin letrar, mbi marrëdhëniet letërsi - prozë, të cilat e bëjnë librin interesant, po 

aq sa dhe aventurat e dy heronjve. Lexuesi shqiptar ka humbur një pjesë të këtij 

refleksioni, në të cilin autori tërheq lexuesin si pakuptuar, pasi libri në shqip i përkthyer 

nga Noli ka disa shkurtime në përkthim.   

Cervantes-i  i nxitur nga loja e tij, e shndërron Librin e Dytë në vend diskutimi 

dhe komentari autorefleksiv mbi Librin e Parë; në Librin e Dytë komentohen, 

vlerësohen gjërë e gjatë aventurat e jeturara të dy heronjve përgjatë Librit të Parë, në dy 

daljet e tyre, dhe kjo është risi letrare. Rëndësi të veçantë merr  ky diskutim pasi 

analizon se sa i arrirë kishte qenë fiksioni. Kjo thyente barrierat mes tekstit dhe botës, 

realitetit dhe fiksionit (trillimit), shkrimit dhe jetës.  

Cervantes-i në fillim paraqet një kalorës në mes të një peisazhi imagjinar të 

krijuar  nga deliri i tij, tashmë është lexuesi – sipas Pageaux
1
- i cili zhytet në të njëjtin 

dimension imagjinar, pranë disa personazheve “realë”, të cilët janë në dijeni të plotë të 

daljeve të mëparshme të Sanços dhe Kishotit. Këtu kemi rastin e romanit që flet për 

romanin, të gjithë janë të përfshirë, nga personazhet tek lexuesi, të gjithë i ka zënë 

magjia e letërsisë, janë të paaftë të përvijojnë limitet e tyre në jetën reale, çka përbën 

dhe thelbin e “dështimeve” të Don Kishotit. 

 Historianët e letërsisë janë pothuajse të gjithë në një mendje për ta konsideruar 

“Don Kishotin” si vepra që shënon lindjen e romanit modern në Evropë. Tek flasim për 

romanin modern i referohemi Marthe Robert, sipas të cilit, ky roman inkuadrohet në 

“lëvizjen e një letërsie, e cila kërkon nga vetvetja, pyet veten, ngre problematika e 

                                                           
1
 Pageaux, Daniel- Henri: Naissances du roman. Paris, Klincksieck, 1995, f. 62. 
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pyetje, me dyshimet e siguritë e veta për sa i përket mesazhit të saj ndërton temën e asaj 

që tregon.”
2
 

Sot, ne,  mund të flasim për një rizbulim të Kishotit, nga ana e kritikës letrare. 

Cervantes-i  mban atësinë e  romanit modern, statusin e mjeshtrit par excellence me 

meritë të plotë, pasi ndër të tjera përqafoi një parim absolut në artin e tij letrar: u dha 

personazheve të tij dhe vetes lirinë, një rregull ky që thyen çdo rregull tjetër. Vetëm 

kështu, ai, arriti të ndërtojë  e t’i japë vend një realiteti kaq kompleks e shumëformësh.  

Cervantes-i, për herë të parë,  ndërton një histori por dhe njëkohësisht shtron një 

sërë pyetjesh e problematikash mbi procesin e të shkruarit në vetvete apo aventurën e të 

shkruarit: Si të tregoj?  Deri në ç’pikë historia është e besueshme, e vërtetueshme ose 

jo?  Cili është kufiri ndarës mes jetës dhe letërsisë?  Ku mbaron realiteti dhe fillon 

imagjinata? A është e mundur  që jeta të pasqyrohet në libra?  A ekziston mundësia që 

një personazh letrar të bëhet më real se ai me të cilin bashkëjetojmë, e shohim çdo ditë? 

Këto e shumë pyetje të tjera si këto i ngre edhe lexuesi vetë ndërsa ndërgjegjësohet se 

nuk ka përballë një vepër komike, një parodi të thjeshtë të romaneve  kalorsiakë, por një 

libër që mbart në vetvete një ngjarje në letërsi, një libër që hedh bazat e romanit. René 

Girard pohon se: “Në letërsinë përëndimore, pas Cervantes-it, nuk ka patur ndonjë 

propozim narrativ serioz, ku geni i  Kishotit, të mos jetë i pranishëm.”
3
 

 

Don Kishoti, erdhi si një libër i çuditshëm, nga dora e një shkrimtari deri atëhere 

të panjohur. Kishin kaluar njëzet vite të gjatë nga botimi i Galatea-s, librit të parë të 

Cervantes-it. Kritika letrare,  disa herë është shprehur se e ka të vështirë të saktësojë se 

kur filloi të shkruhej ky roman, por është e sigurtë se kur Cervantesi shkoi në 

Valladolid, në vitin 1604, tashmë vepra ishte e përfunduar.   

Mendohet se redaktimi i librit filloi në vitin 1591, pasi në kapitullin e VI, të 

Pjesës së Parë, në librarinë e sojliut, ndërsa personazhet bisedojnë për libra e autorë 

realë, përmendin Galatean e Cervantesit dhe shumë libra të tjerë të shkruar deri në vitin 

1591.
4
 Aty nuk gjejmë asnjë titull të shkruar pas këtij viti. Sipas kësaj logjike servantisti 

Juan Manuel Nieto, mendon se autori e shkroi veprën me qetësi dhe durim. Për shkak të 

kohëzgjatjes dhe kushteve specifike ku u shkrua vepra; në kohë të caktuara, vëmë re, 

sipas studiuesit cervantist, se ka inkoherenca të vogla, harresa apo ngatërrime. Duket 

autori kur ndërtoi disa kapituj, nuk i kishte në duar të gjitha faqet që kishte shkruar më 

parë, ndoshta ishte në burg. Po ashtu, librat që citon tek kapitulli VI i Pjesës së Parë, 

duket nuk i ka para syve, pasi nuk i citon shumë saktë. Në këtë rast autori duhet të ketë 

përdor kujtesën, p.sh. gruan e Sanços, Teresa Panza, e quan me emra të ndryshëm, etj.  

Libri shkaktoi habi në rradhët e shkrimtarëve dhe lexuesve të kohës së 

Cervantesit. Autori ishte pesëdhjetë e shtatë vjeç, dhe atëherë kjo  konsiderohej moshë e 

madhe për t’iu futur seriozisht zanatit shkrimtarit, referuar faktit që aktiviteti letrar i 

Cervantes-it më parë nuk kishte qenë i suksesshëm.  

I çuditshëm ishte dhe titulli, Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.  

Mbiemri cilësues në titull, i përdorur në një kontekst komik nga autori, ngatërroi lexues 

e përkthues të librit. Dykuptimësia me të cilën Cervantes-i përdor këtë mbiemër solli 

dhe shmangien e tij në përkthim apo zëvendësimin me mbiemrat: vizionar, 

                                                           
2
 Robert, Marthe: Roman des origines et origine du roman. Paris, Gallimard, 1972, f. 11. 

3
 Girard, René: Mensonge romantique et vérité, romanesque. Paris, Bernard Grasset, 1961, f. 57. 

4
 Manuel Nieto, Juan: Prologu i librit Don Quijote de la  Mancha, Pjesa e Parë. Madrid, Biblioteca 

Nueva, 2006, f. 29. 
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mëndjemprehtë, trim, i admirueshëm, i frikshëm, etj. Cervantes-i e konfirmoi në titujt e 

disa kapitujve (II, VI, XVI) mendimin e tij për heroin: person me shpirt krijues e 

imagjinatë.   

Helena Percas de Ponseti, në studimin e saj me dy vëllime, mendon se 

Cervantesi ndërton të kundërtën e asaj që thotë, i referohet marrokërisë e jo gjenialitetit 

të sojliut nga Mança.
5
 Don Quijote, emri i sojliut/ hidalgos duket i çuditshëm për kohën. 

E habitshme që të quhet një kalorës, Quijote. Emër i ndërtuar nga Quijano, mbart 

kuptimin e pjesës së armaturës që mbulon muskujt, shtuar prapashtesën -ote . 

Cervantes-i e ka sjellë gjithçka brenda një konteksti komik. Në shqip mund të quhej 

Don Mbulesmuskuli apo Muskulmbuluari apo... 

Heroi ynë është një fisnik i varfër, me origjinë nga Mança, një krahinë e 

pazakontë për veprimtari të mirëfilltë kalorësie, kështu që në titull Cervantesi ka filluar 

parodinë e tij. Tashmë që në nivelin paratekstual lexuesi ka me çfarë të habitet e të 

qeshë.  

Vicente Gaos shprehet: “Natyrisht Cervantes-i është një humorist. Ironia e tij 

prek çdo gjë, pa kursyer asgjë e askënd, nuk fal as veten e tij për të cilën shprehet me 

humor dhe përçmim. Në se do ta lexonim tekstin fjalë për fjalë nuk do përftonim asgjë. 

Një humorist nuk lexohet kështu. Cervantes-in si çdo humorist, është vështirë ta kuptosh 

se kur flet seriozisht e kur me humor.”
6
 

 

Cervantes-i shkroi një roman që për shumë kohë u konsiderua vepër 

humoristike, roman për argëtim. Po në të vërtetë vepra e Cervantes-it është një roman që 

duhet lexuar mes rreshtave, figurat shumë herë duhen parë të përmbysura, mendimi 

është i fshehur e i nënkuptuar. Shekulli i XIX, mbart meritën e leximit të simbolikave të 

veprës së Cervantesit. 

Alejo Carpinter pohon se tek Cervantesi gjejmë gjithçka.
7
 Sipas tij, pasi 

analizojmë strukturën, temat dhe personazhet e narracionit modern dhe reflektojmë mbi 

risitë e narracionit të shekullit XX, vëmë re se vepra kulmore  Don Kishoti, shërben si 

model për novelistët e të gjithë kohërave, dhe s’ka pikë dyshimi se Cervantesi krijoi një 

vepër universale.  

Romani bashkëkohor ka zbuluar botë të reja, të panjohura, të paeksploruara nga 

letërsia, që nga lëvizjet sociale dhe politike me efektin e tyre në jetën shpirtërore të 

popujve, deri tek bota komplekse e psikoanalizës dhe teknikat e reja shkencore. 

Narratori sot ka para vetes fusha të gjëra e të paimagjinueshme, e ndërsa kthehet në 

origjinë sheh Kishotin, si shëmbullin e parë të narrativës moderne, të romanit si zhanër. 

 

Sot, shkrimtarë e lexues të gjendur para një teksti pyesin se cilit zhanër i përket, 

dhe e interpretojnë mbështetur mbi karakteristikat e zhanrit përkatës. Për vetë 

Cervantesin problemi i gjinisë së veprës që po shkruante ishte shqetësim të cilin e shfaqi 

që në Prolog. Kur shkroi Galatean në vitin 1585, e klasifikoi égloga – në kuptimin e 

novelës baritore, ku përfshihej prozë e poezi, mbështetur tërësisht në traditën letrare 

spanjolle Klasike e të Rilindjes. Por kur shkroi Don Kishotin, Cervantesi, nuk dinte si ta 

klasifikonte prandaj shkroi në ballinë: i kompozuar nga Miguel Cervantes. Zakonisht  në 

                                                           
5
 Percas de Ponseti, Helena: Cervantes y su concepto del arte, Madrid, Gredos,  1975. I. f. 26-51. 

6
 Gaos, Vicente: Claves de literatura española, Madrid, Guadarrama, 1971, f. 145. 

7
 Carpentier, Alejo: La novela hispanoamericana en víspera de un nuevo siglo y otros ensayos, Madrid, 

Siglo XXI, 1981, f. 94. 
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librat e mesjetës para emrit të shkrimtarit të vendosej parafjala de ose por, siç dhe e 

shohim në Librin e Dytë të Cervantes-it.  

Habitemi disi ndërsa lexojmë në fjalor kuptimin e fjalës compuesto- 

composición - kompozuar: ”bashkim i disa gjërave me vlerë të pavarur në një të vetme, 

bashkimi i tyre dhe vendosja bëhet sipas një mënyre dhe një regulli”.
8
 Mendojmë se 

shkrimtari aludon për rolin e tij si autor ndërsa përdor termin –compuesto, ai jep në një 

farë mënyre autorësinë e tij. 

Sebastia de Covarrubias y Orozco, në vitin 1611, ka shkruar një fjalor të gjuhës 

kastellane, Tesoros de la lengua castellana o espanola. Ai ishte bashkëkohës i 

Cervantesit, prandaj i referohemi kuptimit që fjala componer mban në fjalorin e tij: 

“të kompozosh do të thotë të bësh poezi... por ne themi filani ka kompozuar një libër 

ndonëse është në prozë, për shkak të regullit dhe harmonisë në të...”  

Në vijim Covarrubias ndërsa shpjegon fjalën componer, shkruan: “... vlen edhe 

të gënjesh, sepse ndërsa gënjen kompozon, dhe e shtie të gënjeshtërtën si të vërtetë.” 
9
  

 

Këtu jemi në zemër të problematikës së romanit modern dhe romanit realist, pasi 

këto shpjegime ngërthejnë kuptimin e iluzionit dhe të reales ose të nocionit të gjasimit 

dhe të reales. Duke qenë i pasigurt për gjininë letrare ku mund të fuste veprën e tij, 

Cervantes-i e quan atë “bir të talentit” (hijo del entendimiento), të arësyes, të 

inteligjencës, të imagjinatës, të fantazisë, por është përkthyer në disa gjuhë dhe i 

mirëkuptimit. Në vijim e quan “histori”; histori është çdo narracion që tregohet edhe në 

se nuk u krijua për këtë arësye, si historia e kafshëve e bimëve, historia është reale dhe e 

trilluar, etj.   

Mendojmë se Cervantes-i nuk mundi ta quajë novelë, krijimin e tij, pasi ky term 

sipas Cavarrubias i referohet një krijimi të ”kompozuar shumë mirë, apo një trillimi 

(invencion), përmes të cilit dëgjuesit argëtohen, siç ndodh me novelat e Boccaccios”.
10

  

 

Cervantesi ka përdorur këtë term kur shkroi Novelas Ejemplares, në vitin 1613, 

ndërsa në Prolog ai pohonte: “Jam i pari që shkruan novela në gjuhën kastelane,dhe 

kështu është, pasi novelat e tjera që qarkullojnë në treg janë të përkthyera nga gjuhët e 

tjera, ndërsa  këto janë krejtësisht të miat, as të imituara, as të vjedhura; inteligjenca 

ime i krijoi dhe pena ime i lindi, ndërsa rriten në duart e shtypshkronjës.”
11

 

Për Cervantesin kishte rëndësi të madhe klasifikimi i letërsisë në gjini, i 

interesonte dhe perceptimi i lexuesit të tij, kjo kuptohet qartë nga vetë komentet e tij. 

Dhe sot në bashkohësi, ndarja e krijimit letrar e ruan rëndësinë sipas Rene Wellek dhe 

Austin Warren: “Zhanri letrar nuk është thjesht një emërtim, pasi  estetika e një vepre 

përcaktohet nga zhanri i saj. Zhanre letrare mund të konsiderohen ato regulla të 

detyrueshëm institucionalë, të cilat përcaktojnë  mënyrën e të shkruarit të shkrimtarit 

dhe përcaktohen prej saj.”
12

 

 

                                                           
8
 Moliner, Maria: Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2000, f. 332, 333. 

9
 Fernandez Nieto, Manuel: Introducción del Don quijote de la Mancha. Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, 

f. 62. 
10

 Fernandez Nieto, Manuel: Introducción del Don quijote de la Mancha. Madrid, Biblioteca Nueva, 

2006, f. 63. 
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 Cervantes, Miguel de: Novelas Ejemplares, Madrid, Planeta, 1994, f.13. 
12
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Joaquin Casalduero studiues i veprës së Cervantes-it, përmbledh përmbajtjen e 

veprës në tre pika: tema qendrore janë aventurat, më pas marrëdhëniet shoqërore dhe 

episodet mbi dashurinë, e së fundmi mendimet teorike mbi letërsinë. Një konceptim i 

tillë i veprës është tashmë një provë e modernitetit të saj. Ai, ndërtoi skemën  e Don 

Kishotit,  si një kompozicion në formë rrethore,  me tre dalje në aventura, qëndrimi në 

han dhe kthimi në shtëpi.
13

 Mendojmë se studiuesi i shikonte në unitet temën e 

aventurave kalorsiake dhe atë të marrëdhënies dashurore, të cilat realisht ishin mjaft në 

modë për kohën, ndërsa tema e tretë afrohet disi e pavarur dhe në një risi për letërsinë e 

kohës.  

Prej këtej, arrijmë në përfundimin  se vepra e Cervantes-it së pari është një 

kritikë për letërsinë kalorësisë dhe pastorale. Për ilustrim  mund të përqëndrohemi tek 

dilalogimi në kapitullin e VI  e pjesërisht në të VII, i gjithë diskutimi në bibliotekë mes 

priftit dhe berberit, ka në qendër temën e letërsisë, e më pas në kapitujt XLVII, XLVIII, 

XLIX  trajtohen tema teorike mbi teatrin e novelën,  si dhe renditen rregullat që duhet të 

përmbushin këto zhanre. Ky parashtrim teorik dhe estetik, përbën risinë më të 

rëndësishme për epokën. 

 

Cervantes-i duke u nisur nga poetika bashkëkohore ndërton një korpus të 

rëndësishëm teorish mbi narracionin të cilat hodhën bazat e teorisë së narracionit 

modern. Siç e kemi nënvizuar më lart, Cervantes-i i jep lexuesit një libër të cilin nuk di 

në cilin zhanër ta klasifikojë, e quan në Prolog bir të arsyes, vëpër të fantazisë, histori e 

një fëmije të tharë..., legjendë e tharë si kashtë dhe pa imagjinatë... e përmbyll me fjalët 

se “ky libër është një krijim i ashpër kundër novelës së kalorësisë”
14

. Cervantes përdor 

fjalën latine invectiva, për të përshkruar pse ai shkroi këtë libër. (invectiva- diskutim me 

gojë a shkrim i dhunshëm, agresiv, i ashpër,  irritues kundër diçkaje a dikujt). 

 

Po në Prolog, Cervantes-i i ka dhënë përgjigje të qartë shumë pyetjeve mbi 

narracionin e së ardhmes, sipas tij, ai duhet të jetë i qartë në koncept, i veshur me 

muzikalitet e korrekt në formë. 

Gjinia letrare e kohës së Kishotit, dhe ajo  që u krijua më pas njohu ndryshime 

për shkak të krijimtarisë të tij. Cervantes-i, duket se ishte i ndërgjegjshëm për risinë që 

po sillte, ndërsa në Prolog në mënyrë të herë pas hershme ai sqaron  shkrimin (veprën) e 

tij. I druhet gjykimit negativ të shkrimtarëve me emër, apo të atyre që ishin vëzhgues të 

mirë të normave klasike dhe quheshin “aristotelianë”.  

Narracioni i kohës kur lindi vepra, ishte ai i kalorësisë, pikaresk, pastoral dhe 

lexuesi i kohës e bënte mirë dallimin mes tyre. Cervantes-i i qaset këtij lexuesi me një 

parodi të librave kalorsiakë, me një vepër argëtimi  për të kaluar kohën, siç e thotë ai 

vetë në Prolog.  

 

Ky Prolog i Cervantes-it që mund të quhet donkishotesk, fillon me një thirrje për 

lexuesin e pa zënë me punë, më pas nuk kursen këshillat: “Kujdesuni që, ndërsa lexoni 

historinë, melankoniku të shkrihet nga e qeshura, ëndërrimtari ta shtojë atë, të 
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thjeshtëve të mos t’u mbetet hatri, i përmbajturi të admirojë krijimin, pesimisti të mos e 

përçmojë, ndërsa ai që është shumë pjekur le të mos reshtë me lëvdatat.” 
15

  

Në kapitullin e XL, të Librit të Dytë, autori shpreh të njëjtën ide, ky narracion u 

shkrua “për të zbavitur e kënaqur pareshtur njerëzinë”.
16

   

Këto mënyra ku autori i drejtohet lexuesit drejtpërsëdrejti, do të ishin gjithashtu 

shenja të modernizmit letrar që do të mbarteshin me sukses deri në romanin realist të 

shekullit XIX, veçanarisht në veprën e Balzakut. 

 

 

1.2  ROMANI I CERVANTESIT, KONTEKSTI HISTORIK E LETRAR 

 

 

  Cervantes-i realizoi aktivitetin e tij krijues mes Rilindjes dhe Barrokut, ndërsa  

jetoi dhe kundërreformën, inkuizicionin, mistikën, etj. Krijimtaria e tij në tërësinë e saj 

spikat nga iluminimet botëkuptimore që burojnë sa nga ndriçimi i Antikitetit, aq edhe 

nga Rilindja italiane e spanjolle.  

“Kishoti, edhe mund të lexohet e shijohet pa patur domosdoshmërisht ndonjë një 

informacion rreth kohës kur u shkrua...  duhet thënë se Miguel Cervantes-i nuk ishte 

indiferent ndaj problemeve e anktheve të  Spanjës  së kohës së tij... e ardhmja e 

Monarkisë spanjolle dukej pesimiste, arësyeja kryesore lidhej me orientimin bardh e zi, 

të mbretit Filipi II. Sipas këtij koncepti shoqëria spanjolle duhej të zgjidhte mes të mirës 

dhe të keqes, rrugë të mesme nuk kishte. Nxitëse të këtij vizioni ishin forcat katolike, të 

udhëhequra nga Monarkia vetë, sipas të cilit shoqëria në përgjithësi dhe udhëheqësit e 

saj duhet duhet të tregonin vullnet të qëndrueshëm përballë së keqes, ... të mos i 

dorëzonin territore armikut e të mos bënin kompromise... kjo solli me vete rënien 

ekonomike.”
17

  

Spanja e kohës së Cervantes-it nuk ishte e tëra si në përshkrimin e mësipërm, 

pasi Georgina Dopico Black e quan “Spanja e hapur”
18

, në kuptimin e mundësive që ajo 

ofronte, alternativave e zgjidhjeve. Spanja e kohës së Cervantes-it ishte superfuqi në 

kuptimin e vërtetë të fjalës që ne sot përdorim, pasi pas Betejës së Lepantit  ishte një 

monarki në zgjerim. Marrëdhëniet e saj me fuqitë evropiane ishin mjaft komplekse, aq 

sa dukej sikur ishin dy borë të ndryshme në përplasje përfundimtare. Politika e dy 

mbretërve Filipit të II dhe Filipit të III, ishte kundërshtuese ndaj tyre e përligjej në 

supozimin se Spanja njihte të vërtetën katolike. Mbretërit e Spanjës i dhanë vetes një 

autoritet superior, suprem në emër të fesë. Shumë i egër ishte inkuizicioni spanjoll, aq 

sa përballë Evropës, Spanja ishte tirane.  

 

Pavarësisht këtij realiteti politik e fetar, ka një tjetër mjaft të gjallë e të 

suksesshëm kulturor e letrar, madje modelet letrare spanjolle mirëpriteshin nga Evropa. 

Don Kishoti, u lind në Shekullin e Artë spanjoll, madje dha kontributin e tij që periudha 

e shekujve XVI - XVII të quhej e Artë.  Emërtimi Shekull i Artë (Siglo de Oro), ka 

lidhje me epokën klasike në të cilën kultura spanjolle kulmon. Në të përfshihet Rilindja 
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shek. XVI (mbretëruan: Fernando i  Krishteri, Carlos I dhe Felipe II),  dhe Barroku  

shek. XVII (mbretëruan: Felipe III, Felipe IV dhe  Carlos II), si periudha të zhvillimit 

kulturor në Spanjë. Me data të sakta, kjo periudhë mund të përkufizohet që nga 

publikimi i Gramatikës së gjuhës Kasteljane nga Nebrija, viti 1492, deri më 1681 me 

vdekjen e Calderon-it.  Emërtimi Shekull i Artë u bë popullor në fund të shekullit XVIII,  

Lope de Vega nënkuptoi me këtë emërtim, kohën kur ai jetoi, ndërsa Kishoti mbajti një 

diskutim të famshëm mbi Shekullin e Artë, kohë e adhuruar në të cilën jetuan 

paraardhësit. Shekulli i Artë, në letërsinë spanjolle përfshin Rilindjen spanjolle dhe 

Barrokun spanjoll.
19

 

 

Studiues të ndryshëm ngrejnë hipoteza të ndryshme, ndërsa përpiqen të 

identifikojnë kohën kur Cervantesi filloi ta konceptojë veprën. Përgjatë vitit 1596, 

mendohet se autori eshtë i papunë, pasi nuk ka dokumente që vërtetojnë punësimin e tij 

as në Madrid as në Sevilje.  

Tek libri i tij El Coloquio de los perros, gjejmë një tregim të shkurtër mbi 

funksionimin e thertoreve të bagëtive, prej këtej mund të mendohet  se Cervantes-i 

ndoshta punoi përkohësisht aty.  

Në gusht të vitit 1597, institucionet financiare për mbledhjen e taksave i 

kërkojnë Cervantes-it shumën e parave që kishte mbledhur, ndërsa punoi si 

taksambledhës në Andaluzi, prej vitit 1594. Por bankieri Freyre de Lima, ku Cervantes-i 

depozitoi shumën e madhe nga frika e vjedhjes,  falimentoi pa e realizuar dërgesën e 

plotë që Cervantes-i dorëzoi tek ai. Për arësye të paditura Cervantes-i nuk shkoi në 

Madrid për të sqaruar situatën e tij, ndërsa i kërkohej shuma e parave, madje as mundi të 

jepte garanci për ato para, as kishte mundësi të siguronte sërisht shumën e padorëzuar 

në Madrid. Për këtë arësye u mbyll në burgun mbretëror të Seviljes, jo në Madrit siç 

kërkohej në dokumente, deri në pranverë të 1598.  

Studiuesit thonë se në këtë kohë e në këtë vend lindi Pjesa e Parë e Kishotit, pasi 

në Prolog të librit shkruan: “... u ngjiz në një burg ku asgjë nuk ishte e rehatshme, e ku 

dhoma ishte e mbushur me zhurma të trishta”.
20

  Shkrimtari aludon se vendi ku u  ngjiz, 

u ideua apo u shkrua vepra -sipas disa studiuesve, ishte burgu; nga këtu lindën mjaft 

hipoteza. A bëhej fjalë për burgun real, apo burgun simbolik?  

 

Gjetja e një letre të shkruar me dorën e Cervantes-it, hodhi poshtë të gjitha 

dyshimet, pra, realisht autori ishte i dënuar dhe ndodhej në burg.
21

 Tashmë mund të 

imagjinojmë autorin në bashkëjetesën e tij me kriminelë në burg, regjistrin gjuhësor të 

të cilëve e përdori më pas në shkrimet e tij. E vështirë të imagjinosh shkrimtarin duke 

shkruar në burg versionin e parë të romanit në formën e një tregimi të shkurtër. Por 

dimë me siguri se romani e mori fillesën nga një tregim i shkurtër që u pëlqye shumë 

nga miqtë e tij, aty lindi nxitja për ta zgjeruar narracionin. 

Nuk dihet se çfarë pune bëri Cervantes-i kur doli nga burgu, por me sa  duket ai 

kishte borxhe pasi gruaja dhe e motra Magdalena mblidhnin para në Madrid për të dhe 

ia dërgonin. Në maj të vitit 1598, vdes ish e dashura e tij me të cilën kishte një vajzë.  
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Ky është momenti ku ai ligjërisht njeh të bijën, në dokumente ajo paraqitet si e mbesa e 

Juan de Cervantes.  

Viti 1599 e gjen në Madrit, të mbushur me shpresë se mbreti i ri Filipi i III, do 

t’i ofronte punë, por nuk përfitoi asgjë dhe  u rikthye në Sevilje në fund të vitit. As në 

vijim nuk dihet saktësisht se me se merrej e si e fitonte jetesën, por studiuesit mendojnë 

se ai pas daljes nga burgu iu përkushtua profesionit të shkrimtarit.  

Cervantes-i  shkroi në këtë kohë mjaft vepra që do të botoheshin më vonë me 

titujt: Novelas Ejemplares; Rinconete y Cortadillo; El celoso extremeño. Disa prej 

këtyre krijimeve, u grupuan në: Compilación de curiosidades españolas, nën kujdesin e 

Porras de la Cámara.  

Disa studiues mendojnë se përgjatë këtyre muajve u shkruan: Las dos doncellas 

y La señora Cornelia  dhe kapituj e parë të Persiles.  

Nga viti 1600 deri në vitin 1604, s’dimë asgjë  për  shkrimtarin, as ku banon, as  

për punën që bën, as lëvizjet e tij. A i përkushtohet  vallë përfundimisht letërsisë?  

Cervantes-i shfaqet me librin Don Kishoti, me dorëshkrim e përfunduar në Valladolid, 

në verë të vitit1604, duke u kujdesur për botimin e tij.   

Studiuesit e jetës së Cervantes-it (Astrana), mendojnë se pasi u largua nga 

Sevilja, ai u vendos në Toledo në një shtëpi që i përkiste së shoqes. Gjatë këtyre muajve 

shkroi dy tregime: La fuerza de la sangre dhe La ilustre fregona,  ngjarjet zhvilloheshin 

në qytetin perandorak të Toledos. Në këtë kohë, fundi i vitit 1600, vdes, në betejën 

Dunas në Flandes, i vëllai Rodrigo i cili kish  ndjekur karrierën ushtarake. Mendohet  se 

përgjatë vitit 1601,Cervantesi, shkruante Don Kishotin, ndonëse asgjë nuk dihet 

saktësisht. Ai shfaqet në janar të 1602, si kumbari i një vajze të vogël, që pagëzohej në 

Esquivias, çka të bën të mendosh se asokohe ai banonte në këtë fshat, në Madrid apo 

Toledo pa përjashtuar Seviljen. 

Ka shumë gjasa që në këtë periudhë, Cervantes-i, shkoi  dhe  u vendos në 

shtëpinë e motrave të tij në Madrid, ku banonte dhe e bija, por disa biografë mendojnë 

se ai përfundoi përsëri në burgun e Seviljes nga fundi i vitit 1602 deri në fillim të vitit 

1603, siç dëshmon  një dokument të botuar nga Ramon Leon Mainez tek Cervantes-i 

dhe epoka e tij.
22

 Sipas këtij dokumenti të datës 24 janar 1603, Valladolid, Cervantes-i 

gjendej në burgun e Seviljes pa arsye për t’u hetuar. Pengmarrja dhe burgjet ku 

Cervantes-i ka hyrë, janë shndërruar në laboratorë ku ai konceptoi personazhe e 

karaktere.  

Valladolid është qyteti ku shkrimtari banonte në vitin 1604, ndërsa në pranverë  

do të përfundonte veprën e tij Don Kishoti. Atje banonte së bashku me familien e tij: 

motrat, mbesën Kostancën, të bijën Isabelën dhe një shërbëtore. Në këtë shtëpi 

periferike ai shkroi dy novela: El casamiento enganoso dhe El coloquio de los perros. 

Skenari i dy novelave zhvillohet në pikërisht këtë vend, në periferi të qytetit, kati i dytë 

mbi një tavernë, përballë thertohes e pas spitalit, detaje këto që mbështesin këtë 

hipotezë.  

Luis Astrana Marín, biograf i shekullit te kaluar, shkroi një vepër voluminoze në 

shtatë vëllime mbi jetën e Cervantes-it, të titulluar Jeta e veçantë dhe heroike e Miguel 

de Cervantes de Saavedra.
23

  Ai tregon se Cervantesi në pranverë përfundoi së shkruari 

veprën e tij dhe kërkoi një botues, i cili ishte i biri i botuesit të Galateas, librit që autori 

                                                           
22

 León Máinez, Ramón: Cervantes y su época. Botim i Jerez de la Frontera, Litografía Jerezana. 1901, f. 

513-514 
23

 Astrana Marín, Luis: Vida ejemplar de Miguel Cervantes de Saavedra, Instituto Editorial Reus, 1948-

1958. 
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e shkroi 20 vite më parë, më 1585. Francisco de Robles, i biri i Blas de Robles, me të 

cilin mendohet se njihej më parë.  

Me 26 shtator, Mbreti i lejon botimin e librit me titull:  El ingenioso hidalgo de 

la Mancha, ky akt quhej Privilegj Mbretëror. Kërkesa për botim  përmban këtë titull dhe 

gjendet sot në Arkivin Historik Kombëtar.  

Në tetor, shkruan dedikimin për Dukën Béjar dhe në fund të muajit apo fillim të 

nëntorit shkruan Prologun dhe e dërgon në Madrit ku po sistemohej libri për botim.  

Ka shumë mundësi  që në fund të dhjetorit libri të jetë botuar. Ne vijmë në  këtë 

përfundim  pasi Faqja e Gabimeve mban datën 1, dhe Taksa datën 20, por sidoqoftë libri 

doli nga shtypi  në janar 1605 me titullin përfundimtar El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha.   

Disa dëshmitarë flasin për një botim të mëparshëm; një prej tyre është 

konkurrenti më i rëndësishëm i Cervantes-it, Lope de Vega. Lope i dërgonte një letër 

mikut të tij duke i komentuar Cervantes-in dhe Don Kishotin, në gusht të vitit 1604. Por 

ekziston mundësia që Lope të ishte informuar për librin pa e parë ende. Lope shkruante: 

“ Nuk kam çfarë të them për poetët,  ky është një shkekull i mirë. Shumë prej 

tyre po përgatiten për vitin në vijim; por asnjë nuk është aq i keq sa Cervantes-i, as aq 

budalla sa të lëvdojë Don Kishotin...”
24

  

 

Don Kishoti, njohu një sukses shumë të madh që në fillim. Biografi i parë i 

Cervantes-it, Mayans thotë se jeta dhe vepra e Cervantes-it janë të shkrira mes tyre. Më 

pas ai tregon se mbreti Filipi i III, nga ballkoni i pallatit mbretëror Alcazar në Madrit, pa 

një të ri të qeshte shumë ndërsa lexonte një libër në breg të lumit Manzanares. Mbreti 

tha: “Ose ai djalë ka dalë nga mendtë, ose po lexon Don Kishotin. U afruan dhe panë se 

studenti po lexonte Kishotin.” 
25

 

 

Personazhet e Cervantes-it u bënë shpejt të famshëm, ata zunë vend ndër festat 

që u organizuan me rastin e lindjes së Princit Filipi i IV. Për famën e Librit të Parë 

shkruan Marquez Torrez, në dokumentin e hartuar prej tij në vitin 1615, ku lejon 

botimin e librit të Dytë. Po ashtu, vetë Cervantesi komenton popullaritetin e Librit të 

Parë në disa kapituj e III, XVI, XXXII të Librit të Dytë. 

Realisht botimi i parë kishte mjaft mangësi si: cilësia e keqe e letrës, mjaft 

gabime drejtëshkrimore, pasaktësia e shenjave të pikësimit,  mungon   episodi  ku 

vidhet  gomari, si dhe dokumenti i lejimit të botimit.  

Sasia e librave në treg ishte e kufizuar, dhe u tërhoq për shkak të gabimeve të 

shumta ortografike, apo dhe sepse disa kopje u dërguan në Amerikë, sipas Rodriguez 

Marin, biograf e servantin. 
26

 

Bowl, biograf,  servantist anglez, botuesi më i mirë i Cervantes-it në shekullin 

XVIII, thotë në vitin 1777, se në të njëjtin vit, në të njëjtën shtëpi botuese, në të njëjtin 

qytet, u botua së dyti libri Don Kishoti. 
27

 

 

                                                           
24

 Entrambasaguas, Joaquín de: Estudios sobre Lope de Vega. Vëllimi i parë, Madrid, CSIC, 1967, f. 107-

122. 
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54. 
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 Rodriguez Marin, Francisco: Don Quijote con correcciones y nuevas notas. 10 volumes, Madrid, Atlas, 

1947- 1949. 
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1.3  RETHANAT E LINDJES SË ROMANIT, KRITIKË GJENETIKE 

 

Zhanret narrativë të shekullit XVI janë novela pikareske, novela kalorsiake, 

novela pastorale, tregimet e shkurtra që në të shumtën e rasteve ishin imitim i letërsisë 

italiane. Teknikat narrative italiane dhe temat e tyre u trajtuan nga shkrimtarët spanjollë 

në fund të shekullit XV, e në vijim përgjatë Rilindjes. Ata në mënyrë sistematike 

kopjonin modelet që vinin nga Italia, mbi të gjithë Decameronin dhe Boccaccion. Në 

fabul shfaqen disa personazhe, të cilët mblidhen për një arësye çfarëdo dhe kalojnë 

kohën e lirë duke folur e duke u argëtuar ndërsa ndajnë mes tyre tregime e histori të 

sajuara, madje dhe novela. Autorët i botonin këto vepra trillim narrativ, pa emërtuar 

zhanrin e tyre, pa patur një model të qartë të formuluar mbështetur mbi rregulla të qarta 

letrare. Të gjithë autorët u kujdesën që pavarësisht bashkimit të zhanreve të ndryshëm, 

vepra të mbante një fill që e unifikonte nga fillimi në fund. Ky miksim zhanresh, doli i 

suksesshëm.   

“Shumë vepra përfshinin të gjithë zhanret letrarë që ekzistonin në atë kohë. 

Kishte libra që në organizimin e tyre përfshinin dhe legjenda, mite, poezi epike e lirike, 

histori e  fakte reale, trillim e fantazi së bashku nën një titull të vetëm. Duket se 

shkrimtarit i interesonte të tregonte njohuritë e tij enciklopedike, por në shumë raste 

vepra ishte thjesht e sajuar. Shkrimtarët spanjollë të Shekullit të Artë,  ndiqnin 

shembullin e Ravisio Textor, Celio Rodriginio, Pierini Valeriano. Qëllimi i shkrimtarit 

është të kënaqë lexuesin, përmes varieteteve episodikë dhe aksionit  të ngjeshur.”
28

 

  

Cervantes-i e filloi karrierën e tij si shkrimtar me Galatean, një novelë pastorale, 

me një strukturë të hapur që i lejon të realizojë një përzierje égloga klasike (kompozim 

poetik ku dy barinj dialogojnë për dashurinë dhe jetën në fshat), poezi, këngë, prozë 

përshkruese, dhe dialog.  Cervantes-i kur shkroi Novelas Ejemplares, në Prolog ashtu si 

në titull, sqaron zhanrin e krijimit të tij, i ndërgjegjshëm që shkroi novela duke ndjekur 

teknikat narrative të novelës italiane.  Ndërsa kur shkroi Don Kishotin, autori nuk 

emërton zhanrin e krijimit të tij. Por një studiues i jashtëzakonshëm i veprës së 

Cervantes-it, Menendez y Pelayo nënvizon:  “Kishoti sido që të konsiderohet, përbën 

një botë poetike të plotë, ...përfshin, mban në bërthamë çdo krijim novelesk pararendës, 

në fakt vetëm përmes tij mund të zbulohej e dimensionohej letërsia imagjinuese e 

shkruar para tij, sepse Cervantesi e asimiloi dhe e trupëzoi në veprën e tij
29

. 

 

Kishoti me pretekstin e një udhëtimi lidh pjesë të ndryshme në një të tërë. Dhe 

në dy libra, ne shohim tre daljet e heroit tonë. Autori ndërton dialogje mjaft argëtuese, 

në fakt e gjithë vepra mbështetet në dialogje dhe autori nuk ka nëvojë t’i drejtohet 

zhanrit dramatik. Historia është e pasur me shumë anekdota, tregime të shkurtra të cilët 

ndërlidhen mes tyre, shprehje popullore, përshkrime. Ndërsa personazhet bisedojnë 

përpiqen ta paraqesin situatën si reale, të vërtetë. Kështu për shëmbull, shkrimtari duke i 

shërbyer kësaj ideje, komenton  festën e publikon komedinë e shfaqur aty, ai kthehet në 

kronist pushon së qeni shkrimtar.    

                                                           
28

 Fernández Nieto, Manuel: “Función de los géneros dramáticos en novelas y misceláneas”,  në Criticón, 

Nr.30, Toulouse,  1985, f. 151-152. 
29

 Menendez y Pelayo, Marcelino: “Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboración del Quijote”. 

në Estudios de Crítica Literaria, Madrid,  Revista de Archivos, 1908, vëll. II, f. 9-10. 
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Po ahtu në kapitullin VI të Pjesës së Parë, Cervantes-i komenton dhe shpreh 

opinionin e tij personal mbi librat dhe autorët e kohës së tij, duke i vendosur në gojën e 

personazheve. 

 

”- Ky, – u përgjigj berberi, - është “Don Olivanti i Larës”.    

  - Autori i këtij libri, - tha prifti, - është gjithë ai që ka shkruar “Kopshtin e 

luleve” dhe është shumë zor të thuhet në cilin nga të dy thotë të vërtetën, a më mirë, në 

cilin gënjen më pak. Sidoqoftë vërtite në oborr për marrëzitë dhe budallallëqet që 

shkruan.  

- Pas këtij, - tha berberi, - vjen “Florismarti i Hirkanisë”.    

- Ama, zoti Florismar na qenka? – tha prifti. – Atëhere hidhe shpejt në oborr, se 

atje e ka vendin me lindjen e tij të çuditshme, me aventurat e tij fantastike e me stilin e 

tij të ashpër e të thatë. Vërtite në oborr zonja kujdestare.”   

 

 Ndërsa përsonazhet janë në bibliotekën e Don Kishotit, Cervantes-i komenton 

librin e tij Galatea dhe premton se do të shkruajë një të dytë, premtim që nuk e mbajti 

kurrë.  

- “Galetea” e Migel Servantesit, -u përgjigj berberi.    

- Ky Servantesi është miku im që prej shumë vjetësh, dhe e di se është më i zoti 

në vojtjet, sesa në vjershat. Subjektin e librit e ka gjetur mirë. Për fat të keq nis shumë 

gjëra dhe asnjë nuk mbaron. Duhet të presim pjesën e dytë.”
30

   

 

Dhe përfundon  retorikën me këshillën që të mos e hidhnin librin e tij, por ta 

mbanin në bibliotekë. 

 

Stefan Guilman studiues i veprës së Cervantes-it, sheh tek: “Don Kishoti një 

model narracioni i cili bazohet nga njëra anë në zgjatimin e dy jetëve njerëzore që 

ndërthuren mes tyre. Nga ana tjetër jetët e tyre janë në komunikim të vazhdueshëm me 

të tjerë.”
31

  Kjo ishte karakteristikë e narracionit të kohës, e zhanrit të përzier. 

   

Mateo Alemán, bashkëkohës i Cervantes-it, shkroi një novelë pikareske në dy 

volume, titulluar Guzmán de Alfarache, e publikuar në vitet 1599 në Madrid e 1604 në 

Lisbonë. Autori shkroi një satirë morale, një vepër didaktike, ku jepen shëmbuj të asaj 

që nuk duhet bërë, ku heroi kryesor është një antihero. Kjo vepër u shkrua në vite të 

afërta me Kishotin dhe njohu mjaft sukses por dallon mjaft nga ai, pasi Kishoti erdhi si 

vepër satirë, argëtuese, për të kaluar kohën (pasatiempo) këndshëm, drejtuar lexuesit të 

pa zënë me punë (desocupado) sipas autorit në Prolog. Cervantes-i nuk moralizon 

lexuesin e tij por e nxit të lexojë në kohën e tij të lirë. Ai nuk shkruan një libër erudit, 

madje i shpotit ata (në Prolog) jo se i mungon formimi, por sepse ai do të “argëtojë 

melankolikun”. 

   

Cervantes-i, nuk shkroi të vetmin libër që parodizon novelat e kalorësisë, por në 

dallim nga librat e tjerë që ishin shumë moralizues dhe shumë doktrinalë, romani i tij  

ishte i pasur me humor e sarkazëm. Duam të kujtojmë disa autorë e disa vepra 

moralizuese të cilat dështuan në misionin e tyre për të përmbyllur letërsinë e kalorësisë 

dhe nuk e trajtuan problematikën nga këndvështrimi humoristik e deri tallës si 

                                                           
30

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti i Mançës, Pjesa e Parë, Tiranë, Onufri, 2008, f. 44. 
31
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Cervantes-i.  Luis Vives me librat: De institutione cristiane feminae (1524),  De causis 

corruptarum artium (1531), Luis de Granada me Simbolos de la fe (1582), etj. 

Cervantes-i sipas pohimeve të tij, ishte një lexues i jashtëzakonshëm. Shprehja 

“unë jam merak dhe këndoj makar dhe karta e hedhura rrugëve”,
32

 është interpretuar si 

dëshmi e autorit për veten e tij dhe pasionin e tij për leximin. Përgjatë dy librave të Don 

Kishotit, personazhit të lajthitur nga leximi, autori i jep rast vetes të ndajë mendime 

personale mbi vepra e autorë të veçantë dhe teorinë e letërsisë.  

Autori përdori të gjitha mundësitë që i ofronte novela e kalorësisë për të ndërtuar 

një parodi përkundrejt saj, gjë të cilën e thekson që në kapitullin e parë, dhe në mjaft 

kapituj të tjerë përgjatë librit si dhe në kapitullin e L, ku Kishoti bën një përmbledhje 

mbi kuptimin e këtyre aventurave në një narracion kalorësiak. Në kapitujt e parë vëmë 

re alternim temash e motivesh të marra nga novela pikareke si: në daljen e parë, 

kështjella e fantazisë dhe pazari i ndyrë; prostitutat përballë virgjëreshave; trofta, 

ushqimi i kalorësve, me bakalaon; pikaro pronar i hanit dhe hidalgo (sojliu); Duket se 

autori sjell botën e Guzmán de Alfaranche të Mateo Alemán,  madje e karikaturon, -

sipas Stephen Gilman.
33

  

 

Florencio Sevilla dhe Antonio Rey, mendojnë se Cervantes-i e kishte të qartë se: 

“përballja e tij më e rëndësishme ishte me novelën pikareske, për shkak të suksesit të 

madh të Guzmán de Alfaranche, se sa me novelën kalorësiake. Cervantes-i natyrisht iu 

shmang disa elementëve si autobiografia, dhe këndvështrimi unik ekskluziv i historisë... 

po ashtu realizmi i Cervantes-it nuk ishte dogmatik e i mbyllur si ai gjerman, por i 

hapur e elastik.
34

  

Mendojmë se vepra e Mateo Alemán, së bashku me novelat mikse janë 

katalizatorë të narracionit servantin. Por Cervantes-i nuk është moralizues si Alemán, 

letërsia e të cilit nuk është as argëtuese për të kaluar kohën e lirë, as shtensionuese për 

atë që është i shqetësuar. Mateo Aleman, njohu një sukses të jashtzakonshëm u përkthye 

në shumë gjuhë, mjafton të përmendim se vetëm libri i parë në pesë vite, u botua 26 

herë. 

Lexuesi i pa zënë me punë i Cervantesit, lexon dy daljet e heroit, ashtu si në 

librat e kalorësisë, librat pikareske, novelat e përziera, në libër ai gjeti novela të 

ndërmjetme, poezi lirike, botë baritore e sentimentale. Gjini të ndryshme të cilat janë 

harmonizuar me pjesën tjetër të narracionit.  

 

Pjesën e Parë të Kishotit, studiuesi Riley e konsideronte “antologji” tregimesh të 

vendosura me një harmoni të mrekullueshme në të njëjtin kontekst.
35

 

Kjo endje mes novelave kalorsiake, pastorale, pikareske, që realizoi Cervantes-i 

në romanin e tij, përbënin risi për romanin spanjoll e botëror, e hapën mundësi të reja 

për zhanrin. Pjesa e Dytë tashme e paraprirë, solli evoluim të narracionit, i cili vjen më i 

njësuar, pavarësisht nga ndërfutja e disa historive pa lidhje me të tërën, ishullore, si 

qeverisja e Sanço Panços, etj. 

Risia e Cervantes-it, ndoshta më e rëndësishmja sipas Gilman, është përdorimi i 

dy daljeve të para si argument në daljen e tretë, përdorimi i argumenteve, ngjarjeve a 

                                                           
32

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti i Mançës, Pjesa e Parë, Tiranë, Onufri, 2008, f. 58. 
33

 Gilman, Stephen: Novela según Cervantes, México, Fondo de cultura económica, 1993, f. 63. 
34

 Cervantes, Miguel de: Miguel de Cervantes, Introducción y notas de Florencio Sevilla Arroyo dhe 

Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza, (Obra Completa, IV), 1999, f.15. 
35

 Riley, Eduard C: Introducción al “Quijote”, Barcelonë, Crítica, 2000, f. 106. 
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personazheve si topik, për Librin e Dytë. Këtu ironia servantine, sipas studiuesit arrin 

kulmin, e hap rrugën për të ardhmen e novelës.
36

 

 

 

1.3.1  CERVANTESI, PRINCI I GJENIVE  

 

 

Romani si lloji kryesor i gjinisë epike ka njohur një evolucion të ndërlikuar, 

ndërsa ka mjaft përpjekje për teorizimin e tij, prej shekullit XVIII e deri sot. Dëshirojmë 

të mbështetemi mbi disa teori ndërsa studiojmë veprën e Cervantes-it, Don Kishoti i 

Mançës. Në shekullin e XIX, kohë kur romani pati një zhvillim të veçantë, u përpunua 

teoria mbështetur mbi filozofinë e pozitivizmit. Ndërsa në shekullin e XX, studiuesit u 

morën kryesisht me poetikën e romanit mbështetur në organizimin e brëndshëm 

kuptimor strukturor.  

Metodat biografike, sociologjike, psikologjike, etj. mbeshtetin teorinë pozitiviste 

në analizën e veprës letrare, e cila quhet e jashtme, mjaft e rëndësishme në rastin tonë 

duke parë se jeta dhe vepra e Cervantesit, kanë një ndërlidhje të jashtëzakonshme. Në 

një kuptim vepra dhe autori janë në një lidhje të pandashme. “Shkaku i dukshëm, i një 

vepre arti është krijuesi i saj, prandaj dhe trajtimi sipas personalitetit dhe jetës së 

shkrimtarit ka qenë një nga metodat më të hershme e më të afirmuara të studimeve 

letrare.” 
37

 

Për biografinë e shkrimtarit, mund te flitet e të gjykohet për aq sa hedh dritë mbi 

veprën e shkruar. Në kuadër të studimit tonë ne mund të themi se ajo hedh dritë ndërsa 

studiojmë gjeniun Cervantes, talentin e tij, zhvillimin e tij intelektual, psikologjik, 

emocional, dhe përbën interes të njohësh shkrimtarin dhe procesin e krijimit letrar. 

Është  gabim të themi se arti është kryekëput shprehje e mishërim i ndjenjave 

dhe përvojës vetjake të autorit,  madje dhe aty ku ka lidhje mes jetës së autorit dhe 

veprës letrare nuk mund të themi se vepra është kopje e saktë e jetës. Për autorë si 

Cervantes-i, jetën e të cilit e njohim shumë pak, po ashtu emocionin dhe përjetesën e tij 

në situata shumë të rëndësishme, dëshira jonë për ta identifikuar në veprën e tij, për t’i 

gjetur (zbuluar) gjurmët e reales në vepër është e pashmangshme. Vepra e Cervantes-it 

mishëron shumë nga eksperiencat jetësore e shpirtërore e tij, nuk është vetëm biografia 

e tij, por biografia shtuar traditën letrare, kulturën e kohës në të cilën ai jetoi, formimi i 

tij, etj. Vepra e Cervantes-it nuk është një vepër arti ku autori dëshiroi të arratiset, nuk 

është as një ëndërr e dashur e jetës së tij, as thjesht një periudhë e jetës së tij; krijimi 

është një proces tepër kompleks ku gjithçka është në një harmoni shumë të rëndësishme. 

Mendojmë se nëse do ta lexonim veprën pa e njohur autorin, kohën kur ai jetoi, 

biografinë e tij, do humbisnim shumë prej saj. 

Bart, i cili i përket shkollës strukturaliste, kritikon konceptet pozitiviste në 

letërsi, në esenë e tij Vdekja e autorit.
38

 Studiuesi, flet për “zdukjen” e autorit, teksti nuk 

është më i tij, por i kulturës botërore dhe i lexuesit. Autori vdes në mënyre metaforike 

sipas Bart, pasi ka plazmuar mendimin e tij mbi letër. Sipas tij, autori vdes sepse nuk ka 

një lexues absolut, në kohë të ndryshme lexues të ndryshëm do ta lexojnë e interpretojnë 

veprën në mënyra të ndryshme, sepse një tekst në vetvete është pikë takimi i shumë 
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teksteve të tjerë, ide që ndërthuren nga e shkuara kulturore dhe historike. Idetë nuk i 

perkasin një personi, vetëm shkrimtarit, por kulturës e historisë në pergjithësi.  

Teksti sipas Bart, është një rishkrim,  një endje takimesh, që vijnë nga kultura të 

ndryshme të cilat rishkruhen e riaktualizohen. Teksti letrar është i hapur për shumë 

interpretime, lexuesi interpreton i lirë tekstin dhe ka një rol aktiv në  procesin krijues. 

“Vdekja e autorit sipas tij, është e lidhur me kthimin tek gjuha. Është gjuha që flet jo 

autori, madje ai flet për “gabimin biografik”. Duke kërkuar vdekjen e autorit, Barth 

kapërcen teoritë e Kritikës së Re e cila veprën e shikon të lidhur me intuitën e autorit”.
39

  

Formalistët rusë pohojnë se një vepër letrare lidhet me letërsinë dhe jo me 

personalitetin e autorit. Ata e shohin autorin më shumë si produkt se sa si burim, ndërsa 

pohojnë se ndryshimet në letërsi nuk varen nga rrethanat personale e psikologjike të 

autorit por nga format paraekzistuese të letërsisë.
40

 “... Detyra e autorit është të njohë 

letërsinë dhe ajo, çka ai mund të njohë ose mund të mos njohë rreth jetës, nuk ka aspak 

lidhje me detyrën e tij.” 
41

 

Në studimin tonë ne jemi mbështetur në faktin se debati teorik që ka shoqëruar 

mendimin shkencor të shekujve të fundit ka zbuluar qartë se: “Letërsia, për vetë natyrën 

komplekse të saj, krijon pikëqasje nga metoda të ndryshme studimi.”
42

 Letërsia (gjuha 

letrare) është forma më e lartë e përdorimit të gjuhës, ku një rëndësi të madhe ka 

mesazhi që përcjell dhe forma me të cilën prezantohet.  

Don Kishoti si vepër u shkrua në shekullin e XV (1605-1615), në një moment të 

caktuar historik e kulturor, ndërsa lexohet sot pas shumë shekujsh, receptohet, në një 

tjetër kontekst historik e kulturor. Ky kontekst i ri nuk është pa peshë në receptimin e 

veprës së tij. Në distancë kohore ne e kemi të lehtë ta lexojmë veprën të shkëputur nga 

autori, por ndërsa studiojmë jetën e autorit zbulojmë ndërlidhje apo ndërthurje të 

jashtëzakonshme mes tyre. Cervantes-i është plazmuar në veprën e tij.  

“Edhe kur një vepër arti përmban elemente të padiskutueshme autobiografikë, 

ata i nënshtrohen në vepër një ristrukturimi dhe transformimi, nga i cili humbasin 

kuptimin ngushtësisht personal dhe bëhen thjesht një material konkret njerëzor.”
43

 

 

Cervantes-i, i mirënjohur si Princi i Gjenive, është figura më e rëndësishme e 

letërsisë spanjolle. Ai u bë  i njohur ndërkombëtarisht me veprën:  El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, e cila në shqip fjalë për fjalë do të përkthehej: Kalorësi 

gjeni ( gjeniu kalorës) Zoti Kishot i Mançës, por shqiptarët e njohin thjesht  Don Kishoti 

i Mançës, apo sipas sugjerimit të Fan Nolit, Kalorësi mendjemprehtë Don Kishoti i 

Mançës.  

Cervantes-i u emërtua me një titull të lartë: Princ (principe), jo se ishte fisnik 

nga prejardhja familjare, por sepse konsiderohet Gjeni (genio), i pari ndër gjenitë, më i 

rëndësishmi, i shkëlqyeri, rrjedhojë e aktivitetit të tij krijues, ai që krijoi  romanin 

modern si zhanër e në këtë kuadër njërën prej veprave më të mira të letërsisë botërore 

Don Kishotin. Ai është thirrur Gjeni, pasi kritika letrare botërore njohu aftësinë, 

talentin, inteligjencën e tij për të krijuar e sjellë pranë lexuesit një vepër gjeniale. 

Gjeniu i penës spanjolle, ka një jetë që ende sot është enigmë, mbasi  fare  pak 

dokumente ndriçojnë momente kyç të saj. Ndërsa vepra e tij, përkundrazi  mban qartë 
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gjurmët e jetës dhe  është një përzierje e realitetit të jetës me fantazinë. Një novelë e 

mrekullueshme e Cervantesit titullohet “Coloquio de perros”
44

 (Bashkëbisedim mes 

qensh), e cila është një krijim alegorik i mbushur me satirë e me nota të fuqishme 

autobiografike lidhur me fëmijërinë e tij. Personazhet janë qentë, jeta e tyre e shfaqur në 

një bashkëbisedim, jeta e autorit përmes bisedës së qenve, përshkrimi i ndjenjave të tij 

ndaj jetës dhe botës që e rrethon. Cervantes-i është njëri prej tyre, qeni Berganza i cili 

në bashkëbisedimin e tij me qenin Cipion, tregon padrejtësitë e fatit, shoqërisë dhe 

falsitetin e njerëzve.  

Cervantes-i filozofon e nën këtë maskë  fsheh ndjenjat, protestat dhe ankesat e 

tij. Nuk bëhet fjalë për rrëfim të  ngjarjeve të caktuara por për një biografi e përjetesave 

të autorit, të ndjenjave të tij, dëshirë për të shfryrë atë emocion që lidhet me padrejtësinë 

e që gjendet brenda tij:  

 

Berganza: Përsa më përket mund të shtoj, se që kur mora fuqi të bluaja kocka, 

pata dëshirë të flisja e të rëfeja gjërat që ishin vendosur në mendjen time, e aty të 

hershme shumë o ndryshken o harrohen.
45

 

 

Berganza kish dëshirë të ankohej nën zë, por si çdo qenie njerëzore vishte 

kritikën e tij me një mantel filozofik: 

 

Cipioni: Kujdes, Berganza, mos vjen nga djalli ky tundimi yt për të filozofuar, 

sepse është velloja më e mirë që mund të përdorë kritika për të fshehur e mbuluar 

ligësinë e saj, ndërsa e vesh të duket si frazë filozofësh, të cilën ndërsa e thua ashpër 

duket represive, por  kur vë në dukje defektet e të tjerëve duket përkujdesje e mirë.
46

 

 

Cervantes përmes satirës therëse po përpiqet t’u tregojë njerëzve se ata kanë 

llogjikë më të shkurtër se qentë, se qentë janë më inteligjentë, e njerëzit mbase më qen 

se qentë. 

 

“U shërua e u kthye përsëri natën tjetër, dhe unë iu ktheva sherrit së bashku me 

bushtrën time.”
47

 

 

Ngjarjet zhvillohen në qytetin e Cervantesit, Alcala de Henares. Aty pranë 

spitalit  ku punonte babai i tij, me profesion ndihmësmjek, qentë dialogojnë lidhur me 

profesionin e mjekut dhe domosdorshmërinë e përgatitjes së mjekëve, pasi sipas tyre 

numri duhet të jetë më i madh nga ç’nevojiten. 

Në një tjetër episod të novelës, flitet për kasapët e thertores së Seviljes, pranë së 

cilës ndodhej shtëpia ku banonte shkrimtari. Ata përfaqësojnë një kategori njerëzish që 

Cervantes-i njohu në jetë: hajdutët, mashtruesit, burracakët.  

Përmes satirës së tregimeve, autori zbulon aspekte të karakterit të tij, si dëshira 

për të mos lënduar. Ciprioni këshillon gjatë diskutimit të tij, që të mos lëndojë askënd 

me satirën që përdor, por t’a modelojë atë. 
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Ciprioni: “Kam dëgjuar nga një poet i hershëm, se është shumë e vështirë të mos 

shkruash satirë, do të kërkoja në mirësinë tënde që të ketë dritë e jo gjak në të, dua të 

them se mund të vësh në dukje mendimin tënd me satirë por të mos vrasësh më të. 

Kritika e veshur me satirë edhe kur të bën të qeshësh shumë, vret, e kësisoj nuk është e 

mirë.”
48

 

 

Cervantes është i katërti nga shtatë fëmijët që patën Rodrigo Cervantes dhe 

Leonor de Cortinas. Fëmijën ata e pagëzuan me datën 9 tetor 1547, në Kishën Santa 

Maria la Mayor, në Alcala de Henares dhe i dhanë emrin Miguel de Crevantes de 

Saavedra. Ekziston dokumenti i pagëzimit të tij pranë kësaj Kishe, por  ndërkohë shumë 

qytete të Spanjës ngrejnë pretendimin se janë djepi i Crevantesit si Madriti, Sevilja, 

Kordoba, Konsuegra, Toledo, Alcazar de San Juan. Nuk dihet data e lindjes, por shumë 

kronistë mendojnë se  është 29 shtatori, duke e lidhur me emrin e tij,  është, pra,  dita e 

Shën Migelit. 

Në vitin 1551, Rodrigo i ati, me profesion ndihmës infermier/ ndihmësmjek, 

largohet nga qyteti drejt Valjadolid, Kordobës, Kabrës dhe Seviljes në kërkim të fatit 

pasi kishte borxhe, ndërsa nuk është e sigurtë që familja e shoqëroi. Cevantes-i vetë  

tregon se ka qenë shoqërues i të atit në këtë pelegrinazh apo në një pjesë të tij, në 

prologun e teatrit të tij ku përmend se pa në skenë të shfaqeshin pjesë teatrale të Lope de 

Rueda në Seville apo dhe gjetkë.
49

  

Duket se Cervantes-i nuk ndoqi një shkollë normale, të paktën kështu mendohet 

(pasi mungojnë dokumentet) sepse rendi pas të atit ndër kolegje jezuite sa në Kordoba, 

Sevilje dhe në Universitet e Alkalasë e Salamankës. Kur ishte  në moshën 6 vjeçare 

ndiqte Kolegjin Santa Catalina të Kordobës.  

Nuk dihet asgjë për vitet e rinisë deri në vitin 1568, ku shfaqet si student i 

shkencave Sociale të Juan Lopez de Hoyos, i cili e thërret Cervantesin: “Dishepulli ynë i 

shtrenjtë dhe i dashur”. Cervantes aso kohe ende nuk kishte dhënë prova të talentit të 

tij,  ndërsa Juan Lopez de Hoyos  përzgjedh katër poezi të tij për t’i bërë pjesë të një 

libri në nderim të vdekjes së mbretëreshës së Spanjës, Isabel de Valois, gruas së tretë të 

Filipit të II, ku dhe shfaq konsideratën ndaj tij.
50

   

Ky libër u botua një vit më vonë. Juan Lopez de Hoyos i cili ishte dhe kronist i 

qytetit të Madritit, prifti i Kishës San Andres të të njëjtit qytet, mbante titullin Profesor 

për Studimin e Qytetit të Madritit, konsiderohet me mburrje profesori i Cervantes-it. E 

ardhmja e Cervantesit pranë këtij personaliteti është mjaft premtuese, pas gjashtë 

muajsh me shumë mundësi do hynte në Universitetin Complutense. Por jeta e tij ndërroi 

drejtim, iu desh të ndeshej për emrin e mirë të motrës së tij Andrea, me Antonio de 

Sigura. 

Viti 1569 e gjen Cervantesin, në Romë. Kronistët mendojnë se u largua me të 

shpejtë nga Spanja për të mos rënë në burg, pasi në një duel në rrugë plagosi Antonio de 

Sigura. Ka vetëm një mundësi që lajmi të jetë i pavërtetë, ekzistenca e një Miguel 
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Servantesi tjetër, pasi ekzizton dokumenti i dënimit me burg për këtë krim. Në këtë rast 

mbetet pa përgjigje pyetja: pse ndërroi skenari i jetës së Cervantesit?  

Vepra e Cervantesit, Los trabajos de Persiles y Siguismunda, e botuar pas 

vdekjes së autorit (1617),  ka elementë autobiografikë,  kështu personazhi barbar 

spanjoll me emrin Antonio tregon në librin e I kapitulli V: “Unë  desh fati e linda në 

Spanjë, në një nga provincat më të mira, gjysmë aristokrat, u rrita si i pasur, dhe 

shkova deri në dyert e Gramatikës...”  Profesori i Cervantesit, Huan Lopez de Hoyos,  

ishte ndër të tjera profesor i Gramatikës në Estudios de la Villa Madrileña. 

 

Vijojmë me novelën, ku personazhi Antonio, i cili gjendet në sheshin e fshatit 

gjatë festimeve, i mbushur me hidhërim e në sherr me një “kalorës, që ishte djali i dytë i 

një titullari”, tregon se si mori shpatën në dorë e: “...i dhashë dy të goditura të mira me 

shpatë, saqë e humbi e nuk kuptonte çfarë i kishte ndodhur... gjaku i rridhte nga njëra 

nga dy plagët që kishte në kokë.” 
51

 

 

Personazhi quhet Antonio, ka të njejtin emër si dhe personi që plagosi 

Cervantes-in, Antonio Segura, pra kundërshtari  nga jeta reale hyri në narracion.   

Po tek vepra Persiles, tregohet udhëtimi i disa peregrinëve drejt Romës, i cili me 

siguri është udhëtimi i vetë Cervantes-it. Studiuesit mendojnë se ky është itinerari i 

supozuar i tij, ndërsa i largohej policisë. Itinerari vijoi nga Madridi në La Mança, drejt 

Valencies, Barcelonës, Perpinjon, Lenguadok, Provencë, Milano më pas Luka një qytet 

i vogël i Italisë, dhe hyjnë në Romë nga porta e Popullit sot Piazza del Popolo.   

Cervantes-i zgjodhi Italinë për t’u arratisur, për dy arsye: Italia ishte jashtë 

juridiksionit të mbretit Filipi II dhe  rrezatimi i kulturës së saj kishte një  ndikim të 

fuqishëm  në jetën  kulturore  spanjolle. Viti 1570 e gjen kamarier të kardinalit të 

ardhshëm Julio Acquaviva, ndërsa viziton disa qytete italiane të përshkruara në disa nga 

veprat e tij. Që të fillonte këtë punë iu desh të merrte një dëshmi të “pastërtisë së 

gjakut” të tij, për të cilin flet tek Coloquio de los perros,  dhe e quan “Expurgar de 

linaje”. Kjo dëshmi e pastërtisë së gjakut shërben për të verifikuar origjinën e tij fetare. 

I ati e mori në Madrid këtë dokument, përpara autoriteteve shtetërore, sipas të cilës 

Cervantes-i ishte i biri i ligjshëm i prindërve të tij, dhe  ata në origjinë nuk ishin as 

arabë, as izraelitë, as të konvertuar në katolikë, as të falur për ndonjë arësye nga 

Inkuizicioni.
52

 Ky dokument i hapi rrugën e punësimit si kamarier pranë kardinalit, i cili 

ishte vetëm një vit më i madh se Cervantes-i. Në dedikimin që shkroi tek libri Galatea, 

Cervantesi përmend faktin që kishte punuar kamerier tek Acquaviva.  

 

Cervantes-i kaloi pesë vite në Itali, një vit kamerier dhe katër të tjerë si ushtarak.  

Ndikimi i kulturës e i letërsisë italiane mbi të është i padiskutueshëm. Libri i parë 

Galatea,  një novelë pastorale mban vulën e influencës së zhanrit mjaft në modë në Itali, 

madje në këtë libër ai u drejtohet italisht banorëve të Asola, “gli asolani”.
53

 Cervantes-i 

lexonte e fliste italisht, madje jetoi intensivisht jetën kulturore të vendit, Rilindjen 

Italiane. 
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Brenda librit Don Kishoti, Cervantes ka vendosur novelën e Provonjësit të 

krisur, kapitulli XXXIII deri XXXV, e cila nuk ka lidhje me narracionin e Kishotit, dhe 

ngjarjet zhvillohen në Firence, apo siç Noli e përkthen në Florencë. Novela fillon 

kështu: 

  

“Në Florencë, një qytet i pasur dhe i dëgjuar i Italisë, në provincën e Toskanës, 

rronin Anselmi dhe Lothari, dy zotërinj, të pasur dhe bujarë, të cilët kishin aq shumë 

dashuri për njëri- tjetrin, sa të gjithë ata që i njihnin i quanin: të dy miqtë.”
54

 

 

Ngjarja në novelën Provonjësi i krisur, kishte ndodhur një shekull më herët, nga 

ngjarja në narracionin e Kishotit,  pasi Lotario miku i Anselmos, vdiq në vitin 1503 në 

betejën e Ceriñola, në mbretërinë e Napolit, ku Lautrec u ndesh me Kapitenin e madh 

Gonzalo Fernandez de Cordoba. Në këtë betejë u ndeshën trupat franceze me ato 

spanjolle.  

Novela Provonjësi i krisur, e veshur me elementë magjikë e kalorsiakë, flet për 

një konflikt të cilin e ka trajtuar poeti italian Ludovico Ariosto, në poemën epike 

Orlando i Çmendur.
55

 

 

Momenti i rëndësishëm historik që bota kristiane e myslimane njohin në këto 

vite, prek jetën e Cervantes deri në atë pikë sa përfshihet në rradhët e ushtrisë. Duket se 

ai nuk ishte  shpërfillës ndaj  rrezikimit të katolicizmit nga myslimanizmi, përmes 

zgjerimit të Perandorisë Osmane. Në Pjesën e Parë të romanit, Don Kishoti i Mançës, 

(kapitujt XXXIX –XLI), kapiteni i zënë rob tregon pikërisht këtë moment historik. 

Kapitulli XXXIX, titullohet Kur jesiri tregon veten e peripecitë e veta, ndërsa kapitulli 

XL titullohet Vijon historia e robit, kapitulli XLI Robi vazhdon të tregojë ndodhitë e tij. 

Tek kapitulli XXXIX, autori tregon historinë e një babai në malet e krahinës 

Leon, i cili po u ndan tre fëmijëve pasurinë e tij. Njëri prej tyre zgjedh të jetë ushtarak. 

Ruy Perez de Viedma, shkoi në Gjenovë nga porti i Alikantës në një anije të ngarkuar 

me lesh.  

 

“... njëri për në Salamankë, tjetri për në Sevilë, dhe unë për në Alikantë, ku 

mësova se një anije gjenoveze, e ngarkuar me lesh nisej për në Gjenovë. Isha njëzet e dy 

vjet kur dola nga shtëpia e babait.... që atje shkova në Milano, ku bleva armët e takëmet 

që i duhen një ushtari.”
56

 

 

Realisht, Cervantes-i ishte 22 vjeç kur u largua nga familia e tij, pra elementet 

dhe pikëtakimet biografike janë të ndërthurura në vepër. Historia e Spanjës, e Mesdheut 

dhe Evropës, është pjesë e jetës dhe e veprës së tij. Papa megjithëse e kishte frikë 

hegjemoninë e Spanjës, bëri aleancë me të përballë rezikut të Perandorisë turke. Liga e 

Shenjtë  është produkt i aleancës mes Spanjës, Venecias dhe Papës e drejtuar nga Juan 

de Austria, kjo rezultoi një aleancë efikase, e domosdorshme, pavarësisht  se e nxitur 

nga rrethanat. Është viti 1571, Perandoria turke kontrollonte rrugët detare dhe kishte nën 

komandë piratët të cilët vinin nga  Kostandinopoja, Algjeria e Tunizia, e përmes të 
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cilëve rrezikonte jetën dhe tregtinë e gjithë Mesdheut, për më tepër i mori venecianëve 

Qipron duke rritur tensionin në rajon.  

Cervantes-i në këtë kohë ishte ushtar nën komandën e Diego de Urbina. Në 

Siçili u vendos anija luftarake Marquesa, e cila drejtohej për në Mesdheun lindor  për 

t’u përballur me flotën osmane. Anija Markesa e cila drejtohej nga Francisco de San 

Pedro, niset drejt Gjirit të Lepantit, sot Gjiri i Korintit, pasi aty ishin parë anije pirate 

turke. Vendi ishte mjaft i rrezikshëm, po ashtu pritej të ishte edhe përballja. Cervantes-i, 

atë ditë u zgjua me temperaturë, kapiteni e urdhëroi të mos shkonte në luftë, por ai i 

vetëdijshëm se ishte një ditë e rëndësishme, kërkon leje të luftojë dhe lufton heroikisht, 

deri sa bie i plagosur rëndë në krahëror dhe në krahun e majtë. Cervantes-i pati fatin të 

shohë triumfin e Ligës kundër osmanëve, kujtimi i kësaj dite do ta shoqërojë gjithë jetës 

e do gjejë vend edhe në veprën e tij.  

Sipas tij: “Lepanti ishte vepra më e lartë që panë shekujt e shkuar, të tashëm e 

ata që do të vijnë... ushtari më mirë të vdesë në betejë se i lirë në arrati”.
57

 

Cervantes-i shprehet apo i përgjigjet me këto fjalë Avellanedës, shkrimtarit i cili 

tentoi t’i vidhte personazhet dhe titullin e Kishotit, duke shkruar një libër tallës e 

përçmues. Mbase Avellaneda e nxiti Cervantes-in të shkruajë Pjesën e Dytë, të Kishotit. 

Duket se autori ishte prekur nga përqeshjet e Avellanedës, i cili e quante plak e dorac në 

prolog të librit të tij, duke nënçmuar  lavdinë e ushtarakut, pasi gjejmë të njëjtën fjali të 

përdoret tek prologu i librit Novelas Ejemplares. 

Cervantes-i u quajt edhe  Doraci i Lepantit, ngaqë si rezultat i plagëve që mori, 

humbi lirshmërinë në përdorimin e dorës, por jo krahun. Pasi qëndroi në spitalin 

Hospital de Messina, ai është përsëri ushtarak nën komandën e Manuel Ponce de Leon. 

Në vitin 1572 gjendet në Navarino, më pas në Tunizi, në vitin 1573 gjendet në La 

Goleta. Këto ngjarje i tregon ai vetë në librin Don Kishoti, kapitulli XXXIX, Pjesa e 

Parë. Ngjarjet ai i vendos në gojën e kapitenit të rënë peng. 

Viti 1574, e gjen në garnizonin e Palermos së bashku me të vëllanë Rodrigon, të 

mbushur me besimin se vendi i tij do ta shpërblejë mirë, me një detyrë të rëndësishme 

pas gjithë atyre betejave heroike ku mori pjesë. Ai mbante statusin e “ushtarakut të 

privilegjuar” e në këto kushte kërkoi leje të kthehej në Spanjë. Mori gjithë 

rekomandimet e nevojshme nga eprorët e tij, Don Juan de Austria dhe Duka de Sessa, të 

cilat ishin të mbushura me konsiderata të larta për autorin  që shpresonte  të fitonte një 

ofiq të rëndësishëm në Spanjë apo në Indi.  

Në fillim të shtatorit të vitit 1575, niset nga Napoli me anijen Sol. Përgjatë 

udhëtimit  në bregdetin italian përballë atij katalan, ndërsa çdo gjë dukej qetë, fillon një 

stuhi detare e cila i çorjenton anijet. Ky moment shfrytëzohet nga anijet pirate algjeriane 

të cilat kishin zënë pusi. Iluzionet e Cervantesit morën fund bashkë me rënien e tij rob 

në duart e piratëve. Në novelën Spanjollja angleze ai  rrëfen  për robërinë e tij. 
58

 

Arnaut Dali Mami, i cili komandonte piratët, i drejtoi anijet dhe prenë drejt 

Algjerisë. Piratët i konsideronin të burgosurit “mall” me vlerë, pasi prej tyre do nxirrnin 

përfitim te madh. Pengjet do të liroheshin vetëm në këmbim të shumave që do paguante 

familja, ndërsa disa u mbajtën për të remuar në anije, pasi askush nuk paguante për ta. 

Misioni i shkëmbimit realizohej me ndërmjetësinë e priftërinjve të Urdhërit të Trinisë 

dhe të Mëshirës. Ata lypnin lëmoshë në Spanjë për të përmbushur misionin e 

shkëmbimit apo kontaktonin familjet e pengjeve në rastin kur ishin të kamura.  
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Cervantes-i tashmë është pre, skllav i shqiptarit Dali Mami, dhe mbiquhet 

Doraci. Ai konsiderohej si një skllav i rëndësishëm për shkak të letrave dhe  

dokumenteve rekomanduese që iu gjetën  ndaj për të u kërkua një shumë e majme. 

Familja e tij e varfër e kishte të pamundur pagesën prandaj ai projekton dhe tenton  

arratisjen nga toka e deti katër herë. E pashpjegueshme se si i falet jeta katër herë, 

ndërsa vendoset në krye të robërve për t’u arratisur në vitin 1576, 1577 pas lirimit të të 

vëllait Rodrigos, 1578 e 1579. Dy vitet e fundit ai kishte një pronar tjetër të quajtur 

Hassan Baja, mbreti i Algjerisë. Në vepër Cervantesi e quan Azán Agá, ndërsa Noli e 

quan Hasan Aga, në përkthimin në shqip.
59

 

Mëshirë e pashpjegueshme u tregua ndaj tij katër herë. Ndërsa ndërgjegjësohemi 

se është autori i Don Kishotit, mendojmë se Cervantes-i u ka lënë mbresë me fisnikërinë 

e shpirtit të tij dhe me karakterin e tij të mirë. Cervantes-i i përshkruan përpjekjet e tij 

për arratisje tek Don Kishoti dhe tek Tratos de Argel. Antonio Sosa quhet pengu në 

gojën e të cilit Cervantes-i ka vendosur historinë, e pengut tjetër të quajtur Savedra:  

 

” Veç urisë dhe zhveshjes, vuanim më tepër kur dëgjonim dhe shikonim sa keq i 

përdorte ustai ynë skllevërit e krishterë. Kur i varte, kur i vinte në hu, kur u priste 

veshët, pa shkak e për hiçgjë, po vetëm nga ligësia e tij. I vetmi me të cilin u soll mirë, 

ishte një ushtar spanjoll, i quajtur Savedra, i cili për të fituar lirinë e vet ka bërë gjëra 

që nuk do të harrohen kurrë. Këtë as e rrahu ndonjëherë, as i foli ndonjë fjalë të ligë, 

ndonëse shpesh patëm frikë se do ta shkonte në hell, për ato që bënte.”
60

 

 

Algjeria, vendi ku qëndroi peng, la mbresa të forta në jetën e Cervantesit:  

 

“Kur shkova rob, dhe pashë këtë tokë,/ me kaq famë në gjithë botën,/ në gjirin e 

saj kaq shumë piratë fsheh, mirëpret dhe mbledh/ nuk pushoja dot së qari me lot.” Këto 

fjalë Cervantesi i shkroi në novelën El Trato de Argel.
61

 

 

Për Algjerinë autori shprehet dhe tek Don Kishoti, te tre kapitujt e novelës së 

ndërvënë (XXXIX –XLI) ku tregohet  Historia e jesirit, e cila mban mjaft elementë 

autobiografikë. Kjo histori nuk ka lidhje me historinë e Don Kishotit,  personazhet janë 

dëgjues dhe komentues, madje adhurojnë kapitenin dhe historinë që ai tregon.  

 

“Në Algeri kisha më shumë shpresë të fitoja lirinë e humbur dhe bëja    

gjithmonë plane, dhe prisja rastin që t’i vija në veprim.”
62

 

 

Në po të njëjtin kapitull, autori tregon se të gjithë robërit e krishterë që ishin 

ndarë për këmbim, ishin burgosur së bashku.  

Cervantes-i u  lirua në 1589. Prifti Juan Gil i Urdhërit të Trinisë së bashku me të 

jëmëm e Cervantes-it mblodhën 500 monedha ari, pagesën e shkëmbimit. Skllavëria e 

tij zgjati pesë vite të gjatë dhe lavdia e Lepantit kishte mbetur larg, ai po kthehej 

duarbosh pa letra rekomandimi e lavdie, pa pasuri, me krahun e majtë të paralizuar, i 

lodhur dhe  pranë një familjeje të varfër që nuk e ndihmonte dot. Në tetor zbret në Denia 
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dhe në dhjetor gjendet në Madrid për të rinisur jetën e tij të copëtuar. Cervantes-i kërkoi 

t’i shpërbleheshin vitet e shërbimit ushtarak me ndonjë detyrë shtetërore të rëndësishme, 

pasi gjendja ekonomike e tij qe e përkeqësuar. Në vitin 1581, ai shkon në Portugali, e 

cila ishte bërë pjesë e kurorës së Filipit II; aty mori 400 dukatë dhe një mision politik në 

Oran që zgjati një muaj, me një pagesë 100 dukatë. Në fund të vitit është përsëri në 

Madrit, rrugëve, në pritje të njohjes e mirënjohjes së meritave të tij e të ndonjë pune për 

të jetuar. Në shkurt të 1582 i kërkon sekretarit të mbretit Antonio Eraso, një punë në 

Amerikë apo Indi, por kërkesa i refuzohet.  

Galatea
63

 novela e parë e Cervantesit, publikimi i tij i parë, vjen në 1585, si 

produkt i “argëtimit”, i faktit që po mbushte kohën e lirë.
64

 Kjo vepër i përket gjinisë së 

romanit baritor  (pastorale), gjuha është mjaft e përpunuar, e përzgjedhur, e mbushur me 

fjalë cultas, (të një regjistri të lartë kulturor, terminologji gjuhësore mjaft intelektuale), 

sundon mbiemërzimi si karakteristikë e përpunimit të gjuhës në poemat e kohës, 

sintaksa e përpunuar artistikisht.  

Cervantes-i përjetonte mjerimin, situata e tij ishte e pashpresë. Në këto kushte i 

drejtohet teatrit për të siguruar jetesën, pasi teatri në atë kohë të jepte mundësi për famë  

dhe dramaturgu që merrte famë pasurohej lehtë. Por komeditë e tij nuk njohën as lavdi, 

as dështim, pra publiku u tregua indiferent.   

Sot ka mbetur vetëm një pjesë e tyre: El trato de Argel, La Numancia, të cilat 

nuk janë përkthyer në shqip. Ndërsa kanë humbur komeditë e tjera, si: La batalla naval, 

La Jerusalem y La Amaranta, La Bizarra Arinda, La Unica, El bosque amoroso, la 

confusa. 

Tek libri Don Kishoti, Cervantesi zbulon raportin që ndërtoi me njerëzit e teatrit 

aktorë e aktore të kompanive të ndryshme, duke i quajtur “njerëz të gëzimit dhe të 

kënaqësive”.  

 

Është e njohur aventura e Cervantes-it me Ana Franca de Rojas, gruan e Alonso 

Rodriguez, me të cilën lindi një vajzë, Isabel de Saavedra. Vajzës ia dha  atësinë kohë 

më vonë, pasi i vdiq e jëma. Ana dhe Alonso kishin një tavernë në rrugën Tudescu në të 

cilën mblidheshin komedianë, atë e frekuentonte dhe Cervantes-i. Aventura e 

Cervantes-it me Anën nuk qe e rëndësishme, pasi shpejt mori vendim e u martua më 12 

dhjetor 1584, me një fshatare që i përkiste shtresës së mesme (hidalga),  nga Esquivias e 

Toledos, të quajtur Catalina de Palacios Salazar y Vozmediano. Bashkimi i tyre nuk u 

mirëprit nga familja e vajzës, jo vetëm për shkak të moshës së re të vajzës, (19 vite më e 

re se Cervantesi), por dhe se dhëndri ishte i papërshtatshëm, një ushtar i vjetër dhe një 

shkrimtar në fillesat e tij. Është fakt se po këtë vit kërkoi t’i lejohej  botimi i librit të tij, 

Galatea. 

  Cervantes-i, e braktis krijimin letrar pas vdekjes së babait Rodrigos, më 30 

qershor 1585, pasi mbi të bie detyrimi i përkujdesjes për familjen. Sërish kërkon punë, e 

dy vite më vonë e gjejmë në shërbim të Mbretit, mbledhës taksash në natyrë  nëpër 

fshatrat e Andaluzisë, detyrim ky që fshatarët kishin ndaj ushtrisë mbretërore,  e cila 

quhej Armata e Pamposhtur. Është koha kur Filipi i II po e bënte gati ushtrinë e tij 

kundër Anglisë.  

Në vitin 1590 i rishkruan mbretit Filipi II, duke i kërkuar një detyrë të re në 

Amerikë, por  kërkesa  iu refuzua me fjalët lakonike: ”Kërkoni  në Spanjë, një punë që 
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ju ka hije”. Refuzimi i mbretit lidhet me informacionet negative që ai kishte marrë 

lidhur me punën e Cervantes-it, i cili nuk gëzonte më besimin  për një post më të 

rëndësishëm.  

Në gjithë këta vite Cervantes-i jetoi larg familjes, në Sevilje, dhe bëri një punë të 

vështirë përballë presionit të fshatarëve të Andaluzisë të cilët nuk donin të paguanin 

detyrimin. Jetesa e tij u përmirësua mjaft, madje jetonte më mirë se sa ia lejonte puna, 

sepse me sa duket përfitonte prej saj. Nuk e dimë sa të vërteta janë akuzat ndaj tij, por 

dimë me siguri se u burgos në vitin 1592, në Castro del Rio. Në vitin 1594, me 

shkatërrimin e Armatës së Pamposhtur, emërohet përsëri taksambledhës në jug të 

vendit, në Andaluzi, pasi duheshin grumbulluar detyrimet e pashlyera dhe taksat e 

Mbretërisë së Granadës. Shuma e parave të mbledhura për t’u dorëzuar në Madrid, është 

shumë e madhe ndaj për të mos rrezikuar ai depoziton paratë pranë një bankieri në 

Sevilje, Simon Freyere de Lima, i cili falimenton pa e dërguar gjithë pagesën.  Për 

Cervantes-in ishte e pamundur të gjente shumën e parave si dhe të vërtetonte 

ndershmërinë e tij,  prandaj përfundon disa muaj në burgun Mbretëror të Seviljes, mes 

viteve 1597 e 1598, nga ku ai del me kusht pasi pagoi një shumë lekësh.  

Kritika letrare mendon se këtu, në këtë burg, zuri fill Don Kishoti. Përgjatë 

gjithë viteve që ai punoi në Andaluzi, krijimi letrar mbeti pas dore, prandaj ka vetëm 

disa poezi dëshmi të kësaj kohe. Cervantes-i shkroi dy këngë për Armatën e 

Pamposhtur, njëra e vitit 1587 kushtuar triumfit të saj dhe tjetra e vitin 1588 e mbushur 

me keqardhje për humbjen e saj. Në vitin 1591, shkroi një romancë të titulluar Xhelozia, 

e në vitin 1595 një poezi (quintilla) me rastin e festës së Shën Jacinto në Saragosë. Në 

vitin 1596 i kushton një sonet Markezit të Santa Cruz, e një tjetër satirike Dukës së 

Medina Sidonia në Kadiz. Sonetet më të rëndësishëm për kohën janë ata kushtuar 

vdekjes së poetit Fernando de Herrera (1597) dhe Mbretit Filipi i II (1598), kjo e fundit 

mbushur plot me nota ironike. Viti 1592 është i rëndësishëm, pasi  dëshmon për 

përpjekjen e re për të shkruar teatër dhe një kontratë me drejtorin e kompanisë Rodrigo 

Osorio. 

Cervantes-i gjatë viteve në Andaluzi, u largua nga familja, u distancë nga e 

shoqja, e ëma i vdiq, po ashtu Ana Franca mamaja e vajzës së tij Isabelës; e motra 

Magdalena mori në përkujdesje Isabelën. Pra, jeta e tij familjare qe mjaft e trazuar në 

këto vite. 

Tashmë mbret i Spanjës është Filipi III, Cervantes-i largohet nga Sevilja drejt 

Valjadolid dhe kërkon t’i lejohet publikimi i një libri të ri që ka shkruar në prozë. Në 

shtator të vitit 1604, i jepet Privilegji Mbretëror për botimin e librit, i cili del në 

qarkullim dhe njeh sukses të menjëhershëm në vitin 1605. E mira dhe e keqja janë 

bashkë ndonjëherë, pasi me 27 qershor të 1605, një kalorës i Urdhërit të Santiagos, don 

Gazpar Ezpeleta ra i plagosur për vdekje tek dera e shtëpisë së Cervantes-it, pas një 

dueli për femra. Cervantes-i i dha ndihmë,  por  kjo i kushtoi burgosjen si i dyshuar, 

pasi gjykatësi Cristobal de Villaroel urdhëroi ndalimin e fqinjëve. Gjatë procesit u 

dëshmua kundër Cervantes-it, madje u tha se profesioni i tij ishte ndërmjetësues. Jeta e 

autorit të madh kalon përmes një trishtimi të pashoq ndërsa profesionalisht ai prek një 

sukses të jashtëzakonshëm.  

 

Viti 1606 e gjen në Madrid, ndërsa është bashkuar me familjen dhe i është 

përkushtuar të shkruarit. Si shumë shkrimtarë me emër të kohës së tij, në vitin 1609, 

bëhet pjesë e Vllazërisë Esclavos de Santismo Sacramento, shoqatë fetare që dëshmon 

devotshmërinë e tij.  
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Në vitin 1612, Cervantes-i bëhet pjesë e një prej akdemive letrare të kohës, La 

Salvaje, në të cilën bën pjesë dhe dramaturgu Lope de Vega.  

Cervantes-i përpiqet të zërë vend në jetën artistike te Oborrit Mbretëror spanjoll. 

Këtij përkushtimi i shërben një botim i ri i autorit, Novelas Ejemplares, në vitin 1613. 

Libri përfshin 12 tregime të shkurtra, disa të shkruara vite më parë. Një vit më vonë 

botohet libri i parë me poezi Viaje del Parnaso sipas modelit të librit të Cezare Caporale 

di Perugia (1531-1601) me titull Viaggio in Parnaso. Cervantes-i përpiqet  të mos  bëjë 

një katalog me emra poetësh, struktura dhe linja humoristike. Kështu paraqitja e tyre 

është një origjinalitet i autorit. Ironia e tij nuk fali askënd as veten e tij, ndoshta qëllimi i  

shkrimeve të tij ishte fshikullimi me satirë i poetëve të kohës. Edhe  për veten shkroi 

disa vargje të cilat ende sot merren shumë seriozisht nga mjaft studiues:  

 

“Y, que siempre trabajo y me desvelo/ por parecer que tengo de poeta / la 

gracia que no quiso darme el cielo” - Ndërsa përpiqem e gjej se, sido që mundohem të 

dukem si poet, ky talent nuk m’u dha nga lart. 

 

Në vitin 1614, në Tarragonë botohet libri i Alonso Fernandez de Avellaneda, 

titulluar: Pjesa e Dytë e Gjeniut Kalorës Don Kishoti i Mançës. Sot e kësaj dite është 

mister autori dhe ndonëse me shekuj kritika ka tentuar ta lidhë veprën me emra e fakte, 

asgjë nuk është vërtetuar. As vetë Cervantes-i në kohën e tij nuk zbuloi dot gjë. Alonso 

Fernandez de Avellaneda është identifikuar me shumë shkrimtarë të kohës, si: Alonso 

de Ledesna, Alonso Lamberto, Salas Barbadillo, Castillo Sollorzano, Jeronimi de 

Pasamonte.... apo nga një grup shkrimtarësh pranë Lope de Vega... disa menduan se e 

shkroi vetë Cervantes-i. Në libër përshkruhet dalja e tretë e Kishotit drejt Saragosës. 

Aventurat janë të ngjashme, por mungojnë skenat me emocione të forta. Personazhet 

janë krejtësisht të ndryshëm, Kishoti një i çmendur i zakonshëm të cilit i mungon 

gjenialiteti dhe i mbyll ditët në çmendinë e Toledos, ndërsa Sanço është një fshatar 

injorant i ngjashëm me një budalla fshati e jo me një punëtor të nderuar nga Mança. 

 

Me siguri Cervantes-i u nxitua të botojë librin e dytë pas shfaqjes së këtij libri 

“fallco”. Kalorësi Don Kishoti i Mançës, Pjesa e Dytë doli në vitin 1615. Cervantes-i i 

shqetësuar për shfaqjen e ndonjë libri tjetër “fallco” shkroi në fund: “thuaji që të mos i 

trazojë e t’i mundojë, eshtrat e lodhura e të shkrira të Don Kishotit”.
65

 Thuajse në të 

njëjtat data Cervantes-i boton një libër të dytë Tetë komedi dhe tetë tregime të reja, të 

pabotuara më parë.  

Në fund të jetës së tij Cervantes-i, gjen stabilitet ekonomik me ndihmën e Kontit 

de Lemon dhe kardinalëve Niño de Guevara dhe Sandoval y Rojas, madje dhe një shtëpi 

e cila sot njihet si shtëpia e Cervantes-it në rrugën Lemos, kthesa e Cervantes-it. Nga 

fundi i jetës u përgatit dhe botimi i një libri të ri i cili nuk u botua asnjëherë.  

Disa ditë para se të vdiste, Cervantes-i i dërgoi Kontit de Lemos  dedikimin e 

librit, të cilin e titulloi: Punët e Persiles dhe Siguismunda, një histori veriore. 
66

 Autori e 

ndiente vdekjen afër, për këtë arësye shkruan:  

”Tashmë me një këmbë në varr,/ nën ankthet e vdekjes,/ Zot i Madh, ty të 

shkruaj.” (Puesto ya el pie en el estribo,/ Con las ansias de la muerte,/ Gran Señor, ésta 

te escribo.”)  
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E veçanta e këtij libri është struktura e çrregullt, veçanërisht në kapitujt e fundit 

të novelës. Libri El Persiles, në skemën e tij të përgjithshme përkon me novelën greke 

ose bizantine. Kritika letrare ka trajtuar shumë faktin se ky libër është i ndarë në katër 

libra. Vetë autori e parashikoi se ky libër do gjykohej si: ”më i miri, apo më i keqi që 

unë kam shkruar”. 

Cervantes ndërroi jetë pa e parë librin të redaktuar e botuar. Para vdekjes ai u 

paraqit e pohoi besimin e tij pranë Urdhërit të Tretë të Shën Françeskut e pas këtij riti ai 

ishte bërë gati për të shkuar pranë Zotit. Ai shprehu dëshirën për t’u varrosur në Plaza 

del Humilladero de Madrid, pranë Manastirit Madres Trinitarias. Pak, pas vdekjes, 

eshtrat u transferuan në një manastir  të ri, i cili gjendet sot në rrugën Lope de Vega. 

Mendohet se gjatë transferimit  një  pjesë e eshtrave u ngatërruan me të tjera apo 

humbën, duke e bërë të vështirë identifikimin për shkak të konfuzionit që u krijua. 

Cervantes-i i pafat dhe i vdekur, nuk ka një varr, askush nuk e di ku pushojnë eshtrat e 

shkrimtarit gjeni spanjoll.  

 

1.4  DON KISHOTI I MANÇËS, ANALIZЁ PARATEKSTUALE 

 

Genette, quan paratekst, një zonë të ndërmjetme mes tekstit të mirëfilltë dhe 

paraqitjes së jashtme të tekstit, e cila nuk përbën një diçka të paqartë, por është një 

kërkesë letrare e artistike si dhe administrative e komerciale.
67

  

Tërësia e elementëve që formojnë paratekstin e shndërrojnë tekstin në libër, në 

një objekt të pranueshëm dhe të përdorshëm, të destinuar për të rënë në duart e lexuesit. 

Ndër elementët e paratekstit dallojmë: titujt, nëntitujt, hyrjen, prologun, treguesin e 

lëndës, dedikimin, informacionin që vendoset në fillim e në fund të librit të shtypur nga 

shtëpia botuese, botuesi a bordi sipas rastit, prezantimet editoriale, tekstet komentuese 

apo publicitare, shënimet e autorit. Të gjitha së bashku përbëjnë aparatin protokollar, i 

cili i jep tekstit ekzistencën dhe qëndrueshmërinë, formën dhe qenësinë e tij si libër.
68

 

          Libri i Cervantes-it u shndërrua në një objekt receptimi pas botimit të tij në 

formën e dy vëllimeve. Kur lexuesi mori në duar librin, u njoh me një kopertine të 

ngarkuar me informacion (fotokopja e printuar e kopertinës së librit të vitit 1605 gjëndet 

tek shtojca e punimit). Aty është vendosur emri i autorit, titulli i librit, një dedikim i 

gjatë, stema dhe nënshkrimi i saj, të dhënat mbi botimin dhe shitjen e  librit. Vijon me 

informacionin e nevojshëm administrativ si: taksa, faqja e gabimeve ortografike të 

gjetura në libër, aprovimi dhe letra që Mbreti vetë dërgoi për lejimin e  botimit të librit. 

Një letër dedikimi, një prolog me brendi të pasur, me një tis ironik e me dykuptimësi, 

siç është e gjithë krijimtaria e Cervantesit. Libri është organizuar  në dy vëllime, të 

ndarë në kapituj e pjesë. Është shkruar gjithashtu dhe emri i botuesit, emri i personit 

përgjegjës për paraqitjen estetike e tipografike të librit, vendi dhe data ku u shtyp libri, 

elementë këto të domosdorshëm për orientimin në kohë e hapësirë. 

Teksti dhe parateksti tek Cervantes-i nuk ndahen as dallohen qartazi, pasi autori 

në mënyra të ndryshme përfshin, komenton, analizon elementë paratekstualë duke 

realizuar interferenca mes tekstit narrativ dhe aparatit protokollar.  Prandaj mund të 

themi se te Don Kishoti, ndërtohen marrëdhënie komplekse e të ndërthurura mes tekstit 

e paratekstit.  
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Titulli i përzgjedhur nga autori Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 

la Mancha, ishte i veçantë për lexuesin e kohës. Ky titull, i cili shpejt u bë shumë 

popullor, mbarte informacion konotativ dhe denotativ dhe prej tij lexuesi orientohej 

drejt leximit të librit, apo vendoste për strategjinë e leximit të tij.  

Funksionet e titullit mund të jenë të shumtë. Teorikisht ai shërben për të 

përmbledhur veprën që ai emëron (si p.sh. Asgjë e Carmen Laforet). Në se titulli është 

një emër i përveçëm, zakonisht paralajmëron një analizë psikologjikë të personazhit (si 

p.sh. Pesë ditë me Marion e Miguel Delibes). Shpesh ai konoton përkatësinë në një 

zhanër letrar (realist, burlesk, sentimental, romantik, realist, etj.) duke nënkuptuar 

kësisoj një lexim të veçantë.  

Zakonisht qysh në titull, me përjashtim të rasteve kur autori kërkon qëllimisht ta 

çorientojë lexuesin, ky i fundit hyn në një univers të paralajmëruar dhe lehtësisht të 

parashikueshëm. 

“Tregues të shumtë lejojnë të dallosh një kuadër që futet në një sistem 

hiperkodimi narrativ”.
69

  

Genette, pohon se titulli ka tre funksione, identifikon veprën, përfaqëson 

përmbajtjen, tërheq vëmendjen e publikut. Jo domosdoshmërisht titulli i përmbush të tre 

funksionet, por në romanin e Cervantes-it titulli i realizon këta funksione. 

Titulli, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, është një togfjalësh i 

gjatë, i dallueshëm qartë në krye të  kopertinës së librit, i shkruar me gërma të mëdha në 

tre përmasa të ndryshme e në tre rreshta. Titulli i Cervantesit ruan karakteristikat tipike 

të titujve të librave të kalorësisë të shekullit XVI dhe të novelave më të lexuara të kohës: 

emrin e heroit, meritat e tij, atdheun apo krahinën nga vinte heroi si dhe pozicionin 

shoqëror. Kujtojmë se disa nga titujt e kalorësisë më të lexuar të kohës ishin: El virtuoso 

caballero Amadis de la Gaula, apo El famoso caballero Palmerin de Oliva.   

Heronjtë legjendarë të librave të kalorësisë emërtoheshin në mënyrë specifike: 

Kalorës, por heroi i Cervantes-it emërtohet: Hidalgo, i përket shkallës më të ulët të 

aristokracisë. Hidalgo – hijo de algo, një titull i ulët fisnikërie i përdorur në Mesjetë e 

në hyrje të erës Moderne. Ata nuk ishin plebej, ishin një shkallë më lart pasi nuk jetonin 

me punën e tyre, por me të ardhurat e fituara nga pronat e tyre.   

Autori, fillesën e parodisë që përshkon veprën e ka vendosur në titull, heroi i tij 

është një fisnik i varfër, një përcaktim inferior. Cervantes-i përmes titullit kushtëzon 

receptimin, nxit pritjen e lexuesit të tij drejt një transformimi parodik të novelës së 

kalorësisë. Në titull ka një epitet për heroin, El Ingenioso- Gjeniu, sipas Nolit, 

mendjemprehti. 
70

 Titullin e fisnikërisë autori e paraprin me termin gjeni, përmes të cilit 

përcakton personalitetin e personazhit. Ky mbiemër epitet, flet për aftësinë imagjinuese 

të protagonistit, po ashtu për karakteristika të sjelljes së tij, prej nga shohim heroin të 

interpretojë botën reale të novelës në përputhje me sistemin semiotik e simbolik të 

kalorësisë.  

Titulli i Pjesës së Dytë, e botuar në vitin 1615, njeh dy ndryshime të 

rëndësishme, heroi nuk është më hidalgo, ai është caballero- kalorës. Cervantes-i që në 

kapitullin e tretë të Pjesës së Parë e quan kalorës, Kishotin, duke e lartësuar në mënyrë 

të menjëhershme në shkallën e aristokracisë. Ndryshimi tjetër është emërtimi  “Pjesa e 

Dytë”. Libri i parë, nuk shoqërohet nga togfjalëshi Pjesa e Parë në titull, pasi vetë 

autori nuk e dinte që novela do kishte vijim. 
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Ndërsa në botimin e Pjesës së Dytë të librit në gjuhën shqipe, nuk është 

paraqitur ndryshimi i titullit të fisnikërisë së heroit. Petro Zheji ruan titullin e Nolit: 

Sojliu mendjemprehtë, Don Kishoti i Mançës. 

Emri i heroit mbart në vetvete dimensionin parodik dhe komicitetin. Titulli 

konfirmon se do të tregohet historia e Quijote- Kishotit. Emri Quijote është krijim 

origjinal i Cervantes-it mbështetur mbi një mbiemër të zakonshëm rural Quijana apo 

Quejana, shtuar prapashtesa –ote, e cila mban kuptim përçmues dhe tallës. Kuptimi 

referencial i emrit është: pjesë e armaturës që mbron muskulin. Ky emër prodhoi një 

efekt komik të fuqishëm, i cili u shndërrua në çelësin e parodisë. Pra kemi të bëjmë këtu 

me komiken e fjalëve ose më saktë të lojës me fjalët. 

Elementi i fundit i titujve të kalorësisë është origjina e protagonistit. La Mancha- 

Mança, vendi i origjinës së heroit, është një krahinë që ekzistonte realisht. Cervantes-i 

solli një risi përballë novelës së kalorësisë: heroi ka origjinë me ekzistencë reale, madje 

të mirënjohur, ndërsa në librat e kalorësisë heroi kishte një origjinë imagjinare, 

fantastike, të largët, gjeografikisht të  paditur. Zona e Mançës ishte shumë pranë lexuesit 

të shekullit XVII, një zonë rurale e varfër, e pafavorizuar nga klima, banorët merreshin 

kryesisht me blegtori. Kështu autori zgjodhi të vendosë tekstin e tij në një vend të 

zakonshëm, të papërshtatshëm  për të treguar një histori të jashtëzakonshme kalorësie. 

 

Autori vendos në tekst elementë paratekstualë, bëhet fjalë për titullin në këtë 

kontekst. Në kapitullin e parë, pjesa e parë lexojmë:  

“Pasi pagëzoi kalin me këtë emër kaq të pëlqyer vendosi të pagëzojë vetveten 

dhe me këtë punë u mor nja tetë ditë dhe, më në fund e quajti veten Don Kishot,..”  Don 

Kishoti dëshiron të imitojë Amadis-in e Galisë, sipas tekstit, duke shkuar tek një tjetër 

element paratekstual, krahina: “... gjithashtu, si kalorës i mirë bëri dhe sojliu ynë, dhe e 

quajti veten Don Kishoti i Mançës, se kështu tregonte kjarisht origjinën dhe vatanin e 

tij, dhe e nderonte duke e marrë atë llagap.”
71

 

Titulli shfaqet në kapitullin e IX, të Pjesës së Parë. Personazhet diskutojnë pasi u 

gjend versioni origjinal i librit që mban për titull: “Historia e Don Kishotit të Mançës, 

shkruar prej Sid Hamid Benhalilit historianit arab”.
72

 Ndërsa titulli në kopertinën e 

librit nuk ka elementë të përgjithshëm, në ndryshim nga titulli në kapitullin IX. Termi 

histori mbart dy shtresëzime kuptimore semantike, ngjarje reale, realisht të ndodhura 

dhe ngjarje të trilluara ( fiksion).  

Wardropper pohon në studimin e tij se Cervantes-i e përdor termin histori në 

kuptimin real të fjalës,  ndonëse shkruan një trillim. Si në tekst dhe në paratekst autori 

ndërton një kuptim kompleks duke kombinuar të dy kuptimet. Nga njëra anë tregon një 

histori serioze të shtrirë në një gjeografi reale sipas explorimeve që kishte bërë në librat 

e kalorësisë, përderisa diskutimi mban elementë historiografikë, citon elementë 

historikë (të sajuar) si kriter i së vërtetës; por nga ana tjetër historiani arab është pak i 

besueshëm, herë gënjeshtar e herë i vërtetë dhe kjo sipas fjalëve të narratorit. Ideja 

mbizotëruese është se kemi të bëjmë me një rrëfim veprimeve të Kishotit, qysh kur i iku 

mendja nga të lexuarit deri sa vdiq.
73
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Termi i  përgjithshëm histori ripërsëritet në Pjesën e Dytë të librit, pasi 

personazhet e librit të dytë kanë lexuar librin e parë komentojnë:  

 

“Thuajmë, o shqyrtar i zemrës sime, ky zotnia juaj mos është ai për të cilin është 

shkruar e botuar një histori me titull “Hidalgoja mendjemprehtë Don Kishoti i 

Mançës” dhe që ka për zonjë e të dashur të tij një farë Dylqine nga Toboza?”
74

 

 

Në dallim nga novela mesjetare Cervantes-i ndërton iluzionin e reales,  efektin 

“mund të jetë e vërtetë, mund të jetë reale”, efektin e gjasimit, ai përdor një vend 

gjeografik real; universi ku zhvillohet historia e Kishotit që në titull është një përzierje 

mes reales e trillimit. Autori s’e fsheh asnjëherë që kjo është një histori e trilluar, ndërsa 

preokupimi i narratorit për ta përcjellë si reale historinë konsiderohet teknikë realiste, 

prej Wardroper-it. Sipas tij, ky kufi i paqartë mes reales dhe fiksionit, mes realitetit 

historik dhe realitetit të trilluar dallon novelën mesjetare dhe librat e kalorësisë nga 

romani modern, sikundër konsiderohet shpesh Kishoti në Evropë. 
75

 

Në të vërtetë i gjithë narracioni është trillim, historia është trillim, ndërsa mund 

të flasim për dallimin mes trillimit realist apo iluzionit të reales dhe trillimit të 

mrekullishmes ose fantastikes që mbeshtet mbi fantazinë.
76

 

 

Titujt që kryesojnë kapitujt. Epigrafes, janë fjali të vendosura në krye të çdo 

kapitulli, si tituj të gjatë, të mbushur me komente e ironi, të cilët shërbejnë për të 

konfirmuar se kemi të bëjmë me një narracion komik. Gjithsej janë 116 tituj, që sipas 

Thomas Mann, përbëjnë  koncentrat humori.
77

 Ndërsa Genette i sheh si model i 

rëndësishëm argëtimi dhe humori.
78

  

Cervantes, ndërton metaparodi, imiton ose transformon formula morfosintaksore 

me origjinë mesjetare (të kohës së tij) të përdorura nga autorë në letërsinë e kalorësisë 

duke ndërtuar parodi, por dhe duke transmetuar njëkohësish  njohuri serioze nga fushat 

e historisë, filozofisë e teologjisë. 

Këta tituj  mbartin komente me domethënie mbi historitë e treguara në kapitujt e 

ndryshëm, të cilat autori dëshiron t’i risjellë në vëmendje. Titujt e komentet janë të 

pasur me epitete, hiperbola, lojë fjalësh, ironi apo humor. 

 

Në titullin e kapitullit të XXXVI të Pjesës së Parë, Cervantesi,  flet për një: 

Brava y descomunal batalla- betejë të jashtëzakonshme e të suksesshme. Kishoti u 

përball në një betejë tërësisht  imagjinare me një vigan, që realisht ishin disa shakuj me 

verë. Titulli shfaqet në kapitullin XXXVI ndërsa ngjarja ka ndodhur një kapitull më 

parë.  

Ndërsa në përkthimin e Nolit, gjejmë se përkthyesi ka ndryshuar titujt e 

kapitujve, kështu kapitulli XXXV përmban pjesë nga titulli i kapitullit XXXVI, ndërsa 

kapitulli XXXVI ka gjysmën e dytë të titullit që i dha Cervantes-i.  
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Ndërsa beteja që u zhvillua në kapitullin e IX të Pjesës së Parë u quajt: 

estupenda, Noli në shqip e solli: e çuditshme, ndërsa mendojmë se do  duhej përkthyer 

“e  madhe, e jashtzakonshme”.   

Aventurat e Kishotit, marrin epitete të ndryshme, psh. titulli i kapitullit VIII të 

Pjesës së Parë i quan: espantable y jamás imaginada. Noli e sjell si: të tmerrshme dhe të 

paimagjinueshme.  

Në Pjesën e Dytë të librit, kapitulli LIX, megjithëse nuk ndodh asnjë veprim 

kalorësiak,  gjejmë në titull: Un extraordinario suceso, que se puede tener por aventura. 

Sipas përkthimit të Zhejit në shqip: Një ngjarje e jashtëzakonshme e cila mund të merret 

për aventurë. 

Pjesa më e rëndësishme e titujve të kapitujve janë ndërtuar për t’u zbavitur, si 

lojë fjalësh.  

Pjesa e Parë, kapitulli i XV: Donde se cuenta la desgraciada aventura que se 

topó, Don Quijote en topar, con unos desalmados yangüeses; në shqip nuk vjen loja 

humoristike e fjalëve topó- topar; në përkthimin e Nolit: Që përmban një aventurë të 

palumtur, e cila i ngjau Don Kishotit, kur u takua me disa hergjelexhinj të pashpirt. 

Efekti humoristik, prodhohet edhe në rastet kur titulli nuk ka lidhje me ngjarjet 

që zhvillohen në kapitullin përkatës, duke shkaktuar tek lexuesi habi për mos realizimin 

e pritshmërisë së tij, mungesë koherence, shkëputje e duke nxitur kësisoj humorin.
79

 

Kujtojmë një ilustrim të përdorur më lart, kapitulli i XVI i Pjesës së Parë mban si titull, 

një ngjarje të ndodhur në kapitullin e XV. 

Autori luan me lexuesin e tij ndërsa ndërton tituj pa informacionin e pritshëm. 

Kapitulli i IX i Pjesës së Dytë, mban titullin: Lo que se cuenta lo que en él se verá. 

Zheji e sjell shqip: Ku rrëfehen ato sa janë shkruar në këtë kaptinë.  

Kapitulli i XXVIII i Pjesës së Dytë: De cosas que dice Benengeli que las sabrá 

quien le leyere, si las lee con atención. Në shqip: Mbi disa ngjarje që tregon Benhalili, 

të cilat do t’i marrë vesh ai që do t’i lexojë, në do t’i lexojë me kujdes.  

Kapitulli i XXIV i Pjesës së Dytë, Donde se cuentan mil zarandajas, tan 

impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento desta grande historia- Shqip 

u përcoll nga përkthyesi: Ku flitet për lloj- lloj çikërrimash sa të kota, aq dhe të 

nevojshme për kuptimin e kësaj historie të madhe. 

Ironia sundon në shumë tituj, autori përdor fjalë të cilat nuk përkojnë me 

realitetin e historisë, në disa raste e kundërta e  tyre është e duhura. Kapitulli i XXVI i 

Pjesës së Parë: Donde se prosuiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote, en 

Sierra Morena. Këto finesa në fakt ishin krejt e kundërta, ishin disa çmënduri, kërcime, 

kapërcime, imitime. Ndërsa Noli e përktheu kështu: Ku vazhdojnë marrëzitë ashikore.... 

ai shmangu në këtë mënyrë komicitetin e Cervantes-it.  

Titulli i kapitullit të XX, Pjesa e Parë: Mbi aventurën që s’është parë, as 

dëgjuar, të cilën asnjë kalorës i dëgjuar në botë nuk e mbaroi me aq pak rrezik sa trimi 

Don Kishoti i Mançës-  De la jamas vista ni óida,que con mas poco pliego fue acabada 

de famoso caballero en el mundo, como la que acabó valeroso Don Quijote de la 

Mancha. 

Nëse rindërtojmë fjalinë e Cervantesit nga ana sintaksore, ironia duket mjaft e 

qartë: De la jamas vista ni óida, aventura que cualquier famoso caballero en el mundo 
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hubiera acabadocon menos pliego que...Cervantes disa herë ndërtoi tituj ku sintaksa 

nuk ishte e strukturuar saktë, dhe kështu nxit të menduarin e humorin ndërsa e lexon. 

 

Dedikimet. Cervantes ua ka dedikuar të dy librat e tij, siç ishte mjaft e 

zakonshme për kohën, personaliteteve të Spanjës që i mundësuan botimin, me qëllim 

përfitimin moral dhe material prej tyre. Dedikimi ka dy pjesë. Pjesa e parë e dedikimit e 

vendosur në kapakun e librit, citon emrin dhe postin e bamirësit,  pasuar nga një listë të 

gjatë titujsh  fisnikërie që i përkasin atij.  

Titulli i librit e emri i autorit sipas Genette, zë pak vend krahasuar me dedikimin 

në librin e Cervantesit.
80

 Arësyeja merret me mend shumë lehtë nëse kemi parasysh 

kontekstin social e historik të kohës kur u botua romani ku letërsia ishte profesion pak 

fitimprurës, prandaj ishte më se e domosdorshme gjetja e pranimi i ndihmës së njerëzve 

me mundësi ekonomike.   

Në kohën e Cervantes-it, që një libër të botohej duhej që autori të paraqiste një 

sërë dokumentesh zyrtarë, marrja e të cilëve nuk ishte e lehtë. Spanja përgjatë mesjetës 

ka njohur një censurë mjaft të ngurtë, për shkak të inkuizicionit fetar, kjo është arsyeja 

pse shkrimtarët ishin të survejuar dhe pse në faqet e para vëmë re mjaft leje e liçensa të 

autorizuara nga autoritetet civile e fetare. Tek Kishoti  gjejmë po ashtu poezi dhe pjesën 

e dytë të dedikimit, të vendosura  para fillimit të tekstit narrativ, siç qe e zakonshme për 

Shekullin e Artë. 

  Libri i Parë vijon me dedikimin ndaj Alonso Lopez de Zuñiga y Sotomayor, 

Dukës Béjar, kjo është pjesa e dytë e dedikimit pas atij në kopertinë. Autori i bën 

komplimente e shkruan fjalë të bukura për mbrojtësin e tij  përpara ligjit e Inkuizicionit 

edhe ndihmësin e tij në  aspektin ekonomik. Nga dokumente të ndryshëm informohemi 

se Duka nuk  bëri asgjë për Cervantes-in, domethënë nuk e përmbushi detyrimin 

ekonomik ndaj tij. Ndërsa në Librin e Parë, dedikimi është vendosur para Prologut, në 

Librin e Dytë gjendet pas Prologut dhe i dedikohet Kontit Lemos. Mendojmë se autori 

në Prologun e Librit të Dytë i dha shumë rëndësi temës së Avillanedës dhe të librit të 

sajuar që ai shkroi me personazhet e Cervantes-it.   

Në dedikimin e parë Cervantes-i parashtron një problem interesant të 

interferencës mes paratekstit dhe intertekstit, pasi aty ai citoi fjalë per fjalë disa 

fragmente që Fernando Herrera kishte shkruar rreth një çerek shekulli më parë në Obras 

de Garcilaso de Vega, dhe ndonjë fragment të Prologut të këtij libri të shkruar nga 

Francisco de Medina. Pra prologu i Cervantes-it, i përbëhet  prej nëntëmbëdhjetë 

rrjeshtash,  gjysma janë marrë nga një tekst tjetër. Cili është qëllimi, pse Cervantesi 

realizon këtë bashkim të cilin Genette e quan imitim? Sipas studiuesit kjo është një 

praktikë hipertekstuale e cila ka dy synime kontradiktore: talljen,  parodinë ose 

admirimin, ka një rezultante dyzimi,  kjo rezultante është “ngjyrimi i duhur i  

kolazhit”.
81

 Epitetet mund të lexohen në sens admirues apo ironik.  

Cervantes-i qëllimshëm ndërtoi një dedikim të tillë, dhe fakti që ky dedikim u 

lexua si burlesk, apo parodi, solli pasojat e veta,  Duka nuk ia dha favoret e premtuara 

Cervantes-it, i cili nga ana e tij nuk e përmendi më në asnjë nga librat e tij. Pra, 

parateksti tek Cervantes-i nuk ruan konvencionet, kjo është një shenjë për lexuesin se as 

teksti nuk do ruajë konvencionet e zhanrit por do eksplorojë në të njëjtin drejtim, drejt 

dykuptueshmërisë, diçka mes dy linjave asaj seriozes e argëtueses, mes trillimit realist e 

trillimit kalorësiak parodik. 
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Dedikimi i Pjesës së Dytë duket më origjinal, i dedikohet Kontit Lemos, Don 

Pedro Fernandez  Ruiz de Castro. Elozhet për të fillojnë që në paragrafin e parafundit të 

Prologut, dhe dëshmojnë që ai realisht e ndihmoi autorin, por nuk e nxori nga varfëria. 

“Kristianizmi dhe liberalizmi i tij me emër të mirë ndër të gjithë, më ka mbrojtur  nga 

goditjet e fatit tim, e më ka mbajtur në këmbë.”
82

   

Dedikimi i dytë është më i gjatë se i pari.  Autori i tregon Kontit, se si  nuk e 

pranoi mbështetjen e një Perandori kinez pasi ndihma e Kontit qe e mjaftueshme. 

Cervantes-i ndërton një histori me një Perandor, pa u larguar as në paratekst nga dëshira 

për fiksion, ndërsa gjen mënyrën për të treguar sa e vështirë është gjendja e tij 

ekonomike. Më pas ai njofton se në pak muaj do përfundojë dy libra të tjerë, Los 

trabajos de Persiles dhe Sigismunda të cilët ia dedikon bamirësit të tij. Shkrimtari 

informon lexuesin se është i sëmurë, madje shprehet: “Dashtë Zoti të përfundoj për 

katër muaj veprat që kam në duar”.
83

 

Në kapitullin e XXIV, të Pjesës së Dytë të Kishotit, Cervantesi trajton temën e 

dedikimit të librave, që është mjaft e ndjeshme për të.  

 

“Zotëria juaj ka shumë të drejtë, -tha Don Kishoti, -por prapë, megjithatë, do të 

desha të di se kujt keni ndër mend t’ia drejtoni e kushtoni librat tuaj, në dhëntë Zoti, 

natyrisht, që t’ju lejojnë t’i jepni në shtampa, punë kjo që për mua, pse t’jua fsheh, më 

duket disi e vështirë.  

- Në Spanjë nuk është i vogël, zot shyqyr, numri i zotërinjve të mëdhenj e 

burrave të shquar, të cilëve mund t’ua kushtoj. 

- Por s’është as i madh, - ia priti Don Kishoti, - dhe nuk është puna se ata nuk i 

meritojnë, ca të tilla kushtime, por se nuk i pranojnë që të mos e ndjejnë veten të 

detyruar pastaj që t’i shpërblejnë, siç duhet autorët e veprave për mundin dhe për 

përzemërsinë e tyre. Po, meqë ra llafi unë di një burrë shteti, që mund t’i barazojë e t’i 

zëvendësojë e të marrë hak fill vetëm mbi gjithë ata që i vidhen nderit të libërkushtimeve 

dhe të cilin sikur të nisja e ta përshkruaja hollësisht, krimbi i xhelozisë do të zinte të 

lëvrinte në çosa emra bujare. ”
84

 

 

Çmimi i librit dhe taksat, janë vendosur pas kapakut. Ky është një dokument 

burokratik, i cili përllogarit vlerën e librit në funksion të sasisë së librave. Libri i Parë 

kushtoi 3,5 maravedíe, ndërsa Libri i Dytë 4 maravedíe (ajo ishte monedhë e artë dhe 

më e rëndësishmja e kohës). 

 

Në vijim, kemi faqen e gabimeve (errata), e cila nuk ka lidhje me mënyrën se si 

konceptohet e ndërtohet sot, në të cilën shtëpia botuese pas botimit të librit gjen dhe 

pasqyron gabimet e shtypit, duke i vendosur përkrah korrigjimeve të tyre. Në kohën e 

Cervantes-it, ky ishte një dokument besueshmërie, i lëshuar nga një funksionar, i cili 

siguronte se ky libër i botuar ishte i njëjtë me origjinalin dhe censura kishte dhënë 

miratimin e saj. 
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Libri i Parë, vazhdon me  Privilegjin Mbretëror, i cili ishte firmosur në emër të 

Mbretit nga Juan de Amezqueta. Ky dokument lejon që libri i Cervantes-it të botohet në 

10 vitet e ardhshëm, dhe numëron çertifikatat që i duhen librit për t’u botuar.  

Dokumenti u firmos shumë muaj para botimit të librit, në shtator të 1604. 

 

Libri i Dytë para Privilegjit Mbretëror, ka disa dokumente miratuese, të cilat nuk 

i gjejmë te Libri i Parë, sepse kanë humbur. Këto dokumente miratuese dëshmojnë se ai  

është në përputhje me moralin e krishtere e mendimin e shëndetshëm. Dokumenti i 

tretë, i firmosur nga Zoti Marquez Torrez, sjell të dhëna interesante mbi receptimin e 

Pjesës së Parë të Kishotit.  Sipas tij Kishoti dhe librat e tjerë të Cervantes-it, ishin mjaft 

të njohur në Francë, Itali, Gjermani dhe Flandë (Hollanda sot). Më pas, i njëjti 

dokument, tregon se suksesi i madh i Cervantes-it nuk ia ndryshoi jetën, ai vazhdoi të 

jetojë në varfëri e Spanja nuk i dha nderimet që duhejt’i jepte. 

 

Prologu është pjesa më e bukur e paratekstit, shkruar në një spanjishte shumë 

shumë letrare. Kemi dy prologë, pasi çdo libër ka prologun e tij. Prologu i parë është më 

i gjerë se i dyti, dhe thyen skemat e kohës. Autori kërkon sytë e lexuesit, i drejtohet atij 

përulësisht ndërsa i tregon se nuk donte ta shkruante prologun por në fund vendosi të 

kundërtën.  

 

“Sepse duhet të të them, që megjithëse më kushtoi punë që ta krijoja librin, azgjë 

nuk krahasohet me mundimin që më mori bërja e kësaj hyeje.”
85

 

 

Në vijim  Cervantes-i  i bën një thirrje lexuesit të tij të pa zënë me punë, që ka 

shumë kohë të lirë të lexojë, e i jep lirinë e plotë të interpretojë tekstin ashtu si ai beson.  

 

“Bën vaki që një baba të ketë një fëmijë të shëmtuar, por dashuria që ka për të 

ia mbulon me një shami sytë, që të mos shikojë difektet e tij, ose i merr ato si dhunti dhe 

hire, dhe ua tregon miqve të tij si mprehtësi.... Nuk dua të veproj sipas zakonit, as të 

përgjërohem me lot në sy, siç bëjnë të tjerë o lexues i shtrenjtë, që t’i falësh apo t’i 

anashkalosh difektet që mund t’i shikosh në këtë fëmijë timen, se s’je as i afërm e as mik 

i tij, sepse ke shpirtin tënd në trupin tënd dhe gjykimin tënd të lirë, e je në shtëpinë 

tënde, zot i të cilës je, si mbreti i haraçeve të tij, dhe e di se çfarë zakonisht thuhet 

“poshtë pelerinës time dhe mbretin vras”. Të gjitha këto të përjashtojnë dhe lirojnë nga 

çdo lloj respekti dhe detyrimi: kështu mund të thuash për këtë histori çfarë të të vijë, pa 

frikë se të përgojojnë për çka thua të keqe të çmojnë për çka thua të mirë.”
86

 

 

Mendojmë, ky prolog ka një rëndësi të veçantë për të vënë në dukje modernitetin 

e veprës së Cervantesit. Bashkëpunimi i autorit me lexuesin, interpretimi i tekstit nga ky 

i fundit është  një ide shumë e vonshme  që dominon edhe sot letërsinë, ndaj të habit kur 

e shikon të reflektuar nga Cervantes-i katër shekuj më parë. Pra, liria interpretuese e 

lexuesit përballë tekstit përbën një risi për kohën, të cilës autori i jep rëndësi, pasi e 

përsërit dhe përgjatë veprës në kapitullin e XXIV.  
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  “Ti, o lexonjës i arësyeshëm siç je, gjyko vetë me mendjen tende, ashtu siç të të 

pëlqejë, se unë as mund e as duhet të shtoj nga ana ime...”
87

 

 

Më pas Cervantes-i në prolog sjell një mikun e tij imagjinar, i cili e nxit të 

shkruajë prologun; aty lind një reflektim metatekstual, mbi shkrimin e tekstit. Si ta 

shkruaj prologun në se e shkruaj? 

 

  “Shumë herë e mora penën për ta shkruar, dhe shumë herë e lashë, nga mosdija  

se çfarë do të shkruaja...”
88

  

 

Shqetësimi  i autorit qëndron në faktin se ai ka shkruar një vepër që ndryshon 

nga ato të kohës, ai u druhet kritikave apo dëshiron t’u japë përgjigje ende pa i dëgjuar. 

Cervantes-i portretizon veten e tij si shkrimtarin përpara letrës së bardhë me lapsin në 

dorë, faqen mbështetur  mbi laps, pa mendim, s’di ç’të shkruajë, ndërsa në mendje i 

vërtiten kritikat për tekstin e tij. Ky tekst, i cili do shndërrohej në një krijim letrar, në 

një model të ri narracioni.  

 

“Se, si kërkoni të mos jem që të mos jem i turbulluar se çfarë do të thotë 

gjykatësi i vjetër që e quajnë popull, kur të shohë që pas gjithë këtyre viteve që jetoj në 

heshtjen e harresës, dal tani, me gjithë vitet e mia mbi shpinë...”
89

  

 

A është Cervantes-i babai apo njerku i Kishotit?  Ç’rrol merr përsipër autori në 

raport me veprën e tij? “Unë ndonëse dukem si i ati,  jam njerku i Don Kishotit.”
90

  

 

Autori ndërton dyzim që në prolog, i cili vijon dhe në vepër ndërsa shfaqen 

autorë të ndryshëm, si për shembull shkrimtari arab në narracion, apo Avellaneda në 

jetën reale, i cili shkroi një roman tallës  me personazhet e Cervantes-it. 

Autori e vlerëson librin e tij me shumë modesti, duke zbuluar një cilësi të 

karakterit të tij, thjeshtësinë. Ai shprehet se nuk i pëlqen të lavdërojë veprën e tij me 

fjalë të mëdha siç bëjnë shumë shkrimtarë, e as të lavdërohet nga poemat e të tjerëve, 

pasi asokohe ishte në modë që shkrimtarët të porososnin poema për veprën e tyre tek 

penat e rëndësishme të kohës. Në këtë mënyrë Prologu shërben për t’i dhënë lexuesit të 

sotëm një informacion mbi zakonet dhe zhvillimet e botës letrare të kohës. 

Cervantes-i  në bashkëbisedimin  me mikun imagjinar në Prolog,  tregon çka 

dëshiron t’u mësojë të tjerëve. Idetë që Cervantes-i rendit aty, janë ato parime  apo 

shtylla mbi të cilat ai ka ngritur veprën e tij. Duket sikur  ai e përçmon veprën e tij, 

akuzon vetveten se nuk solli erudicion nga kultura klasike si bashkëkohësit e tij, por 

bashkëbiseduesi i thotë se problemi ka zgjidhje të lehtë, i ofron ndihmën e tij me citate 

në latinisht e referenca klasike, kështu shndërrohet në një libër erudit. Parodia ndaj 

letërsisë së kohës është e dukshme. Cervantes-i  përmes një ironie të hollë ndërton një 

kritikë ndaj librave të kohës së tij të tejmbushur me informacion të kotë, intelektualizëm  
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të  rremë e  pa bazë, e shprehje latinisht. Ai është ironik e kritik ndaj kësaj skolastike që 

mbyste letërsinë ashtu si një shekull më parë dhe Rabile në Francë. Miku, me të cilin 

dialogon, i jep një këshillë të mençur: ky libër me temën që trajton nuk ka nevojë për 

artifice, dhe Cervantes-i me mirënjohje e pranon këshillën. Sipas Cervantes-it mënçuria 

nuk duhet përdorur vetëm si stoli.  

 

“Ky shkrim i juaji nuk ka qëllim tjetër, përveçse të shpërbëjë autoritetin dhe 

pozicionin  që kanë në botë dhe në popull librat e kalorësisë, prandaj s’keni pse lypni 

thënie filozofësh, këshilla nga Shkrimet e Shenjta, fabula poetësh, ligjërime retorikësh, 

mrekulli shenjtorësh; por të arrini në një mënyrë të thjesht, me fjalë kuptimplota, të 

ndershme, dhe të përdorura mirë, të dalë në pah mendimi juaj në formë të dëgjueshme 

dhe festive, duke pikturuar gjithçka që të mundni me qëllimin tuaj, duke i servirur 

konceptet tuaja pa i ndërlikuar e pa i errësuar.”
91

 

 

Prologu i dytë është i shkurtër, qëllimi kryesor është të mbrohet nga kritikat që 

iu bënë Pjesës së Parë të librit Don Kishoti, po ashtu librit Novelas Ejemplares, dhe nga 

libri i shkruar nga Avellaneda. Eshtë mjaft interesante të shohësh sa elegant tregohet 

Cervantes-i ndaj Avellanedës pavarësisht se cila ishte tortura me të cilën u përball. 

 

“Me sa padurim, me siguri, po e pret ti, o lexues nga derë e madhe a ndoshta 

nga derë e vogël, këtë prolog, duke kujtuar se do të gjesh aty ca mallkime e ca të shara 

e të shfryra kundër autorit të Don Kishotit të dytë....Po unë nuk do të ta jap këtë 

kënaqësi, sepse, ndonëse gjer edhe zemra më e përulur mbushet me maraz, po ta 

lëndojnë, imja bën prap nga ky rregull përjashtim.”
92

 

 

Krenaria e Cervantes-it duket e prekur thellë nga talljet e Avellanedës për plagën 

e tij të marrë në Lepant dhe mosfunksionimin e njërës dorë, ndaj i kushton mjaft rreshta, 

për t’i kujtuar atij dhe armiqve të tij, që realisht ishin të shumtë heroizmat e tij në luftë. 

 

“... dhe thua se atë krahun e humba unë diku në ndonjë mejhane, dhe jo 

përkundrazi në një nga ngjarjet më të mëdha nga të gjitha ato që kanë ndodhur në 

shekujt e shkuar dhe në këtë shekull si dhe me siguri edhe ndër ato që do të ndodhin në 

shekujt që do të vijnë.” 

 

Cervantes-i pas dialogut imagjinar me Avellanedën, i drejtohet lexuesit me një 

sinqeritet të thellë dhe prekës, duke e nxitur të lexojë librin e ri pasi: 

 

Libri “ ... është qepur po nga ai mjeshtër dhe po me atë stof si dhe i pari, dhe 

unë e shpie Don Kishotin me këtë, gjer në fund, gjer në vdekje e gjer në varr.”
93

 

 

Prologjet e dy librave të Kishotit janë një pasuri, pasi mendimi i Cervantes-it 

shfaqet aty pa veshje figurative, i drejtpërdrejtë, duke u dhënë përgjigje shumë pyetjeve 
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lidhur me krijimin letrar të shkrimtarit, mendimin e tij përkundrejt veprës së tij, 

narracionit të ri që po lindte, preokupimeve të tij letrare, letërsisë së kohës së tij. 

 

Libri i parë, Don Kishoti i Mançës, është ndërtuar me pesëdhjetë e dy kapituj, 

të cilët janë grupuar në katër pjesë, me shumë gjasë sipas modelit të Amadís de Gaula 

(Amadisi i Galisë), i cili është libri i parë që trajtoi temën e kalorësisë, e u botua në 

Gadishullin Iberik në periudhën e mesjetës. Ai përbëhej nga katër libra të shkruar në 

kohë të ndryshme nga autorë të ndryshëm, disa të supozuar.  

Tek Kishoti, pjesa e Parë zë fill nga kapitulli i parë deri tek i teti, pjesa e Dytë 

nga kapitulli i nëntë tek i katërmbëdhjeti, pjesa e Tretë nga i pesëmbëdhjeti deri tek i 

njëzeteshtati, dhe pjesa e Katërt vijon deri tek kapitulli i pesëdhjetë e dytë.   

Libri i Parë para narracionit, ka dhjetë poema (tetë sonete dhe dy dhjetërrokshe), 

ku personazhe të rëndësishëm të letërsisë kalorsiake si Amadisi i Galisë, Orlando apo 

Belianis nga Greqia, u drejtohen personazheve të Don Kishotit. Këto poezi, janë të 

veshura me një karakter anekdotik e parodik, por mbeten dëshmi e intertekstualitetit që 

haset shpesh në veprën e Cervantes-it.  

Në përkthimin në shqip, libri i Parë ka pesëdhjetë e dy kapituj, por nuk është 

ndarë në katër pjesë nga përkthyesi Noli, e as nga botuesit e më vonshëm. 

 

Libri i Dytë, Don Kishoti i Mançës, ka shtatëdhjetë e katër kapituj dhe nuk 

është ndarë në pjesë. Në përkthimin në shqip, libri i Dytë ka shtatëdhjetë e katër kapituj 

dhe përkthyesi ka ruajtur strukturën e kapitujve të librit origjinal. 

E ndërmorëm këtë studim të paratekstit, pasi për një libër të shkruar në shekullin 

e VII e të rrethuar me shumë mister e pasaktësi, parateksti ndihmon në leximin e veprës 

duke e  kontekstualizuar në kohë e hapësirë librin dhe autorin, po ashtu ndihmon për një 

kuptim dhe receptim më të mirë të librit.   
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KREU II   RECEPTIMI I ROMANIT NË SHQIPЁRI 

 

 

2.0.1  PARIMET E PЁGJITHSHME TЁ TEORISЁ SЁ RECEPTIMIT 

 
 

Një libër kaq universal dhe kaq i pëlqyer sa Don Kishoti i Mançës, do të duhej 

domosdorshmërisht të shihej edhe në dritën  e estetikës së receptimit, e cila është pjesë e 

teorisë së letërsisë dhe analizon reagimin e lexuesit dhe kritikës letrare përballë tekstit 

letrar. Zakonet, traditat, morali, regjimi politik i çdo vendi përcaktojnë horizontin pritës 

apo receptimin e një teksti të caktuar letrar, si dhe  përkthimin që i bëhet atij teksti, 

madje këtij të fundit i duhet kushtuar vëmendja e duhur sepse shpesh përkthimi mund 

dhe të bëhet përcaktues për receptimin.   

Nga ky këndvështrim, gjithçka, i gjithë procesi i receptimit, lidhet me lexuesin si 

pjestar i shoqërisë. Publiku pritës (receptues) reagon, mediton, reflekton mbi një tekst 

në funksion të disa dimensioneve. Me termin dimensione nënkuptojmë ideologji të 

ndryshme dominuese, diversitete kulturore në një kontekst të caktuar social, realitete  

politike të cilat përcaktojnë veprimet e individëve dhe interpretimet simbolike, kritikën 

letrare e përkthimet.  

Të lexosh një vepër sipas teorisë së receptimit do të thotë të pranosh mundësinë 

e një “shumësie leximi  dhe një shumësie interpretimesh”
94

, të cilat i sjell lexuesi në 

kohë e hapësirë;  lexuesi si një qenie sociale, i veshur me kulturë, pra me një vetëdije të 

vetën e jo krejtësisht naiv e sheh veprën, e ndërton, i jep kuptim duke u nisur nga 

përvoja e tij personale, nga njohuritë e tij të mëparshme; pranimi apo mospranimi i 

lexuesit, ndjesitë dhe vlerësimi ndaj veprës janë të kushtëzuara nga bota, nga jeta që e 

rrethon, nga profesioni, etj.; Receptimi i veprave letrare shumë herë i nënshtrohet 

perspektivave që nuk kanë shumë lidhje me artin, prandaj krijime të mira letrare lihen 

mënjanë dhe nuk shkojnë tek publiku për të cilin u krijuan. 

Rrëfimtari  meksikan më i përkthyer në botë Juan Rulfo, një nga përfaqësuesit 

më në zë të realizmit magjik, shkroi në vitin 1955 romanin e tij më të rëndësishëm 

Pedro Parramo, i cili mbeti i panjohur për lexuesin mbarëbotëror, pasi përkthimi i parë 

që iu bë veprës në anglisht ishte i dobët, ndërsa sot ka marrë famë dhe është përkthyer 

në 50 gjuhë. Edhe në Meksikë romani u prit ftohtë kur u botua, tirazhi prej dy mijë 

kopjesh më shumë u fal se u shit, por sot ky është romani më i sukseshëm dhe më i 

studiuar nga kritika letrare në vend. Shkrimtarët hispanikë më në zë e vlerësojnë shumë 

romanin Pedro Parramo.  

Teoricieni kryesor i receptimit Hans Robert Jauss, në vitin 1967 shkroi parimet 

kryesore të  receptimit, ku ai propozon idenë se receptimi ka lidhje me eksperiencën e 

lexuesit,  mbështetur mbi aspektin historik, politik, kulturor në të cilin zhvillohet vepra. 

Prej këndej ka rëndësi të madhe cili është kuptimi i tekstit, forma e tij përgjatë 

zhvillimit historik të konceptit. Rëndësi të veçantë merr të kuptuarit e marrëdhënieve që 

vendosen përgjatë procesit të leximit mes autorit –tekstit- lexuesit. 
95

  

Kritika letrare bashkëkohore, mbështetur në estetikën e receptimit, përpiqet ta 

shohë veprën letrare në një tjetër këndvështrim, jo duke studiuar veprën letrare në 
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vetvete, apo lidhjen e saj me krijuesin por duke studiuar veçanërisht raportin me 

“konsumuesit e saj”. 

Hans Robert Jauss, në librin, Historia e letërsisë si sfidë ndaj teorisë së letërsisë, 

vlerëson se letërsia ka kontekst shoqëror, e sheh veprën letrare të vendosur në mjedisin 

e saj sociohistorik, pranon rolin historik të letërsisë dhe historinë e formave letrare.
96

  

Kur i referohemi receptimit të një libri, apo “analizës së eksperiencës së 

lexuesit” sipas Jauss, nuk identifikohet një lexues i vetëm, pasi “receptimi letrar ka 

karakter kolektiv, si çdo veprimtari tjetër në sistemin e letërsisë, ... pasi analiza e 

receptimit të një teksti nuk lidhet me interpretimet personale të çdo lexuesi, pasi do të 

kishim aq interpretime sa lexues ka, duke rënë në subjektivizëm.”
97

  

“Jauss flet për dy horizonte që përkojnë në momentin kur vepra shfaqet, 

horizonti i autorit dhe i receptorit. Kodi i autorit vjen i pandryshueshëm, mbetet i 

shkruar në tekst, ndërsa kodi i lexuesit është objekt transformimesh përgjatë historisë. 

Prej këtej vepra letrare është objekt i estetikës së receptimit, i nënshtrohet leximeve të 

reja, interpretimeve të reja, në dritën e horizonteve të reja të receptuesve të 

ndryshëm.”
98

 

Poetikat moderne të veprës së hapur mbështeten në parimin se ekziston një 

raport specifik mes veprës dhe lexuesit, të cilit autori i ka dhënë të drejtën, sipas këtij 

parimi, për ta interpretuar veprën. Prej këtej kemi dy struktura njëra e lexuesit, tjetra e 

autorit.          

Umberto Eko në librin Vepra e hapur, komenton se poetika e veprës së hapur, e 

fton lexuesin ta bëjë, ta rishkruajë veprën me autorin, krijon mundësi për një riprodhim 

të vazhdueshëm të marrdhënieve të brendshme të veprës, të cilat lexuesi mund t’i 

zbulojë gjatë perceptimit duke përftuar pafundësi leximesh. Në thelb të kësaj poetike 

vepra mund të ekzistojë sipas shumë shijeve, personale.
99

 

 

Përkthimi ka rëndësi  të veçantë përgjatë procesit të receptimit. Roli i 

përkthyesit konsiston në zhvendosjen e një objekti shpirtëror nga një sferë e kulturore 

në një tjetër, operon mes dy botëve që nuk komunikojnë mes tyre. Lexuesi përballet me  

vështirësinë pasi i përket një kulturë tjetër, por dhe me vështirësinë e tjetërsimeve të 

ndryshme që mbart me vete momenti i përkthimit të tekstit. Lexuesi ndërsa lexon një 

vepër të përkthyer, ndeshet me fjalë të ndryshuara, fjali të hequra, apo vendosje të 

pasaktë të fjalëve e fjalive të cilat tjetërsojnë kuptimin. 

Shkrimtari kolumbian Gabriel Garcia Marques shkruan: “Nuk ka kuriozitet më të 

mërzitshëm se sa të lexoj përkthimet e librave të mi në tre gjuhët që unë di.  E njoh 

veten time vetëm në spanjisht. Por, kam lexuar disa nga librat e mi të përkthyer në 

anglisht prej Gregory Rabassa, dhe më duhet ta pranoj, kishte disa pasazhe që më 

pëlqyen më shumë se në spanjisht”.
100
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Receptimi i teksteve të përkthyer mbart me vehte problematikën se teksti 

përballë është një variant i origjinalit për shkak të variacioneve të ndryshme kuptimore, 

dhe sepse përkthyesi në përkthim përfshin diversitet vlerash të kulturës së tij. 

Akademiku spanjoll Francisco Ayala e vlerëson përkthimin e një vepre letrare si 

nxjerrje e saj nga origjina ku ajo u krijua për ta vendosur diku tjetër, ky si proces sjell:  

“një denatyralizim që tjetërson kuptimin e tekstit, pavarsisht se sa e delikate dhe e saktë 

është dora që rrezikon për ta realizuar”. 
4
 

 Në këtë rast mund të përmendim Nolin, i cili kur përktheu Don Kishotin, emrat 

e  disa personazheve i shkroi si të ishin shqiptarë, po ashtu ndryshoi disa toponime, 

duke e afruar romanin pranë kulturës së lexuesit shqiptar. 

Përkthyesi Zheji kur përktheu Pjesën e Dytë të librit Don Kishoti, vendosi në 

gojën e dy personazheve kryesorë mjaft fjalë të urta popullore shqiptare, në vend të 

atyre që kishte përdorur Cervantesi të cilat i përkisnin kulturës së popullit spanjoll, duke 

e bërë dialogimin e tyre të kuptueshëm, pranë kulturës së lexuesit dhe me shumë humor. 

 

Procesi i receptimit lidhet ngushtë me historinë. Vepra letrare nuk i përket 

vetëm kohës kur  shkruhet, për sa kohë lexuesi vazdon e mban në duar pavarësisht sa i 

gjatë është rrugëtimi nga një brez në tjetrin, ajo i përket kohërave, të gjithë lexuesve. 

Prandaj receptimi i saj është i rëndësishëm jo vetëm për kohën kur erdhi para lexuesit 

për herë të parë,  por lidhet ngusht me gjithë brezat e lexuesve, pritjen që ata i 

rezervojnë veprës, kuptimin që i japin. Shëmbull konkret është Don Kishoti i Mançës të 

cilin kritika letrare botërore e quan “librin e librave”, receptimi i të cilit përmes më 

shumë se katër shekuj ka evoluar, ka marrë tiparet e kohës kur u lexua, duke ndërtuar 

një dialog që ndryshoi jo vetëm nga shekulli në shekull por dhe nga kombi në komb, në 

sisteme shoqërore të ndryshëm, etj. Në shumë raste vëmë re se, kushtëzimi politik duket 

shumë i rëndësishëm, duke dominuar madje dhe çështjet kulturore, duke orientuar 

kështu  receptimin.  

Leximi i Kishotit, ka qënë i ndryshëm në shekuj të ndryshëm, nga roman 

humoristik i shekullit XVII, ai lexohet sot si roman filozofik. Anglezët të parët panë 

përtej humorit e burlës së tij, gjetën mesazhet ekzistenciale të Cervantes-it, idealizmin 

dhe sakrificën, altruizmin  ndaj nevojtarëve. Historia e leximit dhe receptimit të Kishotit 

në Shqipëri gjithashtu është e larmishme, ka shpërfaqje të ndryshme, para diktaturës, 

gjatë e pas rënies së saj.  

 

Ideologjia dhe receptimi. Sipas shkrimtarit Carlos Fuentes, arti dhe letërsia në 

rastin konkret është rezultat i një eksperience, jo i një ideologjie që i paraprin ngjarjet. 

Ideologjia kërkon që të përkojnë ngjarjet me postulatet e mendimet e saj, por në jetën 

reale ky përkim është i pamundur, dhe kur kjo nuk ndodh, ajo  çirret e bërtet. Përkimi 

është i pamundur, nuk ekziston, ideologjia nuk mund të denoncojë jetën, atëherë 

denoncon veprën letrare e artistike  si  tradhëtare të  identitetit ideologjik.
101

  

Kur flasim për receptimin problemi nuk qëndron se cilat ideologji shpalosi dhe 

mbrojti autori në veprën e tij (dhe në fakt a shpalosi ai ndonjë ideologji), por te lexuesi 
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si pjestar i një grupi shoqëror, i një ideologjie të caktuar, pasi tashmë dihet se  konteksti 

shoqëror përcakton veprimet dhe interpretimet e individëve në kultura të ndryshme.  

 

Politika dhe receptimi. Zakonet, traditat kulturore, regjimet politike, 

kushtëzojnë deri përcaktojnë receptimin/ pritjen e një vepre letrare madje dhe 

përkthimin e saj. Në Shqipëri gjatë gjysëmshekulli nën komunizëm, u ndalua leximi e 

përkthimi i mjaft veprave dhe autorëve të rëndësishëm perëndimorë si mbartës të një 

ideologjie “armiqësore e të rrezikshme” për fatet e sistemit. Politika  dominon  çështjet 

kulturore, duke bërë të pamundur receptimin apo duke ndikuar mbi të.   

Në rastin e Kishotit, receptimi i librit përgjatë diktaturës, u orientua nga politika 

dhe ideologjia sunduese në vend, personazhi u quajt qesharak, humoristik, përfaqësues i 

klasës që ka humbur pushtetin apo i borgjezisë e reaksionit botëror, i dekadencës 

shoqërore. 

 

Kritika letrare dhe receptimi. Veprat letrare në përgjithësi dhe zhanri i romanit 

në veçanti kanë një karakter të veçantë, kanë karakter polisemik, që i shndërron në 

“vepra të hapura”. Një vepër letrare mund të ketë shumë lexime apo interptretime, po aq 

shumë sa ka lexues. 

“Komunikimi letrar bëhet efektiv nga lexuesi, i cili në momentin e leximit të 

veprës letrare bën të mundur aktualizimin e vlerave estetike, ideologjike, etj, që ajo 

përçon. Letërsia realizohet përmes leximit, ashtu siç thotë Pol Valery, është lexuesi i cili 

krijon letërsinë. Nuk mjafton akti i leximit, sigurisht, pasi lexuesi duhet të deshifrojë 

mesazhin, të kuptojë apo të krijojë vlera, që potencialisht teksti i përmban.”
102

 

“Kritika letrare ka një rol të veçantë, pasi i mbledh “leximet e specializuara” të 

teksteve; i mbledh interpretimet dhe vlerësimet e disa lexuesve të privilegjuar, kritiku 

letrar ka një rol superior krahasuar me lexuesin.“
103

 

Kritiku letrar reflekton përballë tekstit letrar, e vlerëson, e krahason, e 

klasifikon, e studion, etj. Ndësa leximi i lexuesit është i heshtur e  pa komente, kritika 

është e zëshme ndërton diskutime.  

Kritiku letrar, historiani i letërsisë sipas Jean Rohou: “duhet të lexojë katër lexime të 

letërsisë: 

 

- Leximin estetik dhe të drejtpërdrejtë,  

- Leximin shpjegues dhe të distancuar,  

- Leximin historik, 

- Leximin sipas teorisë së receptimit”,
104

pra ku pranohen shumësi 

interpretimesh.
105

 

 

Studimi ynë i referohet një vepre letrare të shkruar më shumë se katër shekuj më 

parë, Don Kishoti i Mançës, receptimi i së cilës paraqet kompleksitetin e distancës së 

krijimit dhe momentit të interpretimit, e receptimit, në kontekste kulturore, sociale, 

politike, ideologjike, etj. krejtësisht të ndryshëm.  
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“ Poetikat moderne të veprës së hapur mbështeten në parimin se ekziston një raport 

specifik mes veprës dhe lexuesit, të cilit, sipas këtij këndvështrimi, autori i ka dhënë të 

drejtën ta interpretojë veprën në mënyrën e tij.... Kjo poetikë e koncepton veprën letrare 

si një stukturë potenciale që konkretizohet nga lexuesi... dhe detyra e kritikut është të 

shpjegojë efektet e tekstit tek lexuesi...”
106

  

 

Kur i referohemi kritikut, një moment i rëndësishëm i studimeve të tij është vlera që 

ka një vepër letrare para lexuesve të kohës kur vepra u shkrua, përjetimi apo receptimi i 

veprës nga lexuesit e asaj kohe dhe pasardhësit. Pasi vepra letrare nuk ekziston në 

vetvete dhe nuk paraqet gjithmonë të njëjtën pamje në të gjitha kohërat, përballë 

lexuesit. Por ndërsa kalon nga një kontekst i caktuar historik e shoqëror në një tjetër  ajo 

dialogon dhe përcjell tek lexuesi, ndërton një marrëdhënie mes të shkuarës dhe të 

tashmes. 

 

2.1  DON KISHOTI  NË SHQIPËRI, PASQYRIMI NЁ SHTYPIN E KOHËS 

 

   

Don Kishoti,  nuk ka ngritur polemika vetëm në Shqipëri. Kur ai u shfaq për 

herë të parë në trojet tona, kishte kaluar disa shekuj me polemika mbi vete, anë e mbanë 

botës. Shtypi shqiptar në Boston, në vitin 1909, i referohet figurës së Don Kishotit dhe 

Sanço Pançës, duke e marrë të mirëqenë se lexuesi i tij shqipfolës i njeh ata, ende pa u 

përkthyer libri në gjuhën shqipe. Artikulli titullohej Don Kishoti i 1908. 

Artikullshkruesi me pseudonimin Shtegu- Pelës, preokupohet jo për heronjtë e 

Cervantes-it, por për gjendjen e Shqipërisë nën perandorinë Osmane të Turqve të Rinj, 

në kushtet kur lëvizja shqiptare për pavarësi ishte në kulmet e saj.  

Figuara e dy personazheve vjen në simbolikën e tyre, e aktualizohet në 

kontekstin shqiptar të kohës. Autori i pëshkruan heronjë e Cervantes-it: Kishoti “harron 

gjendjen e tij të vërtetë dhe epet me fandasi kaqë tepër sa të luftojë me erën dhe me hijet 

e lisave dhe t’i duket sikur është herua i vërtetë. Don Quichot’i sotmë (Zhon Turqit dua 

të them) duke vajtur në përëndim, ca me të hollat e patishahut dhe ca të rënë në gazep 

të tij, u dhanë si Don Quichoti në fandasi dhe deshnë t’a përsëritin Turqinë, së cilës i 

merreshin këmbët si kalit Don Quichoti.”
107

 

Shqetësimi i ligjshëm intelektual për çështjen kombëtare është mjaft konkret dhe 

real, nëse kemi parasysh reformat që ndërmorri regjimi i Turqve të Rinj, për të forcuar e 

shpëtuar atë që kishte mbetur nga Perandoria Osmane, dhe Shqipëria ishte pjesë e 

planeve të tyre. Në kancelaritë e Evropës merreshin vendime mjaft të rëndësishme për 

fatet e Perandorisë Turke dhe të Shqipërisë. Autori, sensibilizon klasën intelektuale 

shqiptare që të jetë e bashkuar në interes të pavarësisë së vendit, ndërsa diplomacia 

shqiptare ishte derdhur dyerve të Europës dhe kërkonte mbështetje.  

Don Kishoti është ai,  Xhon Turku, që nuk pranon se Perandoria mori fund, që 

vijon e lufton me çdo mjet polititk, diplomatik e ushtarak, ndërsa ende pëpiqet të gjejë 

mbështetje tek intelektualët në Shqipëri. Autori i quan Sanço Pança, dhe i kritikon 

ashpër shqiptarët që zgjodhën të ishin ndjekës të turqve.  

“Sado të çudiçime që të ishin idetë e Don Quichotit, gjeti një pasës, Sanço 

Pançen e përjetëshmë, Shqiptarët... Mua, si Shqipëtar, s’më hyn kaqë në punë herua i 

romanit, sa më hyn pasësi... Sa për Sanço Pançet mund t’a themi se në mos e mbajçin 
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dot emrin e shtrejtë Shqipëtar, mund t’a këmbejnë me çdo emër, po jo me emër barbar 

Osmanlli; dini cdo me thënë osmanlli?...Shtërgjysh i Hamidit nga Tataristani!!” 
108

 

 

Revista Diturija e Lumo Skëndos, ishte një nga organet  e rëndësishme të shtypit 

të kohës, e cila trajtonte çështje të letërsisë, gjuhës dhe kulturës, e cila  njoftoi lexuesin 

për botimin e romanit në shqip. Kishoti, vjen në profilin e tij letrar, prezantohet si: “një 

roman shkurtore e një vepre shkruar spanjisht, por e bërë botënore, e përkthyerë në 

gjithë gjuhët e dheut, e kënduarë prej miliunë njerës, që tre shekull e tëhu.” 
109

 

Në vitin 1928, profesori i letërsisë nga Shkodra, njëkohësisht pëkthyes dhe 

përshtatës veprash letrare për teatër, Ndoc Vasija, përktheu pjesë nga  dy librat e 

Cervantesit, Don Kishoti i Mançës. Shtypi shqiptar i kohës i bëri jehonë përkthimit në 

gjuhën shqipe të librit me titull “Aventurat e Don Kishjoti të Cervantes”
110

  

Ky është prezantimi i parë i librit përpara lexuesit shqiptar, prandaj Revista 

Dituria, paraqet një përmbledhje të shkurtër të veprës, ku zbulimi i karaktereve të dy 

personazheve mban peshën kryesore. “Është histori e një njeriu që rron me një ëndrrë, 

me një ideal... kurse Sançua, shërbëtori i tij, që s’thellon nga mendja dhe kujdes teprë 

barkun dhe qejfin, i jep këshilla urtësije, kërkon t’a zgjojë, t’a bjerë në realitet, në të 

vërtetënë përdhese.”
111

  

Revista e përcjell romanin me një qasje humoristike, duke u bërë vend në këtë 

mënyrë personazheve të adhurueshëm për nga mendimi dhe sjellja e tyre, dhe ndërsa e 

përgatit lexuesin të qeshë, përgjithëson shembullin e Kishotit; ai nuk është thjeshtë një 

tip por arketip. “Don Kishoti është një pasqyrë: sa njerëz janë si heronj i këtij romani, 

të lumturë në marrëzinë e tyre shpirtmadhe, të shogruarë në një veprë të kandshme për 

ta, që u jep gëzim dhe kënaqësi intime shpirtit.
112

   

 

Fan Stilian Noli, në vitin 1931, ndërsa ishte përfshirë në procesin e përkthimit të 

librit dhe botimit pjesë – pjesë të tij në gazetën Repblika, në Boston të SH B A, shkruan 

artikullin, Për Don Kihotin.
113

  Disa prej ideve të parashtruara në artikull, Noli i 

ripasqyroi edhe në Introduktën që shoqëroi botimin e librit në vitin 1933. Noli  shpërfaq 

vizioni e tij para lexuesve të pritshëm.  

Së pari, ai vlerëson vlerat artistike të veprës: “Ka nja njëzet a tridhjetë  

kryevepra letrare të cilat s’duhet të vdesë njeriu para se t’i këndonjë. Një prej këtyre 

është “Don Kihoti” i shkrimtarit spanjoll Miguel de Cervantes Saavedra. Kemi nisur 

t’a botojmë në “Republikën”që prej dy javësh. Është dhurata më e lezeçme që mund t’ju 

bëjmë kendonjës të dashur. Jemi shigur që do ta shijoni. Është e pamundur të mos ju 

pëlqejë. Këndojeni me vërejtjen që meriton.”
114

  

Së dyti, Noli u flet lexuesve pë karakterin komik dhe tragjik të librit  pasi ai 

shkruan: “Të vjen të qash e të qeshësh me ato që thot’ me ato që bën... Kështu kanë 

qeshur e kanë qarë, dyke kënduar Don Kishotin, me miliona njerëz qindra vjete me 

rradhë.” 
115
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Së treti, Noli zbulon karakterin gjithëkohor dhe universal të veprës: “Se Don 

Kishoti është një tip i pavdekshëm. Hidhni syrin ku të doni e do t’a shihni të gjallë 

pëpara jush në çdo çip e në çdo çap. ”
116

 

Së katërti, Noli e vlerëson gjuhën shqipe si mjaft të përshtatshme në përkthimin 

e Kishotit, madje ai i premton lexuesit një Kishot pranë traditës shqiptare, por që ta 

lexojnë duhet të paguajnë abonimin në gazetë: “Mos u- kurseni, po na dërgoni pajtimet. 

...Jua kërkojmë jo vetëm ne por por jua kërkon dhe i dëgjuari kalorës i arratisur, Don 

Kihoti i Mançës, që po jua paraqitim me takie e me fustanellë. ... Ju bëftë mirë!”
117

 

Së pesti, Noli zbulon pikëpamjen që ai ka për Shqipërinë, duke e lidhur me 

Kishotin, si simbol i prapambetjes e naivitetit: “Në Shqipëri kemi me mijëra Don 

Kihotër, reaksionarë të padjallëzuar, që përpiqen t’a kthejnë rrotën e historisë prapa, 

njerëz që rrojnë me prrallat dhe fandazmat e patriakalizmës dhe feodalizmës orientale. 

Këta reaksionarë janë komikë, se të bëjnë të qeshësh me prapambetjen e tyre, por janë 

dhe tragjikë, se sakrifikohen për ato prralla dhe për ato fantazma tamam si Don 

Kihoti.”
118

 

Së fundmi, Noli ngre një pyetje ekzistenciale për fatet e Shqipërisë, ky është 

shqetësimi më i madh i Nolit dhe i klasës intelektuale që ai përfaqëson: “Don Kihoti, 

vdiq ashtu si rroj, si kalorës i kohës së mesme, i arratisur në kohën moderne. A do të 

vdesin kështu dhe Shqiptarët? ”
119

 

Ndërsa Noli u kërkon shqipëtarëve të mos e quajnë për të huaj, në prezantimin e 

parë që i bëri Don Kishotit, u kërkon ta marrin për të tyrin: “E kemi njëkombas, 

arnaut.”
120

 Sipas Nolit në Shqipëri ka me mijëra Don Kishotër. Këto grupe sociale, 

kërkonin rikthimin e kohëve të vjetra të shoqërisë. Noli e vuri veprën në shërbim të 

qëllimeve politike e demokratike që aspironte e ndiqte. Interpretimi që Noli i bën 

figurave të romanit nuk është shterrues në rafshin ideoestetik, e as i mjaftueshëm e 

ndonjëherë as i saktë. Ai më fort u përpoq ta sillte në bashkohësi, se sa të zbulonte 

dykuptimësinë e shumëkuptimësinë e figurave të romanit.  Sot interpretimi i Nolit duket 

i njëanshëm.  

 

Në gazetën Republika, të Bostonit, me datë 22 tetor 1931, artikullshkruesi me 

pseudonimin Studenti, shkruan artikullin Don Kishoti dhe Shqipëria. Me një  gjuhë 

shumë entuziaste, ai shpreh gëzimin që ky roman po vjen në gjuhën shqipe, si dhe 

paraqet vlerat e  përkthyesit, domethënien e madhe që mban përkthimi i librit për 

Shqipërinë dhe shqiptarët. “Besojmë padyshim se ky “kalorës i pendës” që po shqipëron 

kryeveprën e Cervantesit, për të mirën e Shqipëtarëvet të gjithë: jo vetëm për ata që 

duan të vdesin për Shqipërinë.”
121

 

Studenti, në vijim ndërton polemikë me Nolin, artikullshkruesin e një shkrimi 

mbi Kishotin, me datë 3 tetor 1931. Dy artikujt përballen në konceptet se çfarë 

përfaqëson figura e heroit dhe idealin që mbart ai. Studenti, qartë e kthjellët shprehet se 

nuk është e vërtetë që në Shqipëri kemi me qindra Don Kishotër, por: “Shqiptarët do të 

ishin më të lumturit e botës po të kishin me të vërtetë kaq shumë Don Kihotër në mes 

tyre. ..Don Kihoti lëfton për ata që nuk lëftojnë dot për veten e tyre... Ka burra të tillë 
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Shqipëria vallë? Asnjë! Po jo se një mund t’a ketë, po mijëra s’ka as Shqipëria, as 

ndonjë vend tjetër. Bota e tërë ka nevojë të madhe për burra si Don Kihoti... pa 

përpjekjet e Don Kihotërve do t’i kish ngrënë mortja njerëzit dhe qytetërinë e tyre.”
122

 

 

Figura e heroit të romanit të Cervantesit, ka ngritur një polemikë të rëndësishme 

dhe kontradiktore. Kjo polemikë nuk pushoi as në vijim  pasi e mban ndezur dhe e 

ushqen Fan Noli, përkthyesi i veprës i cili nuk ndan të njëjtin  mendim  me Studentin.  

Në dhjetor të vitit 1931, po në gazetën Republika, Noli shkruan artikullin në 

rubrikën Andej – Këtej,  ku trajton katër çështje me rëndësi, të cilat ai i ndeshi gjatë 

procesit të përkthimit dhe i vlerësoi të rëndësishme t’i trajtonte me publikun lexues. 

Secila çështje vjen si nëntitull i artikullit, nga ku kemi përzgjedhur disa. 

 

E para: Don Kihoti apo Don Kishoti;  Noli ka vendosur të rishikojë shqiptimin 

në shqip të emrit të heroit të veprës, nga Kihoti në Kishoti për disa arësye: “Kështu më 

shumë ia prononcojnë emrin edhe Frenqtë edhe Italianët..... Vija  re se më të shumtët e 

shqiptarëve e prononconin emrin e Kalorësit të Mançës, Don Kioti, që është një gjynah 

i pandjerë. Kjo më shtrëngoj t’ia transkriboj emrin ashtu si ia prononconin Spanjollët 

në shekullin e shtatëmbëdhjetë, domethënë Don Kishoti.”
123

   

E dyta: Tragjik apo Komik.  Noli mendon se Kishoti është: “Tragjik 

subjektivisht, domethënë për veten e tij, dhe është komik objektivisht, domethënë për të 

jashtmit. A mund të quhet atëhere tragjikomik? Nofta, po as kjo s’i jakështis tamam, se 

është çehit më vete.”
124

 

Noli është njohës i mirë i kritikës letrare bashkëkohore mbi veprën, prandaj ai 

ndërton tezat e tij pro dhe kundër. Për Nolin ka rëndësi të madhe shtresa sociale nga 

vjen heroi, për të kuptuar e shpjeguar sjelljen e tij, kështu ai nuk bie dakort me kritikën 

letrare botërore e cila nuk i jep rëndësi të veçantë kësaj teze. Noli i quan të lajthitura 

shumë kritika letrare që i janë bëre romanit, prandaj me forcë kundërshton “shkrimtarin 

rus Turgenjev,  që e paraqet Don Kishotin si një kryetrim tragjik një rradhë me 

Hamletin” dhe  të tjerë si shkrimtari francez, Anatole France i cili e paraqet si: “një 

palaço komik me të cilin qeshin çlimijtë.”
125

 

E treta: Ç’ farë bejlurçine? Noli argumenton se figura e Kishotit ka të njëtat 

karakteristika me bejlurçinën e katundit. “Se kjo është karakteristika e bëjlurçnës, që 

s’ka ngjyrë, s’ka bazë, s’ka karakter e s’ka moral. Se kllasi i bejlurçinës s’ka bazë e 

qëndron n’erë.”
126

 Noli e paraqet  Kishotin si përfaqësues të një shtrese sociale pa vlera 

shoqërore, pa bosht, të rënë nga vakti, që është  e aftë të bëjë çdo gjë për ta rimarrë 

parajsën e humbur.  

E katërta: Sakrifikohet për reaksionin. Për Nolin, Kishoti nuk është idealist e as 

sakrifikohet për ideal. “Admirojmë njerëz që sakrifikohen për idealet e përparimit të 

njerëzisë. Për ato që sakrifikohen për ideale mitologjike, si ato të Don Kishotit, qeshim, 

s’kemi veç se të qeshim, e diku mallëngjehemi për foshnjërinë e tyre.”
127

 Sipas tij idealet 

e Kishotit nuk sjellin asnjë gjë të mirë, asnjë përfitim, por i shërbejnë reaksionit që 

dëshiron të kthejë historinë mbrapa. 
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Noli, në vitin 1932, me nëntitull Tragjedia e Shqipërisë, nënvizon një ide të 

parashtruar më parë e së cilës do t’i qëndronte edhe do ta mbronte në vazhdimësi: 

“...tragjedia e Shqipërisë është ajo e katundarit të varfër e të paditur që i vete pas 

bejlurçinës së tipit të Don Kishotit. “Autori analizon klasat e shoqërisë shqiptarë, duke 

ngritur pyetjen -nga do t’i vijë shpëtimi vendit? 
128

  

 

Viti 1933, sjell një komentim të shkurtër të librit Don Kishoti, në Gazetën Besa, 

nga Fiqiri Llagami. Nënfaqja e gazetës Besa, në 6 pjesë, botoi një përmbledhje të librit 

të shoqëruar me komente. Duket se artikullshkruesi e ka lexuar librin italisht pasi emrat 

e përveçëm ai i ka sjellë italisht, si: Michele Cervantes, Ronzinante, Don Kishotti, 

Sancio Panza, etj. 
129

 

 

Në vitin 1934 romani i Cervantesit dhe figura e Kishotit u vunë në qëndër të një 

debati mes intelektualëve shqiptarë në revistën “Illyria”. Tajar Zavalani dhe Vangjo 

Nirvana, përfaqësues të rretheve intelektuale,  u përfshinë në një debat  ideologjik, i cili 

në i cili ishte shprehje e shqetësimit qytetar për të ardhmen e Shqipërisë. Klasa 

intelektuale shqiptare jep shenja pjekurie ndërsa debaton: “Në kohën tonë përpjekja e 

mendimeve bëhet sidomos me anën e fjalës së shtypur dhe atëhere merr formën e 

polemikës.”
130

 

Vangjo Nirvana, është emri me të cilin firmoste shkrimet e tij intelektuali 

Vangjel Koça,  i cili shkroi në një artikull: “Ata që duan të çajnë një rrugë të re në jetën 

e Shqipërisë, ata që duan të krijojnë një frymë të re në botën shqipëtare, janë Don 

Kishotër sot për sot.”
131

  

Tajar Zavalani e kundërshtoi Nirvanën, pasi Kishoti sipas tij ishte: “ Tipi i 

mbaruar i kalorësit në një kohë kur roli historik e social i kalorësisë mesjetare kishte 

marrë fund... Përfaqëson një botë historikisht të kapërcyer, lëfton për do ideale dhe 

sidomos me do mjete që s’janë të kohë së tij dhe prandaj në çdo hap bëhet qesharak.”
132

 

“Jo Don Kishot, po militant të frymës së re do ta quaja unë typin e Përpjekjes s’onë.”
133

 

 

Debati zhvillohet në dy drejtime, së pari Zavalani nuk quante “donkishoteske”, 

qesharake e utopike, kërkimet e inteligjencës bashkëkohore për një ideal të ri social, i 

cili do ta tërhiqte kombin tonë në rrugën e progresit e të qytetërimit përëndimor. Së dyti,  

Zavalani i përmbahej po atij vlerësimi që pati formuluar Noli për Kishotin, si simbol i 

forcave shoqërore reaksionare, që përpiqeshin ta kthenin prapa rrjedhën e historisë. 

Tajar Zavalani, shihte të shkonin në dy kahe krejtësisht të kundërt - Kishoti personazh 

dhe klasën intelektuale shqiptare, e cila kërkonte shkëputjen nga e shkuara, e nuk ishte e 

verbuar nga ëndrrat e fantazisë, nga utopia. Kjo ide zbulohet qartë që në titull: “Don 

Kishotë apo Pionerë.”     

Polemika është e ndezur mes dy intelektualëve shqiptarë, të cilën Nirvana e quan 

“luftë ideologjike”.
134

 Secili dëshiron të lavdërojë përpjekjet e klasës intelektuale 
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ideologjinë e së cilës mbështet e përfaqëson, por nuk bien dakord, nuk kanë të njëjtin 

kuptim mbi vlerat e personazhit Kishot, i cili  nga letërsia erdhi e u mishërua si të qe një 

human i vërtetë. Pas këtij debati intelektual qëndrojnë padyshim bindjet politike të tyre 

dhe jo çka ofronte vetë teksti i romanit.  

Gjithsesi, më syçelët Nirvana pranon: “Don Kishoti nuk është një figurë 

qesharake siç pandehet përgjithësisht, po është një hero i vërtetë.”.
135

 Nirvana zbulon 

se ai është nxitur të lexojë përtej asaj që duket në leximin e parë, ka mësuar të lexojë 

filozofinë e fshehur të veprës i nxitur nga kritika botërore. Nirvana nxit kolegun e tij që 

Kishotin ta shohë jo në optikë naive, si një dështak që bën botën të qeshë, por të zbulojë 

idetë e larta e filozofike që mban vepra.  

Nirvana, citon kritikën përparimtare botërore idetë e së cilës ka përqafuar, pa 

guxuar të filozofojë e të analizojë siç shkruan ai: “Natyrisht unë s’ jam në gjëndje të bëj 

filozofira mbi kryeveprat e huaja. Posht - lart, mund të them vetëm një gjë: Nga 

leteratura cervanteske këndojë i nxjerr një gjë: Kritika është ndarë më dysh: në 

Cervantismë, që merr anën e auktorit, dhe në Kishotismë, që merr anën e 

personagjit...Pra në qoftë se gabova duke i quajtur Don Kishotë militantët e frymës së 

re, më pastë në qafë Don Unamunoja, Rektori i Universitetit të Salamankës dhe  

Filozofi i Kishotizmës.”
136

 

 

Mjaft studiues në mbarë botën pohojnë se Don Kishoti, në çdo epokë të re e të 

veçantë historike, tregon një fytyrë një anë të tij, atë që  është më aktuale. Kjo vepër me 

rini të përjetshme, tregon vlera të reja ndërsa shtegton në kohë e vende të ndryshme. 

 

Sipas Nolit përkatësia klasore e dy personazheve është shumë e rëndësishme 

deri pëcaktuese në sjelljen e tyre, zgjedhjet e vendimet që ata ndërmarrin. Në Gazetën 

“Republika”, nr 59, Noli vë re se: “ Shumica e kritikëve as e përmendin këtë gjë, 

ndonëse kjo është rrënja e karakterit të Don Kishotit.” Duke ndërtuar paralelizma mes 

dy protagonistëve si përfaqësues të klasave të caktuara shoqërore dhe klasës së 

bejlurçinës e të laros në Shqipëri, Noli gjen arësyen kryesore pse kjo vepër do të 

pëlqehet tek ne.  Interpretimi i veprës nga ana e tij, në gazetën Republika lidhet ngushtë 

me qëndrimin politik të Nolit, luftë kundër reaksionit borgjezo çifligar të vitëve 30 në 

Shqipëri. 

 

Në vitin 1936, Ali Kuri me pseudonimin Thoma Sorrow, shkroi në gazetën 

Ilyria, artikullin Don Quichotte. Që në krye, autori shpreh një pakënaqësi, apo zhgënjim 

të madh pasi jehona e përkthimit të librit nuk qe e madhe, madje sipas tij: “me 

indiferencën t’onë të zakonëshme... sepse s’jemi veç njerëz të verbër, që shkojmë mbi 

gjërat më të shquara të Botës me heshtjen e njërit që s’di de për ku 

udhëzohet.”
137

Artikulli ndërton një panoramë të romanit Don Kishoti i Mançës dhe 

citon disa studimeve kritike rreth tij. 

Gazeta Tomorri, e 17 janarit 1941, i rikthehet temës së Cervantesit dhe Kishotit, 

“Jeta e auktorit të Don Kishotit.”
138

 Artikulli nuk ka autor,  dhe zë vend në faqen 

kulturore, duke ofruar një informacion që i kushtohet tërësisht jetës dhe veprës së 

Cervantes-it. 
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Gazeta Tomorri e datës 8 maj 1941, botoi artikullin “Faqja më e bukur e librit 

Don Kishioti”. Autori ka vendosur në artikull fillimin e librit dhe mbylljen e tij, duke e 

shoqëruar me një meditim të thjeshtë e të bukur: “Dhe kjo përleshje e qënieve 

shpirtërore, ky triumf i improvizuar mbi urtësinë e mirë që mbyll jetën dhe iluzionin e 

bukur, dhe që të udhëheqë më duket: shkëndijë e pakrahasuarshme e artit dhe e 

njerëzimit të Don Kishiotit.”
139

 

 

Lexuesi shqiptar i kohës kur libri u botua për herë të parë, në vitin 1933, nuk 

pati mundësi të lexonte Introduktën e Nolit, apo parathënien e librit, pasi ajo u gris në 

çdo kopjeje që hyri në Shqipëri. Parathënia kishte tone të forta e të hapura antizogiste, 

prandaj regjimi nuk lejoi hyrjen e saj. Kjo është arsyeja pse Revista Letrare, në vitin 

1944, e boton me komentin: ”Po e botojmë në revistë sepse nuk gjendet nëpër libra.”
140

 

 

Në vitin 1945, Noli i larguar nga politika aktive por në rolin e gazetarit i 

rikthehet figurës së Don Kishotit në gazetën Dielli me titull: “Don Kishotët e Mançës 

s’heqin dorë nga vjeturinat”. Në artikull, pasi ndërton një panoramë të datave dhe 

ngjarjeve më të rëndësishme të Shqipërisë në gjysmën e parë të shekullit XX, ngre 

pyetjen: “A mund populli i Shqipërisë sot të tërheqë dot një mësim nga libra e 

Cervantes që u shkrua afro 400 vjet më parë? Përgjigja është, po.”
141

  

Në artikull Noli ndalet tek analiza klasore e shoqërisë shqiptare të kohës dhe asaj 

spanjolle të mesjetës, duke këmbëngulur se Kishoti nuk duhet ndjekur si shembull, ai 

përfaqëson të vjetrën. “Zotërinj Don Kishotë: pranojeni që këtë herë e humbtë luftën. 

Hiqni dorë nga marrëzitë Don Kishotike. Koha juaj u mbulua.”
142

 “Don Kishotët 

luftuan rreptësisht kundër popullit, u bashkuan me armikun okupator.”
143

 

Është e vërtetë, Noli mbështeti luftën e Frontit Nacionalçlirimtar, mbajti 

qëndrim demaskues ndaj forcave reaksionare shqiptare që u lidhën me pushtuesin dhe i 

shërbyen atij, madje veprimtarinë e tyre e lidhi me emrin e Kishotit.  

Në artikujt kritikë të gazetave e revistave para 1945,  lexojmë indinjatë për 

mosvlerësimin e përkthimit të vepës Kishoti,  për mos vlersimin e botimit të tij  në 

shqip, gjejmë gëzimin e lexuesit shqiptar që mund të lexojë në shqip këtë kryevepër 

emancipuese, qytetëruese, kontekstualizimin e heronjve në ngjarjet dhe me personazhet 

shqiptarë të kohës, por nuk trajtohen vlerat artistike  të veprës, nuk ka mendim  kritik 

letrar, nuk përcillen vlerësime mbi filozofinë e veprës.  E thënë ndryshe, kemi më 

shumë një studim kontekstual sesa tekstual të veprës, gjë lehtësisht e shpjegueshme po 

të kemi parasysh nivelin e ulët të kritikës letrare shqiptare të kohës. 
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2.2   PЁRKTHIMI I KISHOTIT  NЁ SHQIP, VEÇORITЁ DHE RRETHANAT 

 

 

 Në vitin 1928, mësuesi i shkollës shtetërore Skandërbeg të qytetit të Shkodrës, 

Ndoc Vasija, përktheu dhe botoi në format libri, disa kapituj nga dy vëllimet e Don 

Kishoti i Mançës, të cilin e titulloi Aventurat e Don Kishotit. Përkthimi u quajt “i lirë” 

nga shtëpia botuese, në shënimin në hyrje të librit, pasi përkthyesi përzgjodhi të 

përkthejë vëtëm disa kapituj nga dy librat, të cilëve ua ndryshoi titujt, madje dhe e 

shkurtoi narracionin sipas gjykimit të tij. Ky është përkthimi i parë i njohur i librit të 

Cervantesit në gjuhën shqipe. Botimi u realizua në Shkodër në Shtypshkronjën e 

“Zonjës së Papërlyeme” dhe kushtoi dy korona.
144

  

Ndoc Vasija njihet si përkthyes pjesësh teatrale, përshtatës romanesh e 

tregimesh për teatër, madje dhe krijues veprash teatrale si: farsa, drama, komedi. 

Veprimtaria artistike e përkthyesit është mjaft e gjerë në gjysmën e parë të shekullit të 

XX, por më pas u ndërpre përshkak të burgosjes nga regjimi komunist. Qyteti i 

Shkodrës në fillim të shekullit të XX  kishte një jetë të pasur kulturore, e teatrore në 

veçanti.  Një rol me rëndësi luajti dhe shoqëria kulturore Bogdani, bashkethemelues i së 

cilës ishte dhe përkthyesi.  

Ndoc Vasija, përktheu disa kapituj nga libri i parë dhe i dytë i Kishotit, gjithësej 

145 faqe. Përkthimi u shkrua në dialektin gegë të gjuhës shqipe. Libri u shoqërua me një 

parathënie të shkruar nga vetë përkthyesi, në të cilën prezantohen autori Cervantes, jeta 

e tij, veprat, disa konsiderata personale të përkthyesit e të kritikës letrare botërore. Vëmë 

re se për Ndoc Vasia-n libri është si humoristik dhe filozofik: “Në setcillen fletë tregon 

nji mende filozofike, ndjesina bujare, të tregueme me nji fjeshtësi të pashoqe, tuj e 

njoftun fort mirë zemren e njerit.”
145

 

Drejtuesi i shtypshkronjës, shkroi në hyrje të librit, një koment ku ndër të tjera 

vlerëson se përkthyesi ka përdorur gjuhën popullore, frazeologjinë e pasur dhe ka ditur 

që përmes bukurisë së gjuhës shqipe të sjellë mjeshtërisht historitë gazmore. “Këndoje, 

o lexues, me vémendje ket romanx të vogël se ké me i kalue plot gzim e shénd disa orë të 

mira.”
146

  

Në faqen e 4 të librit është patraqitur një portret i vizatuar i Cervantesit, ndërsa i 

gjithë libri shoqërohet me ilustrime vizatimore të cilat shoqërojnë aventurën e rradhës.  

 

 

 2.2.1  DON KISHOTI DHE NOLI 

 

 

Në vitet 1932 dhe 1933, Fan Noli përktheu të plotë vëllimin e parë të veprës së 

Cervantes-it, titulluar në shqip Sojliu mendje – mprehtë Don Kishoti i  Mançës. 

Përkthimi u realizua pjesë - pjesë dhe çdo njërën e botoi në gazetën shqiptare në 

Amerikë, Republika. Noli e prezantoi veprën në gazetë me dëshirën e mirë që lexuesi  
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shqiptar ta merrte në duar sa më parë, ndërsa rriti dhe numrin e abonimeve në gazetë. 

Në vitin 1932, Noli përktheu pjesën e parë e të dytë dhe në vitin 1933, pjesën e tretë, të 

katërt dhe të pestë, me të njëjtin titull.  

  “Për ta mbaruar (së lexuari) duhet thënë me të drejtë se vetëm faqja e katërt e 

“Republikës”, ku botohet Don Kishoti i shqipëruar, vlen pajtimi, që kërkojmë për 

gazetën tonë... mos u kurseni, po na dërgoni pajtimet.... Jua kërkojmë jo vetëm ne, po 

jua kërkon dhe i dëgjuari kalorës i arratisur, Don Kishoti i Mançës, që po jua paraqitim 

me takie e fustanellë. Në mos ia mbarofshi dëshirën, athere nuk do ta këndoni dot 

historinë e tij shqip, në gjuhën e vendit që i përshtatet sot më tepër se çdo tjetër nga 

anakronizma.”
147

 

Noli shkroi se ai e ka realizuar një shqipërim të veprës, ndërsa e ndërthuri 

organikisht elementë të kulturës e gjuhës shqipe “takie e fustanellë”, “anakronizma”. 

Vëmë re se kritika shqiptare e të gjitha kohërave e ka mbështetur këtë pretendim, pra 

bëhet fjalë për një shqipërim dhe jo pëkthim të saj. Duhet theksuar se fjalori zyrtar i 

gjuhës shqipe nuk njeh dallime kuptimore mes përkthimit dhe shqipërimit por kritika 

letrare duke filluar nga Noli vetë, me termin shqipërim nënkuptojnë përkthim krijues, jo 

besnik ndaj tekstit origjinal, rikrijim, gjithsesi i parë në sensin pozitiv e vlerësues.  

 

“Të shqipërosh me gjithë mend Servantesin apo Shekspirin, Omar Khajamin apo 

Ibsenin, d.m.th. edhe të rikrijosh. Dhe t’i përkthesh këta në fillimet e një letërsie të re, 

d.m.th. të bësh në këtë letërsi një hap përpara. Ajo që dallon përkthimet e Nolit nga 

përkthimet e zakonshme që janë bërë në shqip, është pikërisht puna e tij prej rikrijuesi... 

Noli nuk zgjodhi vetëm kryevepra të letërsisë botërore, por i zgjodhi zakonisht për 

subjektin e tyre, që tingëllonte aktual.”
148

 

Ashtu si Dhimitër Shuteriqi dhe Plasari shkruan se Noli ka një metodë tijën 

përkthimore, e cila tashmë qëndron në themelet e shkollës shqiptare të përkthimit dhe që 

quhet shqipërim, rikrijim. Kjo metodë i lejon përdorimin e gjuhës popullore dhe liri 

veprimi mbi tekstin. “Përfshihen në këto operime dhe shkurtimet jo të pakta që i ka bërë 

shqipëruesi romanit.”
149

 

 

Botimi i parë, i plotë librit të përkthyer shqip, Sojliu mendje – mprehtë Don 

Kishoti i  Mançës, u realizua në Boston, nga Shtëpia Botuese Mass, në vitin 1933. 

Vepra u shoqërua me introduktën e shkruar nga vetë Noli, e cila zevëndëson prologun e 

shkruar nga Cervantes-i. Ky prolog nuk është  bërë pjesë e asnjë ribotimi të veprës në 

shqip, por për herë të parë e gjejmë të përkthyer në një libër të Profesor Uçit, Filozofia e 

Donkishotizmit.
150

  

   

Noli me një pasion të jashtëzakonshëm i jepet përkthimit të librit, pas disa 

betejash të humbura në fushën politike. Kujtojmë Revolucionin Demokratik të Qershorit 

të vitit 1924, të udhëhequr nga ai, i cili e përmbysi vetëm për gjashtë muaj mbretin Zog, 

e më pas Noli mori rrugën e mërgimit, i ligështuar e i zemëruar. Noli, si intelektual iu 

përkushtua politikës e demokracisë, përtej kësaj kishte talentin e jashtëzakonshëm 

prandaj përkthimet e tij shkëlqyen, e mund të krahasohen pa frikë me mjeshtrit më të 
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mëdhenj të të gjithë historisë së përkthimit  në botë. Punën e tij për të sjellë Kishotin në 

shqip e filloi aty nga viti 1930, pasi kish shqipëruar më parë disa kryevepra të letërsisë 

botërore si Otello, Jul Qezari, Makbethi, Hamleti të Shekspirit, Kasollja e Ibañez,  

Armiku i Popullit, Zonja Ingra e Ostrotit të Ibsen, e Rubairat e Omar Khajam.  

Sipas  Saverina Pashos, përkthyese e studiuese e letërsisë, “Nuk duhet harruar 

që përkthimi nuk është një proces thjesht teknik, por një proces ideologjik pra edhe 

politik që nuk i përgjigjet vetëm kërkesave të besnikërisë ndaj tekstit burimor, por edhe 

kërkesave të kohës, vlerave që lidhen me horizontin pritës së veprës së përkthyer 

gjithashtu. Në rastin e Nolit, duhet të marrim parasysh përveç kësaj edhe vetë 

personalitetin e tij emblematik, faktin që ai nuk ishte vetëm përkthyes por edhe poet i 

pajisur me një mendim të rafinuar e të pasur, me një erudicion filologjik e religjoz, me 

një frymë polemizuese e me pasione të forta politike. Kështu mund ta kuptojmë më mirë 

pse Noli zgjodhi për të përkthyer Don Kishotin si dhe pse e pajisi me Introduktën që 

është kontestuar kaq fort në debatet e kohëve të fundit mbi nevojën e ripërkthimit të 

kësaj vepre.”
151

   

Kadare mendon se veprat që Noli përzgjodhi për përkthim kanë lidhje të 

drejtpërdrejtë me aktivitetin politik e shoqëror të tij dhe u vunë në shërbim të tij. “Don 

Kishoti u përkthye në shqip nga peshkopi i Shqipërisë. Ky peshkop ishte në luftë me 

mbretin e ardhshëm të Shqipërisë. Peshkopi përpiqej ta përmbyste monarkun. Për t’u 

dhënë guxim njerëzve e në radhë të parë vetes, në fillim përktheu Hamletin dhe 

Makbethin dhe arriti vërtet ta përmbyste mbretin. Më pas, mbreti e rrëzoi përsëri 

peshkopin dhe u përmbys situata dhe, ndërsa peshkopi ishte i ngujuar tejet i trishtuar, 

iu vu përkthimit të Don Kishotit”.
152

  

 

Përkthyesit i është dashur   të studiojë mjaft si dhe  të shohë botime në gjuhë të 

tjera para se të ndërmarrë botimin e Don Kishotit. Këtë e vërteton shqipërimi dhe disa 

artikuj të botuar nga ai vetë në Gazetën Republika, 
153

  si  dhe  Introdukta që i ka bërë 

librit. Noli e kishte lexuar librin në spanjisht, pasi e njihte gjuhën e Cervantes-it, kjo ia 

mundësoi përkthimin  nga gjuha e autorit, pra u solli shqiptarëve një përkthim nga 

origjinali. Noli, kishte lexuar një literaturë të gjerë studimore në gjuhë të ndryshme mbi 

librin Don Kishoti dhe autorin, gjithashtu pati sintetizuar qendrimin e tij kritik ndaj 

veprës dhe personazheve, kur ende ishte në proces përkthimi, gjë që e shprehu në artikuj 

të ndryshëm gazetareskë. Mendojmë se këto janë arësyet kryesore pse përkthimi i tij i 

qëndron kohës. 

“Noli si shqipërues, dallohet për një kuptim mjaft të mirë të tekstit origjinal. Nga 

një ballafaqim i origjinalit me shqipërimin, dallohet sa ai ka përdorur për këshillim dhe 

përkthime në gjuhë të tjera si: italisht, anglisht, frengjisht. Siguria në të kuptuarit e 

tekstit bie në sy edhe në ato vise të veprës për të cilat përkthimet e tjera kanë 

luhatje.”
154

 

Gjuha e Nolit në përkthim është e fuqishme dhe ekspresive. Përkthimi shkëlqeu, 

jo vetëm për arësye të talentit të përkthyesit, por dhe të njohjes me themel të disa 

gjuhëve, të njohjes së kulturës e historisë botërore, e spanjolle. Ky përkthim ishte 
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cilësor edhe sepse Noli  ishte një njohës shumë i mire i gjuhës shqipe dhe i kulturës 

shqipe. 

Fan Stilian Noli ka meritën  në sytë e lexuesit shqiptar, pasi organizoi takimin e 

parë mes tyre e  Cervantesit me romanit Don Kishoti.  U dha  mundësinë shqiptarëve të 

njihnin një gjeni të letërsisë botërore në  kushtet e një analfabetizmi, zbrazëtie kulturore 

e trazimi politik. Shqiptarët patën mundësi të takonin personazhet, Kishotin e Sançon të 

cilët u bënë të gjallë e të vërtetë si prej mishi e gjaku. Noli, shqipëroi një kryevepër të 

përkthyer në të gjitha gjuhët e botës, duke i bërë gjuhës shqipes një shërbim të 

jashtëzakonshëm, pasi dëshmoi sa e begatë dhe e pasur  është ajo, ndërsa dha një model 

të mrekullueshëm shqipërimi. Noli dha kontributin e tij në pasurimin intelektual e 

qytetar të lexuesit shqiptar ndërsa u dha në duar një kryevepër botërore.  

Kjo është një përzgjedhje aspak rastësore për përkthim, sipas Saverina Pashos, 

pasi përveç të tjerave  do: “Të impononte modele të një letërsie të madhe kundër një lloj 

paraliterature shpesh arkaike, e ndikuar nga letërsia turke dhe e ushqyer nga shtresat 

më reaksionare të shoqërisë, nostalgjikëve të një Shqipërie që duhej të mbetej nën 

Portën e Lartë.”
155

 

Kritika letrare shqiptare e ka vlerësuar shqipërimin e Nolit për disa arësye: për 

narracionin e zhdërvjellët, shprehjet popullore, ruajtjen e ngarkesës emocionale që 

përcjell libri origjinal, etj. Më poshtë po sjellim disa mendime kritike që janë shfaqur 

më së shumti në faqet e shtypit shqiptar: 

Dalan Shapllo duke e  vlerësuar përkthimin e Nolit si të shkëlqyer, shprehet se 

fraza rrjedh shqip, ka ngjyrë emocionale e popullore, ka turqizma të cilat për kohën kur 

u përkthye, mbartin një vlerë emocionale të veçantë. 
156

 

Skifter Këlliçi komenton: “Nuk gaboj po të them se narracioni i Nolit në këtë 

vepër  nuk ishte arritur deri atëherë nga asnjë shkrimtar tjetër shqiptar, ndonëse 

shqipes nuk i kishin munguar proza të rralla nga Çajupi (Klubi i Selanikut), ose romani 

satirik i papërfunduar Doktor Gjilpëra i Faik Konicës... narracioni i Nolit i gërshetuar 

me dialogun aq të natyrshëm dhe, mbi të gjitha, frazeologjinë e mbështetur në fjalorin e 

pasur, shërbyen si shëmbull për tërë narratorët shqiptarë që shkruan pas botimit të 

kësaj kryevepre në gjuhën shqipe”.
157

 

Studiuesi Perikli Jorgoni shkruan se: “Noli diti të na japë me një gjuhë tepër të 

fuqishme dhe ekspresive dhe skena të zymta e të rënda tragjedish, por dhe vrullet më të 

holla të ndjenjave dhe trilleve e të pasioneve të një shpirti plot jetë të brendshme, dhe 

situata komike e lirike, edhe rebelimin e titanëve që ngrihen kundër padrejtësisë e 

shtypjes, duke na befasuar me ruajtjen e masës së ngarkesës emocionale e me gjetjen e 

adekuatëve të ekuivalentëve në gjuhën shqipe, duke mos mbetur skllav skolastik e 

pedant por, që, duke mos u larguar nga kuptimi fillestar i origjinalit, të arrijë të arrijë 

të ruajë veçoritë e stilit të shkrimtarit....”
158

 

Ndërsa Ylli Zajmi ngre zërin kritik, pasi Noli ka bërë shkurtime të rëndësishme 

në roman dhe ka përdorur mjaft fjalë të huaja nga gjuhë të ndryshme, të cilat sipas tij 

mundet shumë mirë, lehtë e bukur të zevëndësoheshin me fjalë shqipe.
159
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 Këty shtrohet çështja nëse ka kryer Noli “krimin” e mosrepektimit të kulturës 

origjinale. Ne mendojmë jo, përkundrazi ai ka dhënë një provë më tepër të gjenialitetit 

të tij duke përshtatur arkaizmat servantine me arkaizmat orientale për të krijuar efektin 

parodik, duke zgjedhur kështu “ta zbusë” tekstin origjinal në vend që ta “prishë” atë.

         

Noli me të vërtëtë ka shkurtuar disa pjesë nga libri origjinal. Nuk dimë me siguri 

cila është arsyeja që shmangu përkthimin e lirikave në roman, mbase ai e thjeshtoi 

veprën, që ajo të vinte sa më e kuptueshme për lexuesin shqiptar.  Mendimi se ndoshta 

ai e pati të vështirë t’i sillte në gjuhën shqipe lirikat, nuk mund të qëndrojë për një 

përkthyes e poet si Noli që më parë pat sjellë në vargje Hamletin dhe Makbethin. 

Kritika letrare spanjolle vlerëson se Cervantes nuk shkëlqeu si poet, ai pati sukses si 

dramaturg dhe qe gjeni si romancier, mundet, pikërisht këtu qëndron arësyeja pse Noli 

nuk i shqipëroi. Ose  janë prirjet ideologjike, që i dhanë mundësi të merrte liri të tilla 

për shkurtime të shumta të tekstit origjinal, për të sjellë në shqip ato çka ai mendonte më 

thelbësore për shqiptarët.   

R. S. Lizaralde, përkthyes e shkrimtar spanjoll,  njohës i mirë i gjuhës e letërsisë 

shqipe, mendon se shkurtimet që Noli i bëri veprës: “mund të konsideroheshin si një 

krim i vërtetë përkthimor, nuk ia heqin as vlerën më të vogël punës së tij të guximshme: 

pasuria semantike që shpalos, gjithmonë në gjuhë popullore, aftësia për të riprodhuar 

deri ngjyrime satirike shumë të holla qoftë dhe në shprehje, toponime apo emra 

njerëzish, gjallëria e gjuhës, përdorimi i arkaizmave orientale për të riprodhuar efektin 

parodik të arkaizmave servantine të romanit kalorsiak, e gjitha kjo (shto të tjera) e 

shndërron versionin e Fan S. Nolit në një kryevepër të vërtetë në gjuhën shqipe, si për 

nga stili i mrekullueshëm dhe magjepsës ashtu dhe për nga forca dhe aftësia e tij për të 

depërtuar (njëlloj si Kishoti origjinal) në të gjitha shtresat e popullsisë.... sojliu dhe 

shqyrtari i tij u shndërruan në personazhe plotësisht të integruar në imagjinatën dhe 

mendësinë e shqiptarëve të asaj kohe dhe të atyre të mëvonshme.” 
160

 

 

Studiuesi Plasari mendon se Noli shkurtoi veprën i nxitur nga arësyet 

ideologjike, pasi ai e vuri atë tërësisht në shërbim të ideve politike. “I bëri shkurtimet... 

në dukje të parë, në të mirë të një koherence më të madhe artistike të veprës... Për 

mendimin tonë, ato janë diktuar prej vetë parakonceptimit origjinal që i kish bërë Noli 

figurës së Kalorësit të Fytyrës së Vrerosur. Prej këtij parakonceptimi, gjithsesi, nuk 

kishte si të mos lindnin edhe mospërputhje me mjaft vise të veprës; ndoshta ai dhe 

rrezikohej të dëmtohej prej tyre.”
161

 

 

Në këto kushte do të rishtrohej pyetja e vjetër e bërë nga Humboldt, 

Schleiermarcher dhe Berman gjithashtu: Përkthimi duhet ta orientojë lexuesin drejt 

universit gjuhësor dhe kulturor të teksit të origjinës apo duhet ta transformojë tekstin 

burimor për ta bërë të kuptueshëm për lexuesin dhe kulturën  mbërritëse? Nëse do t’i 

referoheshim Umberto Eco-s, do të thoshim : “Me fjalë të tjera, për një përkthim të 

Homerit, përkthyesi duhet ta transformojë publikun e tij në grekë të epokës homerike 

apo ta detyrojë Homerin të shkruajë si një autor i kohës sonë? “
162
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E shtruar kështu kjo pyetje mund të dukej paradoksale, por nëse i kthehemi 

kontekstit shqiptar në kohën e përkthimeve të Nolit çfarë shasi do të kishin Shakespeare 

ose Cervantes-i të kuptoheshin në një vend me një përqindje aq të lartë analfabetizmi? 

Mendojmë se Noli realizoi shkurtimet përgjatë rrugëtimit të përkthimit, pasi ai 

pati parashikuar ta nxirte librin me gjashtë vëllime por e nxori me pesë. Prologun dhe 

poezitë janë shkurtimet më të rëndësishme, por jo të vetmet. Akti i shkurtimit në vetvete 

është një kontribut që përkthimi të konsiderohet shqipërim rikrijues.  

Noli la pa përkthyer: Libri i Cervantes fillon me një Prolog, i cili u hoq nga 

përkthyesi. Noli nuk përktheu tetë sonete, një poemë e dy epitafe, të vendosura në libër 

pas Prologut, përmbajtja e të cilëve ngjet me një reklamë për romanin e heronjtë e tij, 

ngjan me një prezantim hyrës për ata që do ta lexojnë veprën. Titujt e poezive tregojnë 

se ato u janë dedikuar personazheve kryesorë, nga heronjtë e librave kalorësiakë, ndërsa 

vargjet japin informacionin e parë mbi personazhet. Çka mendojmë se do ishin të 

dobishme për një analizë në nivel paratekstual. 

Poezitë janë shkruar nga heroi kalorësisë Amadisi i Galisë, dama e tij Oriana, 

shqyrtari i tij Gandalin, nga Don Belianis i Greqisë, nga Kalorësi i Febos, Solisdan, 

Orlando i tmerrshëm për Kishotin, damën e tij Dylqinjën, shqyrtarin e tij Sançon, madje 

dhe për kalin Rosinante. Disa emra madje nuk janë heronj romanesh kalorësie, por 

thjesht shpikje të Cervantes-it.  Vendosja e këtyre soneteve është  në respekt të traditës 

së kohës ku, libri paraprihej nga disa tekste plot lavde e përgëzime nga personalitete të 

shquara të kohës, për autorin e veprës. Cervantes-i me një stil shumë parodik, ndërsa 

nuk kishte askënd që të shkruante tekste urimi e lavdërimi për të, i shkroi vetë ato për 

personazhet e tij.  

Noli nuk ka përkthyer gjithashtu dhe tre epitafe e tre sonete të cilat gjenden në 

fund të  librit, përmes të cilave hyjnizoet  Dylqinja pas vdekjes, përlëvdohet Kishoti pas 

vdekjes, dhe dy sonete ku lartësohen virtytet e Sanços.  

Mundet që Noli nuk dëshironte që heroi Kishot të paraqitej sentimental, pasi 

realisht ky është perceptimi që lexuesi përfton përmes këtyre poezive që janë hequr nga 

libri. 

Në kapitullin XXXIII, “Ku nis novela e Provonjësit të Krisur”, kapitullin 

XXXIV, “Ku vazhdon novela e Provonjësit të Krisur”, Cervantesi vendosi një poezi e 

dy sonete, të cilat Noli nuk i përktheu. Kapitujt janë pjesë e novelës së ndërvënë 

Provonjësi i Krisur. 

 

Në fillim të kapitullit XL, “Ku vazhdon historia e Jesirit”, Cervantes shkroi dy 

sonete, të cilët nuk janë përkthyer nga Noli. Këto dy sonete, janë pjesë e novelës së 

ndërvënë që narratori tregon lidhur me historinë e jesirit. 

U shkurtuan nga Noli novelat e ndërvëna, pasi sipas mendimit tonë, përkthyesi 

dëshiroi të mos e shkëpusë gjatë vemendjen e lexuesit nga leximi i historisë së Kishotit, 

nga subjekti i romanit. Me gjasë Noli e shihte lexuesin e kohës të painteresuar, të 

pamësuar për të lexuar një libër me një strukturë narrative, “kolazh”. 

Në kapitujt e XLVII, XLV III,  Noli la papërkthyer kritikën që prifti i bën artit 

dramatik të Shekullit të Artë dhe mjaft komente të tjera. Mendojmë se Noli e shikonte 

lexuesin shqiptar të painformuar e të painteresuar  për këtë moment kulturor spanjoll të 

katër shekujve më parë, apo për këtë temë e cila në vetvete është shtjellim i mendimit 

kritik të Cervantes-it mbi artin dramatik të kohës së tij. Kujtojmë se Cervantes-i kishte 
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dështuar si dramaturg, por ndërkohë konkurenti i tij më i ashpër, kritiku i tij më i hidhur,  

Lope de Vega ishte në kulmet e suksesit si dramaturg. 

 

Në kapitullin e XI, “Ç’i ngjau Don Kishotit me ca barinj të dhive”, Noli nuk 

përktheu një poezi me shtatëmbëdhjetë strofa të titulluar Antonio. 

Në kapitullin e XIV, “Ku tregohet apologjia e Marcellës”, titulli nuk është ai i 

Cervantes-it, por zgjedhje e Nolit. Cervantes e titulloi “Ku gjenden vargjet e 

dëshpëruara të bariut të ndjerë, dhe të tjera ngjarje të papritura”, por Noli nuk i 

përktheu vargjet, tridhjetë e tre strofa,  dhe për këtë arësye i ndryshoi titullin kapitullit. 

Në kapitullin e XXVII, “Si dolën me planin e tyre prifti dhe berberi, me gjëra të 

tjera që meritojnë të tregohen në këtë histori të madhe”, Noli nuk ka përkthyer një sonet 

dhe një poezi. 

Në kapitullin e XLIII, “Ku tregohet kënga dhe dhe historia e djaloshit qiraxhi 

me disa ngjarje të çuditshme, që ngjanë në han”, nga dy poezitë është përkthyer vetëm 

njëra, ndërsa titulli është ndryshuar duke shtuar fjalën: këngë. 

Noli ka shkruar, përkthyer disa poezi në libër, por ato janë të shkurtra. Studiuesi 

Uçi komenton njërën e cila gjendet në fund të librit. Poezia është me katër strofa, me 

“një shqipe të shkëlqyer, përdori një ironi të lehtë duke i qëndruar besnik Cervantes-

it.”
163

 

 

Noli me mjaft “liri” ka përkthyer titujt e kapitujve/ epigrafet, duke shmangur 

disa herë elementët e humorit, apo titujt që nuk përcjellin drejtpërdrejt kuptimin e asaj 

që kapitulli përmban, apo lojën me titujt që Cervantes organizon përgjatë romanit. 

Mendojmë se arsyeja kryesore është thjeshtimi i leximit, për hir të lexuesit të kohës. Le  

ta ilustrojmë këtë ide:  

Kapitulli i XXXV mban titullin: Ku përfundon novela e Provonjësit të Krisur; 

por Noli i jep një titull tjetër, një pjesë nga titulli që Cervantes-i përdor në kapitullin 

pasardhës XXXVI dhe titullin e kapitullit përkatës: Që merret me betejën e dëgjuar dhe 

të tmerruar që bëri Don Kishoti me shakujt e verës së kuqe, dhe ku mbaron novela e 

Provonjësit të Krisur;  

Kapitulli XXXVI, në përkthimin e Nolit ka gjysmën e titullit të Cervantesit: Që 

merret me disa ngjarje të çuditshme që ngjan në han; Ndërsa titulli i Cervantesit është: 

Që merret me betejën e dëgjuar dhe të tmerruar që bëri Don Kishoti me shakujt e verës 

së kuqe, dhe disa ngjarje të çuditshme që ngjanë në han;  

 

Noli në disa raste nuk respektoi ndarjen në kapituj duke përfshirë brenda një 

kapitulli pjësë të rëndësishme nga kapitulli pasardhës. Mund ta shohim këtë, në 

kapitullin e II, ku përkthyesi përfshiu gjysmën e kapitullit pasardhës. 

Noli në shumë raste nuk respektoi organizimin në paragrafe, e fjali të 

Cervantesit, shkurtoi e bashkoi paragrafe e fjali. 
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2.2.2 VEPRA E CERVANTESIT, NJË SHQIPËRIM APO PËRKTHIM? 

 

 

Kritika shqiptare flet për shqipërim të veprës së Cervantes-it nga Noli. Siç dhe e 

shtjelluam më parë termat shqipërim dhe përkthim shihen me diferenca kuptimore nga 

studiuesit kritikë letrarë, por sipas fjalorit më poshtë shohim se termat kanë të njëjtin 

kuptim. Atëherë, në marëveshje do e quajmë përkthimin e Don Kishotit nga Noli, 

shqipërim dhe do vijojmë me argumentet pse është i tillë: 

 

Sipas Fjalorit të  Shqipes së sotme të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë:
164

 

PËRKTHIM: Tekst a vepër që është përkthyer në një gjuhë tjetër. Përkthim besnik (i 

lirë). Përkthimet e Fan Nolit. Merret me përkthime. 

SHQIPËRIM: Vepër e përkthyer në gjuhën shqipe nga një gjuhë tjetër. Shqipërim i 

bukur i goditur. Shqipërimet e Fan Nolit. 

 

Libri Don Kishoti i Mançës,  është një tekst i cili përcjell kulturën dhe traditën e 

Spanjës dhe të popullit spanjoll në fund të mesjetës, në fillim të shekullit XVII, pra si 

çdo roman sjell një tekst dhe një kontekst. Kjo panoramë  kulturore i vjen kontekstit 

kulturor shqiptar shumë shekuj më vonë, në fillim të shekullit XX, duke e bërë mjaft të 

vështirë receptimin nga lexuesi shqiptar. Përkthimi nuk është vetëm kalim nga një gjuhë 

tek tjetra, por dhe nga një kulturë tek tjetra, dhe ky transferim i kulturës nëpërmjet 

letërsisë është art, ku aktori kryesor, përkthyesi ka merita të veçanta.  

Teksti Kishoti, është i tipizuar nga pikpamja kulturore, ka shumë elementë 

kulturorë si: shprehje frazeologjike,  tre regjistra gjuhësorë tepër karakteristikë e me 

ngjyrime të cilët i përkasin tre shtresave të caktuara shoqërore,  situata kulturore tipike, 

mendësi të jetuari e vepruari, etj. që e vështirësojnë të kuptuarit e idesë së shkrimtarit 

dhe nësë përkthimi realizohet fjalë për fjalë apo thjesht transferohen fjalitë nga një 

gjuhë në tjetrën.  

Në kushtet kur lexuesi shqiptar ishte i vogël në numër dhe jo shumë i edukuar 

me letërsinë e huaj të shekujve të shkuar, kur përkthyesi Noli  dëshironte ta përdorte 

heroin dhe librin në tërësi në arenën e luftës politike e shoqërore ku ishte i përfshirë, 

domosdorshmërisht, ai do “bëhej tradhëtar” i tekstit origjinal, do të përdorte elementin 

kulturor shqiptar për të shpjeguar terma të caktuar, do të ndërhynte në shpjegim të 

shprehjeve apo do t’i zëvendësonte me të tjera të marra nga realiteti shqiptar i kohës.  

Ky përkthim me të drejtë është quajtur rikrijues, pasi përkthyesi i ka lejuar vetes 

të ndërhyjë e të operojë në tekst lirshëm, ka shmangur shumë elementë kulturorë të 

tekstit origjinal, si rrjedhim procesi i përkthimit është shoqëruar me humbje të 

pakthyeshme.  
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2.2.3  EMRAT E PËRVEÇËM NË PËRKTHIMIN E NOLIT 

 

 

Cervantes-i në përkthimin e Nolit i afrohet lexuesit shqiptar nga ana kulturore,  

pasi strategjitë e zgjedhura nga përkthyesit për dhënien e emrit të përveçëm janë 

kryesisht përsëritja dhe përkthimi gjuhësor, shqipërimi në frymën e folklorit me 

elementë humori të  kulturës sonë. Në rastet kur shqiptimi i emrit në spanjisht shfaq afri 

fonetike me një emër shqiptar përkthyesi zgjodhi këtë të fundit, me raste emri u shkrua 

sikundër shqiptohet në spanjisht. 

Uçi, vlerëson se “përpjekja e suksesshme e përkthyesit shqiptar për të 

shqipëruar emrat e përveçëm në frymën e folklorit tonë është një element që afron 

romanin e Cervantes-it me botën shqiptare.”
165

  

Ka mjaft debate në teorinë e praktikën e përkthimit lidhur me përkthimin e 

emrave të përveçëm të njerëzve dhe vendeve. Emrat e përveçëm antroponime dhe 

toponime, shërbejnë për të identifikuar një objekt konkret, janë një etiketë identifikuese. 

Ka emra të përveçëm të cilët nuk kanë një kuptim gjuhësor, por ka mes tyre të cilët kanë 

një përmbajtje kulturore, e të tjerë të cilët mund të përkthehen sepse kanë kuptim 

semantik.  

 

Për të realizuar një studim të përkthimit të emrave të përveçëm te Don Kishoti, i 

kemi klasifikuar emrat në dy grupe të mëdha, bazuar në llojin e referentit që këta emra 

përfaqësojnë: antroponime (emrat e personave), toponime (emrat e vendeve).
166

 

Sot, ekzistojnë dy prirje në vendin tonë: që toponimet të lihen në gjuhën e vendit 

të origjinës, emrat e përveçëm që ju përkasin personave realë të ruajnë formën 

origjinale, por jemi dëshmitarë dhe se si përgjatë viteve emrat e përveçëm të 

personazheve realë apo të trilluar, janë përshtatur në gjuhën shqipe.  

Në të gjithë botën vëmë re tendencën e natyralizimit të emrave të disa 

personaliteteve të cilët shënojnë me rëndësinë e tyre si Papa, ne e therrasim Fraçesku, 

spanjollët Francisco, italianët Francesco, etj. Ish mbreti i Spanjës u thirr Juan Carlos në 

çdo gjuhë, por u përshtat ortografikisht, p.sh.  në shqip Huan Karlos, etj.  

Sipas Newmark, përshtatja apo natyralizimi i emrave të përveçëm të personave 

real, realizohet kur ata janë të panjohur në kulturën e gjuhës së polit pritës.
167

 

Lotman shkruan: ”A ka ndonjë arësye përse të mos përkthehen a përshtaten në 

mënyrë moderne emrat e përveçëm? 
168

 

 

Në fushën e përkthimit të letërsisë së shkruar pavarësisht nga zhanri, përkthyesi 

zgjedh procedimin përkthimor lidhur me përkthimin e emrave të përveçëm. Ai e ndan 

procesin përkthimor në dy blloqe: ruajtje dhe zëvendësim, sipas shkallës më të lartë apo 

më të ulët të manipulimit ndërkulturor që përkthyesi zbaton në trajtimin e elementëve 

kulturorë, duke orientuar punën e tij drejt polit të origjinës apo drejt polit mbërritës.
169
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Strategjitë përkthimore për ruajtjen janë: Përsëritja; Përshtatja ortografike; 

Përkthimi gjuhësor; Glosa jashtëtekstuale; Glosa brendatekstuale. Strategjitë 

përkthimore të kategorisë së zëvendësimit janë: Neutralizimi i kufizuar; Neutralizimi 

absolut; Natyralizimi; Përshtatja ideologjike; Heqja; Krijimi autonom 

Sipas Newmark, ndonjëherë edhe mund të përkthehet ndonjë emër i përveçëm 

me qëllim që teksti letrar të kuptohet më mirë, apo sepse lexuesit ky emër nuk i duket 

familjar. Ka raste kur emrin e shkruan origjinal dhe pranë tij përkthimin (nëse është i 

përkthyeshëm),  apo një tjetër emër familjar për lexuesin modern; përkthyesi përdor një 

teknikë të tillë pasi lexuesi është i ri ose i painformuar. Këtë teknikë Newmark e quan 

“dublim”.
170

 

Në letërsi nuk ka regulla fikse e të përcaktuara njëherë e përgjithmonë, se  kur 

përshtatet një emër, e kur transferohet. Në letërsi emrat janë krijime të autorit, si të tillë 

autori ua jep personazheve për t’i prezantuar sa më mirë. Ka emra të cilët duhen 

përkthyer, pasi autori i ka dhënë një kuptim të lexueshëm,  transparent,  i cili përcjell 

ngarkësë emocionale të veçantë, dhe në se përkthyesi nuk i përkthen lexuesi humbet 

diçka kuptimore dhe emocionale, nuk merr emocionin që lexuesi në gjuhën origjinale e 

mori.   

Përkthimi gjuhësor është një procedim që e orienton përkthimin drejt polit të 

origjinës, në këtë rast përdoren terma të gjuhës mbërritëse por mbahet referenti origjinal 

konkret që perceptohet si një realitet i huaj i lidhur me kulturën e tekstit origjinal. Është, 

pra, një linguistic (non-cultural) translation. 

Lidhur me përshtatjen e emrave të përveçëm në gjuhën e polit pritës, ka teori pro 

dhe kundra, sipas Bernandez: “përshtatja sjell humbjen e diversitetit kulturor”
171

, pasi 

lexuesi ndërsa lexon një roman rus, me emra të përveçëm të përshtatur, nuk gjen 

atmosferën  kulturore që ai pret, e që paraprakisht njeh nga ky vend. Por kur emri ka 

kuptim duhet përkthyer, pasi nga pikëpamja e lexuesit në gjuhën mbërritëse ka pak 

rëndësi që një vepër të ruajë atmosferën e huaj. Sa më e madhe të jetë ngarkesa 

simbolike mbi emrat e përveçëm, më i madh është detyrimi për t’i përkthyer ata. 

 

A. Antroponimet 

 

Emrat e përveçëm dhe mbiemrat e personazheve të veprës letrare të Cervantesit kanë si 

funksion themelor t’i paraqesin këta të fundit tek lexuesi, të identifikohen lehtësisht nga 

lexuesi, të përcjellin elementë tipizues të karakterit të tyre apo profesionit, etj. Vëmë re 

se Noli në strategjitë përkthimore që përdor herë i ruan këta emrat dhe në raste të tjera i 

zëvendëson. 
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 Newmark, Peter: Manual de traducción,  Madrid, Cátedra, 1992. 
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 Bernandez, Enrique: “El nombre propio su función y su traducción” në Problemas de Traducción, 

Madrid, Fundacion Alfonso X, El Sabio, 1987, f. 21. 

Spanjisht  Shqip 

Don  Quijote  Don Kishoti 

Amadis de Gaula Amadisi i Galisë 

Bucéfalo de Alejandro  Bukefali Aleksandrit të Madh   

Hércules  Herculi 

Cid Ruy Díaz  Sid Rui Diazi 
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Për sa i përket strategjisë së përdorur nga përkthyesit për përkthimin e emrave të 

përveçëm të personazheve letrare procedimi i përdorur është i larmishëm dhe në 

funksion të idesë që do të përcjellë. 

 

 Antroponimet konvencionale që nuk kanë kuptim etimologjik dhe as 

ngarkesë emocionale: janë transferuar/ përsëritur, ashtu siç shkruhen në 

spanjisht: Aldonza Lorenzo;  

  

Rocinante Rosinanti 

Dulcinea del Toboso Dylqinja nga Toboza 

Sancho Panza Sanço Pança 

Doña Molinera Donja Mullixhesha 

Aldonza Lorenzo Aldonza Lorenzo 

Caballero de Ardiente Espada Kalorësi i Shpatës së Zjarrtë 

Caballero del Febo Kalorësi i Diellit 

Andrés  Andrea 

Juan Haldudo de Quintanar Huan Haldudi nga Kintanari 

Tolosa  Tolloze 

Caco Kako 

Lanzarote Lancelloti 

Nicolás Nikolla 

Valdovinos Baldovin 

Abindarraez (el moro) Abedin Reiz Arabin 

Jarifa Sharifa 

Pedro Alonso Pjetër Alonzi 

Pedro Pérez Pjetër Perez 

Beltenebros Bukurerrti 

Sanlucar Shën Lucar 

Marcela Marcella 

Cide Hamede Benengeli Sid Hamid Benhalili 

San María Shën Maria 

Oriana Urania 

Lorenzo Corchelo Lorenzo Korçulli 

Blas Furrëpreshi 

San Polo Shën Pal 

Santo Griali Shën Grali 

Agi Morato Haxhi Murati 

Mentironiana Gënjeshtovica 

Juan Palomeque el Zurdo Gjon Pallamar Çollaku 

Pedro Martinez Pjetër Martini 

Vargas y Machuca Varga Kopaçe 

Doncella Placerdemivida Zonjusha Gazijetëssime 

Juana Gutierrez Vanka e Opingaxhiut 

Sancho Zanca Sanço Këmbaçi 
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 janë përkthyer ashtu siç shqiptohen, duke bërë përshtatje ortografike: Sanço, 

Amadis, Rosinanti, Kako, Baldovin;   

 

 janë përkthyer me afri shqiptimi me emrin në gjuhën spanjolle: Kishoti, 

Dylqinja, Sharifa, Sid Rui Diazi; 

 

 janë përkthyer në përshtatje me ekuvalentin që ai emër ka në gjuhën shqipe 

(natyralizim): Andrea, Nikolla, Pjetër Martini; 

 

 janë përkthyer të transformuar për të ardhur pranë traditës kulturore të 

emrave shqiptarë të fillim shekullit XX: Abedin Reiz Arabin, Sid Hamid 

Benhalili, Haxhi Murati; 

  

 janë përkthyer duke u pajisur me ngarkesë humoristike: Tolloze, Lancelloti, 

Mashekazmë, Sopoti, Korçulli, Furrëpreshi, Varga Kopaçe,  Vanka e 

Opingaxhiut;  

 

 me raste gjejmë që përkthimi i emrit dhe i mbiemrit ka kombinim mes dy 

strategjive përkthimore: Huan Haldudi, Pjetër Alonzi, Pjetër Perez, Gjon 

Pallamar Çollaku; 

 

 emrat e personazheve historikë, qofshin realë apo të ardhur nga trashëgimia 

letrare vijnë të natyralizuar, ashtu siç i njeh kujtesa popullore shqiptare 

(natyralizim): Herkuli, Aleksandri i Madh, Aristoteli, Amadisi i Galisë; 

 

 emrat e shenjtorëve janë natyralizuar ashtu sikundër ata emra ekzistojnë në 

shqip në rastet kur nuk njihen në kontekstin shqiptar përkthehen me 

transferim apo pershtatje ortografike: Shën Lukari, Shën Maria, Shën Pal, 

Shën Vasili, Shën Llazari, Shën Benedikti, Shën Bartolomeu; 

 

 titujt honorifikë/ nderues, Noli nuk i ka përkthyer në shqip, por në gjininë 

mashkullore kemi transferim Don, në gjininë femërore kemi përshtatje 

ortografike të emrit siç shqiptohet në shqip Donja: Don Kishoti, Donja 

Mullixhesha, ; 

 

 në tekstet e përkthyera nuk humbet referimi gjeografik që japin emrat e 

përveçëm të personazheve tek teksti origjinal: Kishoti i Mançës, Amadisi i 

Galisë,  Dylqinja e Tobozës, Huan Haldudi nga Kintanari; 

 

 

Në libër përdoren edhe disa antroponime të cilët kanë kuptim etimologjik:  

 

 dhe përkthyesi ka realizar një përkthim besnik gjuhësor në shqip, pasi ka 

përcjellë idenë a autorit; emri i personazhit mbart një kuptim të caktuar i cili 

lidhet me aktivitetin e tij kalorsiak, apo profesional, si: Kalorësi i Shpatës së 

Zjarrtë,  Kalorësi i Diellit, Mullixhesha, Bukurerrti, Gënjeshtovica, Zonjusha 

Gazijetëssime, Sanço Këmbaçi; 
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“Shkrimi i emrave të përveçëm të huaj mbështetet përgjithmonë në shqiptimin e tyre në 

gjuhët përkatëse, duke iu përshtatur sistemit grafik të shqipes.”
172

 

 

 

B.  Toponimet 

 

 

Kategoria e toponimeve përfshin emrat e përveçëm të qyteteve e fshatrave, krahinave, 

maleve, lumejve, etj. Ata janë të shumtë dhe me një gjeografi të larmishme të shtrirë në 

të gjithë botën. Brenda këtij koncepti të përgjithshëm, segmentet tekstuale të 

përzgjedhura në funksion të referentit janë emra të përveçëm të krahinave, fshatrave, 

qyteteve, etj. ku Kishoti ndërmori aventurat e tij. 

 

Lidhur me toponimet ku zhvillohen ngjarjet kemi këto strategji: 

 

Spanjisht Shqip 

Mancha Mança 

Tobosa Toboza 

Toledo Toledo 

Sevilla Sevilë 

Quintanar Kintanar 

Málaga Malaga 

Segovia Segovia 

España Spanja 

Granada Granada 

Islas de Riaranit Ishujt e Riaranit 

Cordoba Kordova 

Valencia Valencia 

Murcia Murcia 

Alcarria Alkarria 

Estremadura Estremadura 

Guadarrama Guadarrama 

Sierra Morena Sierra Morena 

Berberia Berberistan 

tierras del Preste Juan de las 

Indias 

Çinmaçin , ose në Hind 

 

 

Këto toponime ekzistojnë edhe në realitet, ndërkohë që ka të tjerë që janë fryt i fantazisë 

së shkrimtarit por shumë të paktë, pasi Cervantes e vendosi veprën në një ambient 

gjeografik të njohur, të identifikueshëm, pavarsisht se jo të zhvilluar apo të rëndësishëm 

në kontekstin e Spanjës së shekullit XVI. Përkthyesi Noli ka realizar një përkthim 

shumë pranë emrit të origjinës, duke realizar transferime/ përsëritje, natyralizim apo 

përshtatje ortografike: 
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 Natyralizim: Spanja; 

 

 Përsëritje: Gadarrama, Murcia, Valencia, Estremadura, Granada, Malaga; 

 

 Përshtatje ortografike: Alkarria, Kordova, Quintanar, Mança; 

 

 Me afri shqiptimi me emrin në gjuhën spanjolle: Toboza, Sevilë; 

 

 Përkthim i toponimeve me ngarkesë semantike: Ishujt e Riaranit; 

 

 Nuk përktheu toponime me ngarkesë semantike: Sierra Morena; 

 

 Natyralizim i plotë: Berberistan, Çinmaçin;  

 

Toponimet  e mëposhtme nuk kanë një kuptim semantik, por Noli kur i natyralizoi 

plotësisht, i vendosi në kontekstin shqiptar me qëllim të mirëfilltë humoristik. 

 

Spanjisht Shqip 

Argamasilla Domosdova 

Mancha Librazhdi 

 Rrogozhina 

 

Noli në përkthimin e tij ka krijuar precedentin e ndryshimit të kombësisë së heroit 

Aleksandër, ndërsa Cervantes e quan heroi i Greqisë 
173

, Noli e ka përkthyer i 

Maqedonisë.
174

 

Arkaizmi gjuhësor në përkthimin e Nolit. Gjuha arkaike e mbushur me 

turqizma, është e qëllimshme te Noli, me arsyen e vetme efektin parodik dhe burlesk, 

për të shoqëruar momentet realisht të mbushura me humor. Psh: zevzek, pizeveng, 

kollotumba, sylesh, katraur, mishmash, lolo, kijafeti, mynxyra, malukat, lemeri, 

qorrolleps, zullum, sojsëz, zahmet, firomë, lajthim, ushak, noca, jaki, hatarash, 

shpërgenj, syretin, bulçitë, nakari, nisia yrrnekë, prokopi, arabaja, çiki, 

dollandërxhillëqe, xhyxheja, mukafaje, rixha,  teslim, kopanis, lezet, tallagane, sevap, 

marifet, hazër, eglendi, tenxhere, temena, aheng, mukajet, ofiq, penxhere, javash, 

çervish përçrtesh, ibret, avaz, eksiq, gjindje, jesir, terbiet, mahmuzin, dynjaja, xhibilet, 

etj.  

Noli ndërtoi shprehje groteske/ humoristike në shqipërim, të ndërtuara në 

frymën groteske/ humoristike të gjuhës së Cervantes-it, të cilat tingëllojnë të 

përshtatshme e kanë forcë shprehëse si:  

“O Zot, o Perëndi sa u zemërua Don Kishoti kur dëgjoi këto fjalë të turpshme të 

shqyrtarit. U ndez aq shumë sa i dridhej trupi, i pengohej gjuha dhe i lëshonin 

shkëndija sytë, dhe i tha:- Or harbut, or firuk, or spithjak, or magjyp, or rezil, or 

maskara, or shpifarak, or tartakut i paturpshëm, gojëprishur e gjuhështhurur! Or qysh 

guxove të thuash përpara meje fjalë të atilla për këto zonjusha të larta dhe qysh guxove 

                                                           
173

 Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha, Madrid, Biblioteca nueva, 2006, f. 546. 
174

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti i Mançës,  Tiranë, Onufri, 2008, f. 326. 



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

60 
 

të shkosh nga mendje të atilla poshtërsira dhe ndyrsira? Shporru dhe mos më dil më 

përpara syve!”
175

 

“Cili tjetër veçse ndonjë barbar i paqytetëruar mund të ndjejë lezet, duke 

kënduar se një kullë e madhe plot me kalorës lundërzon nëpër det, si ndonjë gjemi me 

erë të mbarë, dhe sonte ngyset në Lombardi, dhe nesër gdhihet në Çinmaçin, ose në 

Hind, ose në vise të tjera që s’i ka zbuluar as Ptolemeu, as i ka parë Marko Poloja.”
176

 

“O ti mag i urtë, cilido që të jesh, që ka për të të rënë barra e të bëhesh kronist i 

kësaj historie të çuditshme, të lutem e të bëj rixha të mos ma harrosh Rosinantin e mirë, 

shokun tim të pandarë në të gjitha udhëtimet e vërdallat!”
177

 

Noli përdor gjithashtu fjalë të cilat kanë rrënjën e tyre spanjisht, disa kanë 

përshtatje ortografike, disa kanë prapashtesat, parashtesat e mbaresat në shqip, si: 

kastigoj/ kastigohesha; dominatori, prononcuar, mag, singullare, diskurs, proklamoj, 

konfeson, afirmon, semplicitetin, permetuar, devocion, simple, etj;  

Noli ndërtoi fjalë të reja me parashtesa e prapashtesa fjalëformuese të gjuhës 

shqipe: dhaskalepsur, zhgjakësim, cungulluar, arratiake, krijetar, kastillançe, 

përshëndoshje, përthëras, barushe, etj.  

Ai ndërtoi fjalë të reja nga bashkimi i dy fjalëve: gjaklëshime, mjaltërrjedhëse, 

vesëplotë, zemërkëputëse, zemërlehta, dorëhapësisë, dorështrëngesa, zemërgurësi, 

bashkëfjalime, sipërnjerëzore, etj. 

 

 

2.2.4  DON KISHOTI DHE ZHEJI 

 

 

Cervantes-i e shkroi Pjesën e Dytë të romanit, në kulmin e pjekurisë së tij 

artistike, tejkaloi objektivat që i kishte vënë vetes, arriti t’i sjellë lexuesit nje vepër 

komplekse dhe pakrahasueshmërisht të pasur. Aty gjejmë humor, satirë, burle, parodi, 

krahas dashurisë e melankonisë. Mjaft kritikë në mbarë botën e shohin Pjesën e Dytë të 

librit si shumë më të pasur dhe më të thellë se të Parën. Në mbështetje të kësaj teze 

qëndron dhe  përdorimi nga autori i mjaft shprehjeve frazeologjike dhe krijimi i të tjera 

shprehjeve të reja, te cilat kanë vijuar ekzistencën e tyre përgjatë shekujve, e sot 

përbëjnë  pasurinë leksikore të gjuhës spanjolle.   

Cervantes-i në veprën e tij Don Kishoti i Mançës, përdor tre regjistra të 

ndryshëm gjuhësorë (në përshtatje me tre stilet e ndryshëm që ai përdor në vepër): ai 

kalorësiak, tipik i romaneve kalorësiake, përmes të cilit realizohet objektivi i tij kryesor 

parodizimi. Regjistri tjetër gjuhësor është ai intelektual, i cili në gojën e Kishotit tregon 

urtësinë, arsyetimin, logjikën normale të tij dhe përshtatet me regjistrin gjuhësor të 

shtresës aristokratike të cilës i përket. Regjistri i fundit gjuhësor është ai popullor, të 

cilin e gjejmë në gojën e Sanços, që karakterizohet nga përdorimi i vazhdueshëm i 

shprehjeve popullore. Por këta nuk janë të vetmit, mjaft të kujtojmë regjistrin arkaik në 

gojën e Kishotit dhe të disa personazheve të tjerë.  
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Kjo gje u vu re nga dhe nga kritika shqiptare ndaj përkthimi i Zhejit vlerësohet 

sepse arriti t’i sillte bukur e rrjedhshën në shqip të gjithë regjistrat gjuhësorë me ngjyrat 

e tyre.  

“Por për herë të parë – Zheji, kishte në dorë një vepër të tillë, që kërkonte një 

regjistër të brëndshëm kaq të pasur zërash e ndjenjash; që kërkonte të kapte në 

ekuivalente të barabarta dhe elementin tragjik dhe atë komik, dhe fluturimin e  ëndrrës 

dhe prozën e murmurt të realitetit të përditshëm, sjelljen me besnikëri e gdhëndie të kaq 

shumë tipave, riprodhimin e kaq shumë mënyrave të të folurit, qëndrimin e larmishëm e 

të shumëanshëm të shkrimtarit ndaj personazheve e ndaj ngjarjeve, herë herë i hollë e i 

padepërtueshëm,  herë - herë hokatar e serioz, qortues e lavdërues sulmues e aludues, 

simbolik e i mirëfilltë. “   
178

     

Don Kishoti i thotë shqyrtarit të tij Sanço, në pjesën e parë të librit kapitulli 

XXI: “Duket Sanço, se nuk ka shprehje popullore që të mos jetë e vërtetë, sepse që të 

gjitha janë urtësi të nxjerra nga eksperienca, nëna e të gjitha shkencave.”
179

 

Në të vërtetë, Kishoti, është konsideruar gjithmonë nga studiuesit, si një liber 

origjinal shprehjesh frazeologjike. Mbi 200 të tilla gjënden të regjistruara në faqet e 

librit. Cervantes-i ka meritën se jo vetëm i mblodhi e i solli përmes dialogimit të 

personazheve idiomat ekzistuese por krijoi mjaft të reja.  

Përgjatë këtij studimi do të sjellim disa shprehje që gjenden në tekst, mjaft të 

rëndësishme të cilat gjejnë përdorim dhe në ditët e sotme. 

Me termin frazeologji, sipas autorëve të Fjalorit Frazeologjik të Dokumentuar të 

Spanjishtes së Sotme, kuptojmë të gjitha kombinimet e fjalëve, të cilat në praktikën e 

gjuhës nuk janë formuar nga folësi spontanisht, por janë të parafabrikuara, si “paketa”, 

dhe kanë marrë në gjuhë një vlerë të tyren, të vendosur nga përdorimi tradicional.
180

 

 

    Kritika letrare e quan shqipërim, përkthimin e Zhejit. Zheji e bëri 

Cervantes-in të flasë shqip për së dyti po aq bukur sa herën e parë Noli. Zheji ishte një 

njohës i mirë i spanjishtes, pa këtë njohje do të qe e pamundur të përkthehej me dinjitet 

vepra Don Kishoti. Ai mbajti pranë disa botime në gjuhë të tjera, me qëllim që të vinte 

re deri ku shkonte liria krijuese e përkthyesve të tjerë të huaj.   

Duket se përkthyesi Zheji duhej të përballonte me sukses këtë përkthim, pasi 

vepra e përkthyer nga ai  do të qëndronte përkrah asaj të përkthyer nga Noli, tashmë 

shumë të mirëpritur. Të dy veprat ruajnë të njëjtën linjë, pasi Zheji u kujdes të 

ripërtërinte ata elementë stilistikorë e leksikorë që i bashkonin dy veprat, me qëllim që 

në shqip të tingëllojnë si një e tërë.  

Petro Zhejit iu dha shansi të përkthejë një vepër kulmore të letërsisë botërore, 

ndërsa  më parë kishte provuar veten me të tjerë autorë të mëdhenj si Tolstoi, Asturias, 

etj. Zheji nuk zgjodhi ta përkthente veprën Kishoti, por u përzgjodh nga instancat 

superiore dhe punoi shumë përgjatë një viti për përkthimin e saj.  

Vështirësia e përkthimit të Don Kishoti i Mançës, qëndronte në faktin se nuk 

duhet të njohësh thjesht spanjishten por duhet të njohësh spanjishten e gjuhës së 
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Cervantes-it. Për më tepër, Cervantes-i punon shumë me gjuhën, krijon fjalë e 

neologjizma, përdor arkaizma përkrah humorit e proverbave të kohës.  

 

Uçi vlerëson se të dy përkthyesit e veprës së Cervantes realizuan shqipërim, 

sipas tij kjo do të thotë “ një përkthim me të vërtetë krijues”. 
181

  

Dalan Shapllo në një studim kritik të vitit 2004, me titull Kalorësi i vrerosur 

nëpër botë, e komenton përkthimin e Zhejit si mjeshtëror, me dinjitet, që të jep 

kënaqësinë dhe dobinë e të lexuarit të një kryevepre botërore në gjuhën shqipe, si 

përkthim të  rrjedhshëm me fjalë e frazeologji të gjetura bukur. 
182

 

Përkthyesi Ramon Sanchez Lizaralde: “... Petro Zheji përveç sfidave të vetë 

sipërmarrjes, iu desh të bënte ballë, tashmë me një këndvështrim modern në punën e tij, 

sfidat gati të pakapërcyeshme që i la Noli”.
183

 

 

Cervantes-i, Librin e Dytë e ka shoqëruar përsëri me Prolog, të cilin Zheji e ka 

përkthyer besnikërisht. Ky përkthim i Kishotit nga Zheji, dëshmoi përsëri pasurinë e 

gjuhës tonë,  si dhe pasqyroi individualitetin e tij si përkthyes.  

Zheji u përpoq të mos e cungonte strukturën sintaksore të tekstit origjinal, të 

mos cungonte fjalitë, të ruante veçoritë e stilit të romaneve kalorsiake, e veçoritë e stilit 

të rrëfimit të proverbave popullore, si stilin akademik e skolastik të Mesjetës dhe risinë 

në stil që Cervantes solli me romanin realist për mbarë prozën botërore.   

Humori i hollë i Cervantes përmes këtij përkthimi ka ardhur i bukur, i hollë, i 

plotë, i pazbehur, proza ka ardhur plot ngjyra, poetike, duke pohuar potencialin që ka 

gjuha shqipe, fuqinë e saj shprehëse, aftësinë e saj për të dhënë të pacënuar vlerat më të 

rralla e të çmuara të letërsisë përparimtare botërore. Lexuesi shqiptar i vlerëson epitetet  

me frymë burleske, frazeologjinë popullore në gojën e Sanços si mjaft të përshtatshme 

për të shprehur me forcë të madhe ekspresive dukuri burleske. Stilemat groteske të 

përdorura (jargavec, pis, i qarravitur, çapaçule, dobiç, proçkë, etj.), shërbyen për ta 

intonuar me frymën groteske atmosferën e romanit. Po ashtu dhe shprehjet popullore që 

shprehin  mallkime, lutje, sharje, betime, pranim, refuzim, etj. që i përmban dhe i përdor 

kultura popullore. 

  

Edhe ne ndajmë të njëjtin mendim me kritikën letrare, përsa i përket përkthimit 

të Zhejit, ai është shqipërim në kuptimin që i jepet kësaj fjale, pra përkthim krijues 

sepse: 

Përkthyesi Zheji krijoi në shqip fjalë të reja nga tabani i gjuhës amëtare, sipas 

modelit të fjalëformimit të shqipes, dhe shprehje të reja.  

Me këtë rast, gjuha shqipe njohu një pasurim të saj me fjalë e shprehje të reja 

dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Zheji ndërtoi fjalë të përbëra si: gjuhëgjatësi, 

njeridashurimin, mjekërrojtës, qimeprerës, libërthurësi, shumëtrimi, truroitje, 
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kokësqepje, gjoksçjerrje, plëncmbushje, vrapshpejtësi, binadali, mëndjeshpërqëndrim, i 

keqplagosur, pranëvendosur, etj.  

Zheji ndërtoi fjalë të përbëra me tre elementë,  si: zemërshpirtpikëlluar, 

faqemjekërmbuluar, daljefaqebardhësi, kurrëasnjëherëihumburi, keqdashurirënura, etj.  

Përkthyesi, në përpjekje për t'i qëndruar besnik Cervantes-it, ndërtoi ndajfolje të 

reja si: barabarësisht, baritorisht, magjishmërisht, stërpërpjestimërisht, etj.   

Ndajfolja e krijuar mbi tërci- fërci, është mjaft e gjetur – tërcifërsërisht, ia këputi  

tërcifërsërisht, foli tërcifërsërisht (kodra pas bregut). 

Po aq krijues u tregua Zheji në formimin e mbiemrave të rinj si: bisedar (bën 

biseda), gomaror –havaz gomaror, derrëror- qime derrërore, zakon derrëror, 

harbutëror, fisnikëror, dashuriak, mendime dashuriake, shtegtarake –bukuri 

shtegtarake, arratiake – mendime arratiake, i famçim (i famshëm), të kollajçime (të 

lehta); 

Ndërtoi folje të reja:  beterros; lakuriqësoj; hajdutëroj; sërit ( në rradhë), 

vetëshqepemi (shqepemi duke ngrënë),  qesegotitemi (godasim me qese njëri -tjetrin), 

grushtadëmtohemi (dërrmohemi me grushta), brëndangjis, etj. 

 

Në vëllimin e dytë mbisundon gjuha e Sanço Panços, e cila ka karakteristikë 

humorin e proverbat e kohës, të cilat janë të krijuara nga Petro Zheji në mjaft raste me 

fjalë e fraza krejt të tjera nga ato të Cervantes-it. Kaçup i gjallë me ligësira dhe 

lapërdhira.
184

  

Zhejit iu desh të studionte mjaft proverba shqiptare, rimën e tyre të brendshme,  

e më pas sipas modelit të tyre ndërtoi të reja.  Ha makar dhe kashtë, ha makar dhe 

thekër, mjaft të mbushësh barkun dhe të mos duash tjetër.
185

 

Zheji ndërtoi shprehje të reja idiomatike: rënça plasur përdhe, i bën konak 

muhabetit, vendosi tu hidhte qepena syve (vendosi të flejë), po shinin në të thatë (po ja 

këput kot), ia theri vrapit (vrapoi me shpejtësi), ua hipi këmbëve (me të shpejtë), se ha 

thatë (nuk ia hedh dot), hidhi gunën muhabetit (mbylle), bëj një barrë qef, Ohozë ( Oho, 

sa qejf!), zabrahanisin rrugëve (i bien vërdallë); 

Studimi i kushton një vemendje të posaçme  fjalëve të urta të krijuara nga Zheji 

apo të përzgjedhura nga urtësia popullore. Sot në gjuhën e përditshme të folur, i kemi 

bërë tonat mjaft prej këtyre fjalëve e shprehjeve, dhe kjo është padyshim meritë e 

përkthyesit që solli neologjizma të suksesshme. 

 

2.2.5 ANALIZË E SHPREHJEVE FRAZEOLOGJIKE NË PËRKTHIMIN E  

ZHEJIT 

 

 

Njësitë frazeologjike shprehin diçka nga historia ose kultura e popullit që flet 

gjuhën dhe nuk mund të përkthehen fjalë për fjalë, por me shprehje të veçanta 

frazeologjike, që sipas rastit ekzistojnë në gjuhën mbërritëse. “Kuptohet që, për shkak të 

formimit të lashtë historik e popullor, shumë njësi frazeologjike lidhen me sende a 

dukuri fshatarake të dikurshme.”
186
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Në këtë studim me njësi frazeologjike kuptojmë grupimin e fjalëve të cilat të 

bashkuara marrin një kuptim të ri të ndryshëm nga kuptimi që ato gëzojnë kur përdoren 

të veçuara. Ne do të synojmë të komentojmë përkthimin e disa shprehjeve frazeologjike 

që i kanë rezistuar kohës e vazhdojnë të jenë pjesë e leksikut të gjuhës së sotme 

kastellane, dhe t'i vendosim përballë shprehjes së sjellë nga Zheji, një pjesë e të cilave 

janë krijim i tij, duke analizuar teknikat e përkthimit.  

  

1- A Dios rogando y con el mazo dando; 

Kjo shprehje mban kuptimin se: nuk është e mjaftueshme  të presësh çdo gjë 

nga Zoti krijues, por duhet bashkuar lutja ndaj Tij, me përpjekjen njerëzore. 

Lutje dhe punë.
187

  

Një tjetër kuptim që kjo shprehje gjen në fjalorin Larouss është: Njeriu 

duhet të përpiqet vetë me të gjitha mundësitë e tij, të mos kërkojë mrekulli 

nga Zoti.
188

 

 

 Zoti që sipër me uratë, ti që poshtë me lopatë; 

Kjo shprehje e sjellë nga Zheji  është krijim i tij origjinal, por nuk ka zënë 

vënd në fjalorët e shprehjeve frazeologjike të gjuhës shqipe, ndonëse e 

goditur dhe shumë e bukur.  

 

2-  Al buen entendedor, pocas palabras; 

Personi i aresyeshëm, inteligjent, kupton lehtë për çka bëhet fjalë.
189

 

 

Atij që kupton shumë, foli pak; 

Përkthyesi Zheji ka përkthyer besnikërisht shprehjen, duke sjellë të njëjtin 

imazh që ka ndërtuar proverbi në spanjisht. 

 

3- Ándeme yo caliente y ríase la gente; 

Konsiderohet si një shprehje egoiste që shpreh përqëndrimin vetëm tek vetja 

pa llogaritur të tjerët. Gongora, i cili është një nga poetët më të mëdhenj të 

shekullit XVI, ka shkruar një poezi të titulluar Ándeme yo caliente y ríase la 

gente,  që këtu merr zanafillën kjo shprehje frazeologjike. 

 

Kush ua vë veshin, të jem mirë e ngrohtë e rehat unë; 

Përkthyesi Zheji ka përkthyer shprehjen në mënyrë të drejtpërdrejtë. Mendoj 

se lexuesi atëhere e sot e kap imazhin që do të krijojë shprehja frazeologjike 

spanjolle, ndërsa kujdeset të ndërtojë rimë sipas modelit të shprehjeve 

popullore. 

 

4- Cada oveja con su pareja; 

Çdo njeri ndihet më mirë, kur gjendet mes të tijve, të së njëjtës kategori. 

Shprehje kjo me një ngarkesë të pastër emocionale e vlerësuese, përmbledh 

një sërë problematikash të komunikimit shoqëror dhe mundësitë e zgjidhjes 

së tyre. Aty gjejmë një formulë të thjeshtë të njohur mirë nga e gjithë 
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bashkësia njerëzore. Kjo shprehje mund të marrë dhe konotacion negativ 

sipas rastit.  

Kapaku dhe kusia si cjapi dhe dhia; 

Përkthyesi Zheji ka përshtatur një shprehje shqiptare, me një strukturë të 

pastër proverbiale. Si njëri dhe tjetri po e njëjta gjë- Cjapi mish e dhia 

tavë.
190

 Ka gjetur tenxherja kapakun.
191

 

5- Cuando a Roma fueres haz lo que vieres; 

Allí donde fueres haz lo que vieres; Është një idiomë që të këshillon të 

ndjekësh zakonet e vëndit ku shkon, kudo qoftë ai. Në latinisht është një 

proverb që vjen nga koha e perandorisë Romake i cili thotë: CUANDO A 

ROMA FUERES, HAZ LO QUE VIERES. SI A ROMA VAS, COMO 

VIERES HAZ 

 

Në Romë në do të shkosh, bëj si të shikosh; 

Mendojmë se gjendemi përpara një ekuivalence të mirëfilltë
192

 që  i ka 

rrënjët në kulturën e lashtë greko - romake, tekstet latinë mesjetarë, ekziston 

si shprehje në gjuhë të ndryshme, përfshirë anglishten. 

 

6- Dime con quién andas, decirte he quién eres; 

Shprehje frazeologjike e cila i mëson çdo njeriu se duhet të kërkojë për 

shoqëri dhe miqësi njerë të ngjashëm me veten; se duhen shmangur 

shoqëritë e këqija.
193

 

            

 Thuajmë me kë rri, të të them se cili je; 

Gjendemi përpara një  ekuivalence të plotë frazeologjike. Mjaft aktuale në    

përdorim  në të dyja gjuhët. 

 

7- Donde las dan las toman; 

Në spanjisht kjo shprehje përdoret kur bëhet fjalë për një hakmarrje ndaj 

dikujt sepse diçka ka bërë, pra ia kthejnë me të njëjtën monedhë.
194

  

 

Në marrç me kanaçe, prit të rrihesh me kopaçe; 

Përkthimi në shqip vjen përmes një shprehjeje frazeologjike që mbart qartë 

karakterin hakmarrës. Zheji ka ndërtuar një shprehje të re me fjalë të tjera 

nga ato që përdor autori. 

 

8- Donde no se piensa salta la liebre; 

Shprehje që përdoret kur diçka ndodh në mënyrë të papritur dhe papatur 

dyshim për të, pa të shkuar në mëndje. 
195
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Lepuri shpesh brof e kërcen atje ku s'e pandeh; 

Përkthimi në shqip vjen përmes një fjalie mjaft karakteristike për kohën kur 

vepra u përkthye. Përkthyesi Zheji sjell një frazeologji nga bota e kafshëve. 

 

9- Pues Dios se la dio, San Pedro se la bendiga; 

Kjo është një shprehje që përdoret si shenjë dakortësie, marrëveshje. 

Kjo shprehje sipas Ruiz Villamor dhe Sánchez Miguel
196

 ka një përdorim të 

herëpashershëm dhe sot e kësaj dite, dmth. personit me fat gjërat i vijnë 

mjaft mirë, pa shumë përpjekje nga ana e tij.  

 

Le të martohen dhe le të trashëgohen;  

Përkthyesi sjell një proverb mjaft të njohur për lexuesin shqiptar, jashtë 

kontekstit martesor në vepër, për të shprehur vulosjen e një marrëveshjeje. 

 

10- El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija; 

Shprehja është ndër më të njohurat në gjuhën spanjolle, konsiderohet 

klasike,  dhe  tregon se të mirat mund të përftohen nga marrëdhëniet e mira 

ndërpersonale. Mbrojtja e të fuqishmit mbron ata që futen në strehën e tij. 

Fjala hije merr kuptim: mbrojtje, nder, pushim, etj. Kjo frazeologji 

mbështetet tek natyra. Njeriu ndërsa vëzhgon botën që e rrethon, nxjerr 

konkluzione si produkt të urtësisë njerëzore. Origjinën e saj e gjejmë në 

latinisht *Quem a boa árvore se acolhe, boa sombra o cobre. 

 

Ndën pemën gjetheshumë prehesh e bën gjumë; 

Përkthyesi Zheji ka ndërtuar mjaft shprehje të reja duke përdorur një rimë të 

brendshme, kjo është një prej tyre. Ai ka realizar një përkthim mjaft 

transparent. 

 

11- Hoy por ti y mañana por mi; 

Romakët, gdhendnin në hyrje të varrezave një shprehje »sot unë neser ti« 

(hoy a mí mañana a ti), kuptohet ne një kontekst tjeter nga ai që u përdor më 

pas. Mendohet se këtu e ka origjinën kjo shprehje. Kuptimi që kjo shprehje 

gjen në libër dhe në përdorimin e zakonshëm ka të bëjë me nderet që 

njerëzit i bëjnë njëri- tjetrit në mënyrë reciproke, apo me ndarjen e 

përgjegjësisë mbi një problematikë të caktuar,
197

 apo dikush ka kaluar 

përmes një problematike të cilën ti e kalove më parë. 
198

 

 

E sotmja e zdripur bëhet e nesërmja e hipur; 

Zheji përdori një shprehje mjaft të gjetur në shqip e cila ruan idenë e autorit 

në vepër. 

 

12- La codicia rompe el saco;  

La cudicia rompe el saco  apo  La avaricia rompe el saco; 
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Shprehje e cila tregon se lakmia, dëshira e madhe deri në makutëri për të 

mbledhur pasuri, ndonjëherë përfundon duke humbur gjithçka, apo humbet 

një fitim të sigurtë duke dëshiruar më shumë.
199

  

 

Thesi i makutërisë shpohet shpejt; 

Përkthimi është realizuar me transparencë, duke e përcjellë kuptimin e 

proverbit në shqip në mënyrë mjaft të drejtpërdrejtë. Në fakt, shqipja e 

kishte tashmë në fondin e saj proverbin «Lakmia e madhe të lë pa gjë», por 

Zheji ka krijuar një tjeter më afër origjinalit. 

 

13- La letra con sangre entra; 

Shprehje që tregon për vështirësitë dhe sforcimet që nevojiten për të mësuar. 

Sot kjo shprehje interpretohet e lidhur ngushtë, me pedagogjinë e ashpër të 

cilës i nënshtroheshin fëmijët e asaj kohe dhe që përdorej përdorej rëndom. 

Prandaj është aktualizuar duke u modifikuar:  La letra con sangre entra, 

pero con dulzura y amor se enseña mejor.
200

 

 

Në mos me tru me dru; 

Mendojmë se përkthyesi Zheji përdor këtë shprehje frazeologjike për të 

sjellë sa më qartë idenë e shprehjes në spanjisht. 

 

14- Los duelos con pan son menos; 

Kur disponojmë mundësitë ekonomike dhe rrethanat na ndihmojnë, është 

më e lehtë të zgjidhen problemet.
201

 

 

Mynxyrat durohen më mirë me barkun plot; 

Përkthyesi Zheji e sjell këte shprehje frazeologjike përmes një përkthimi të 

lirë. Barku plot ka kuptimin: i ushqyer mirë.
202

 

  

15- Nadie diga de esta agua no beberé; 

Shpreh se askush nuk mund të sigurojë se nuk do bëjë diçka të caktuar apo 

një gabim, të cilin të tjerë e kanë bërë para tij. 
203

 

 

Këmba mund t'u shkasë të gjithëve dhe atyre që janë kaluar. 

Përkthimi shqip mban shumë afri me atë spanjisht, konceptojnë të njëjtën 

ide: nuk mund të thotë askush se nuk do të bëjë këtë gjë. Sipas Fjalorit të 

Gjuhës Shqipe të sotme nënkupton se: «dikush ka bërë një gabim dhe ka 

humbur pozitën që kishte».
204

 

  

16- No se ganó Zamora en una hora;   

No se tomó Zamora en una hora;
205
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Shprehje që tregon se nuk duhet të jesh i paduruar, nuk duhet të pretendosh 

se diçka e rëndësishme mund të relizohet a bëhet me shpejtësi të madhe. 

Duhet durim për të arritur atë çka dëshiron.Origjina e këtij proverbi i 

referohet një vendi, Zamorra, për të cilin luftoi për  shtatë muaj me radhë 

një nga mbretërit mesjearë të Spanjës, Sanço II, kundër së motrës Urraka, 

dhe jo vetëm se pushtoi dot, por humbi dhe jetën. 

            

 Nuk e kapnë Zamorë në një orë; 

Përkthimi është realizuar fjalë për fjalë, duke sjellë  proverbin në një 

kontekst të panjohur për lexuesin shqiptar, i cili nuk e njeh historinë e 

Zamorës.  

 

17- Su San Martin se le llegará, como a cada puerco; 

Me 11 nëntor në Spanjë festohet dita e Shën Martinit. Me këtë rast thereshin 

derrat. Kjo shprehje do të thotë se po i vjen koha të vuajë atij që ka bërë të 

këqija apo ka jetuar i shkujdesur. 

          

 Pret dhe ai si ai derri ditën e Shën Martinit; 

Përkthimi e sjell proverbin nga gjuha kastelane në një kontekst të   

pakuptueshëm për lexuesin shqiptar, i cili nuk e njeh festën e Shën Martinit, 

si rrjedhim dhe traditën  shoqëruese. 

 

18- El pajaro en la mano que el buitre volando; ( o cien) 

Shprehje që tregon se duhen ruajtur mirë gjërat pavarësisht se të vogla, pasi 

të marrësh të tjerat me përmasa më të mëdha mund të jetë e pasigurtë.
206

 

 

 Më mirë në dorë një zog trishtiell, se sa një lejlek në qiell; 

Kjo është një shprehje frazeologjike shqiptare e cila ruan të njëjtin kuptim 

me atë në spanjisht. Por vemë re se Zheji nuk i referohet një proverbi të 

shumënjohur në shqip «Më mirë një vezë sot se një pulë mot». 

 

19- Mas vale un «toma» que dos «te daré»; 

Ka shumë vlerë ajo çka zotëron në mënyrë të sigurtë, se sa diçka e madhe që 

po pret, por nuk i dihet a vjen.
207

  

            

Më mirë një vëzë sot se sa një pulë mot; 

Kjo është një shprehje e njohur frazeologjike shqiptare e cila ruan të njëjtin 

kuptim me atë në spanjisht: Më mirë një gjë e vogël në çastin e duhur, se sa 

një e madhe më vonë.
208

 

 

Vemë re se dy shprehjet e fundit janë shumë të ngjashme dhe Zheji mund t'i    

dallojë si një përkthyes shumë i talentuar vetëm përmes aftësisë së tij   

krijuese. 
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Nga  analiza e mësipërme  vëmë re se: 

 

Kur një tekst mbart një ngarkesë kulturore të fuqishme dhe është vështirë 

ta trasferosh në një kulturë tjetër, shprehja frazeologjike me shumë gjasë, në çdo 

gjuhë të botës, është shprehje e urtësisë popullore të atij vendi. E shfaqur në një 

strukturë të ngurtësuar, ajo mbart shenjën apo pronësinë e një kulture të 

shprehur.   

 

Zheji për realizimin e përkthimit të tyre, është mbështetur në strategjitë bazë të 

përkthimit.  

 

 Një pjesë e njësive frazeologjike janë përkthyer duke pershtatur një shprehje 

tjetër frazeologjike ekuivalente (të barazvlefshme) në gjuhën shqipe. Këte 

mund ta ilustrojmë me shprehjet:   

 

Në Romë në do të shkosh, bëj si të shikosh; 

Cuando a Roma fueres haz lo que vieres; 

 

Ose:                  

Thuajmë me kë rri, të të them se cili je; 

Dime con quién andas, decirte he quién eres; 

 

 Në mjaft raste kemi realizimin e përkthimit të shprehjes frazeologjike 

përmes nje fjalie e cila synon të shpjegojë përmbajtjen duke e sqaruar saktë, 

pa bërë përkthim fjalë për fjalë të tekstit, Duke u përpjekur të sjellë 

elementin kulturor të ruajtur mirë. Është shumë e qartë kjo, tek shembujt e 

mëposhtëm:  

Nadie diga de esta agua no beberé; 

Këmba mund t'u shkasë të gjithëve dhe atyre që janë kaluar. 

 

Ose:       

Los duelos con pan son menos; 

Mynxyrat durohen më mirë me barkun plot; 

 

 Ka disa raste të tjera kur përkthyesi nuk e përcjell kuptimin e shprehjes 

frazeologjike për lexuesin shqiptar. Lexuesi nuk njeh vendet apo festat të 

cilat janë mbështetje kulturore e kësaj frazeologjie, pra elementi kulturor 

origjinal nuk ruhet. Tekstet e përkthyera qëndrojnë mes polit të origjinës 

dhe polit mbërritës. Shumë nga elementët kulturorë origjinalë nuk ruhen në 

tekstet e përkthyera. Arësyet janë të ndryshme. 

 

 Pret dhe ai si ai derri ditën e Shën Martinit;        

Su San Martin se le llegará, como a cada puerco; 

 

 Ose:                

Nuk e kapnë Zamorë në një orë; 

No se ganó Zamora en una hora;   
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 Ka të tjera raste kur përkthyesi sjell shprehjen idiomatike duke bërë 

përkthim fjalë për fjalë:   

 

Atij që kupton shumë foli pak; 

Al buen entendedor, pocas palabras; 

 

Kur në shqip mund të thuhej dhe «Fshati që duket sdo kallauz ». 

 

 Mendojmë se për përkthyesin ka qënë e vështirë që në vitin 1977, të sjellë 

në shqip një sërë shprehjesh me karakter fetar të Spanjës katolike të kohës 

së Cervantesit në shekullit XVII,  dhe ka sjellë shpesh përshtatjen në 

përkthim jashtë kontekstit kulturor të veprës:   

  

Le të martohen dhe le të trashëgohen; 

Pues Dios se la dio, San Pedro se la bendiga; 

 

 Përkthyesi Zheji ka ndërtuar mjaft shprehje të reja duke përdorur një rimë të 

brendshme. 

 

Zoti që sipër me uratë, ti që poshtë me lopatë; 

A Dios rogando y con el mazo dando; 

 

Ose:   

Ndën pemën gjetheshumë prehesh e bën gjumë; 

El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija; 

 

Së fundmi, mund të themi se thelbi semantik i shprehjeve frazeologjike është 

domethënia e tyre e cila  është e paprekshme dhe shpesh për ta marrë duhet t’u 

referohemi dhe gjurmimeve historike e etimologjike, pasi nuk mund të nxirret nga 

kuptimi i gjymtyrëve të marra në veçanti. Në këtë rrafsh, përkthimi i tyre është jo vetëm 

një kalim nga një gjuhë në një tjetër, por edhe një kalim nga një kulturë në tjetrën, nga 

një enciklopedi në tjetrën. Pikat e shumta të takimit mes kulturave ekzistojnë por janë të 

shumta gjithashtu edhe vështirësitë për të bërë përshtatjen mes tyre.  

 

Tabelë përmbledhëse e disa shprehje frazeologjike të përkthyera nga Petro Zheji 

ne veprën Don Kishoti i Mançës II. 

 

Nr Kapitulli Shprehje popullore  tek Kishoti Përkthimi sipas Zhejit 

1 LXXI/f. 554 A Dios rogando y con el mazo 

dando; 

Zoti që sipër me uratë, ti që 

poshtë me lopatë; 

2 XXXVII/f. 

296 

Al buen entendedor, pocas 

palabras; 

Atij që kupton shumë foli 

pak; 

3 L/f. 395 Ándeme yo caliente y ríase la 

gente; 

Kush ua vë veshin, të jem 

mirë e ngrohtë e rehat unë; 

4 XIX/f. 146 Cada obeja con su pareja; 

 

Kapaku dhe kusia si cjapi dhe 

dhia; 
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5 LIV/f. 424 Cuando a Roma fueres haz lo 

que vieres; 

Në Romë në do të shkosh, bëj 

si të shikosh; 

6 XXIII/f. 184 Dime con quién andas, decirte 

he quién eres;  

Thuajmë me kë rri, të të them 

se cili je; 

7 LXV/f. 513 Donde las dan las toman; Në marrç me kanaçe, prit të 

rrihesh me kopaçe; 

8 X/f. 75 Donde no se piensa salta la 

liebre; 

Lepuri shpesh brof e kërcen 

atje ku s'e pandeh; 

9 LVI/f. 440 Pues Dios se la dio, San Pedro 

se la bendiga; 

Le të martohen dhe le të 

trashëgohen; 

10 XXXII/f. 252 El que a buen árbol se arrima, 

buena sombra le cobija; 

Ndën pemën gjetheshumë 

prehesh e bën gjumë; 

11 LXV/f. 514 Hoy por ti y mañana por mi; E sotmja e zdripur bëhet e 

nesërmja e hipur; 

12 XXXVI/f. 

291 

La codicia rompe el saco; Thesi i makutërisë shpohet 

shpejt; 

13 XXXVI/f. 

289 

La letra con sangre entra; Në mos me tru me dru; 

14 XIII/f. 96 Los duelos con pan son menos; Mynxyrat durohen më mirë 

me barkun plot; 

 15 LV/f'.  434 Nadie diga de esta agua no 

beberé; 

 Këmba mund t'u shkasë të 

gjithëve dhe atyre që janë 

kaluar. 

 

16 LXXI/f. 552 No se ganó Zamora en una hora; Nuk e kapnë Zamorë në një 

orë; 

17 LXII//f. 496 Su San Martin se le llegará, 

como a cada puerco;  

Pret dhe ai si ai derri ditën e 

Shën Martinit; 

18 LXXI/f. 554 El pajaro en la mano que el 

buitre volando; 

Më mirë në dorë njëzog 

trishtiell, se sa një lejlek në 

qiell; 

19 LXXI/f. 554 Mas vale un «toma» que dos «te 

daré«; 

Më mirë një vëzë sot se sa një 

pulë mot; 

 

*Faqet i përkasin variantit shqip të librit Don Kishoti i Mançës, Pjesa e II; Sh. Botuese 

Onufri 2008. 

* Shprehjet frazeologjike të marra nga libri i Cervantes,  jo gjithmonë përkojnë me 

shprehjen e gjetur në fjalorët e specializuar frazeologjikë të cituar në bibliografinë në 

fund të studimit, dmth që forma që ofron Cervantes jo gjithmonë përkon me atë më të 

njohurën, më populloren. 

 

Në përfundim të kësaj analize, do të thoshim se Zheji na solli në shqip një 

Kishot të realizuar mjeshtërisht. Ky ministudim mbi përkthimin e tij, bëhet jo vetëm në 

kuadrin e receptimit të veprës brenda polisitemit sipas teorisë së shkollës së Tel Avivit 
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209
, por dhe për të dhënë një skemë të thjeshtë se si mund të didaktizohen këta shembuj 

në një orë përkthimi me studentët. 

 

Duke iu referuar Leon Robel, specialist i përkthimit, mund të themi se përkthimi 

i Nolit sikurse dhe ai i Zhejit janë përkthime - rikrijime. Sipas tij, përkthimi më besnik 

me veprën origjinale është ai që i afrohet më shumë përmes polisemisë së tij. Ai vendos 

në krye të hierarkisë së përkthimeve jo më të saktin por më krijuesin: Përkthimin- 

Rikrijim që duhet bërë në mënyrë kolektive. 
210

  Rabel, propozon gjithashtu të 

verifikohet karakteri artistik i një përkthimi, me anë të përkthimit në katror, postulat ky i 

Walter Benjamin, që do të thotë përkthime të ripërkthyera përsëri në gjuhën origjinale. 

 

 

2.2.6 DEBATI AKTUAL MBI RIPËRKTHIMIN E KISHOTIT  

 

 

Në fakt kjo çështje e ripërkthimit ka ngritur kohët e fundit shumë polemika 

veçanërisht për veprën e Nolit, por edhe një brezi përkthyesish të viteve 20-30, të cilët 

krijuan një shkollë përkthimi vërtet prestigjoze. Në këto vite Shqipëria njohu një  vrull 

përkthimesh të realizuar nga personalitete të spikatura, kryesisht shkrimtarë si Noli 

përkthimet e të cilit  (veprat e Shekspirit dhe Don Kishoti i Cervantes-it)  janë sot në 

zemër të debatit mbi ripërkthimin. Për të dhënë një mendim të drejtë mbi këtë çështje 

është e nevojshme që këto përkthime të shihen brenda një sistemi të përgjithshëm socio-

kulturor.  

Ne e dimë se përkthimi nuk mund të jetë një akt margjinal dhe se duhet parë  

brenda  sistemeve kulturore e madje në rastet e përkthimeve mjeshtërore dallimi midis 

përkthimit dhe letërsisë pothuaj fshihet meqë letërsia e përkthyer zë një pozicion 

qendror në polissistemin letrar.  

Ripërkthimi do të përligjej e madje do të iste i domosdoshëm, sipas mendimit 

tonë për disa arësye, nisur me faktin që edhe përkthimi ka një moshë e cila edhe mund 

të vjetërohet.  

Po ashtu, gjuha shqipe, pas gati një shekulli nga përkthimi i Nolit, sigurisht ka 

evoluar e është pasuruar, ndaj  lexuesi  i sotëm do ta ndiente veten paksa si të huaj para 

një teksti të tillë.  

Përveç  kësaj, me kalimin e shekujve ndryshon jo vetëm toni dhe rëndësia e 

veprave të mëdha letrare, por edhe gjuha amtare e përkthyesit. Kësisoj edhe përkthimi 

më i mirë është i dënuar të vjetërohet. Kjo nuk është një apologji e përkthimeve të Nolit, 

por një argument në mbështetje të tezës së ripërkthimit.  

“Madje, sipas mendimit tonë, ripërkthimi do të ofronte një përparësi të dyfishtë :    

Nga njëra anë, ai do të ishte i nevojshëm në mënyrë që brezat e rinj të mund të 

gjenin si thotë E. Pound veprën klasike pa humbur ndër gjëra pa interes apo të 

vjetëruara. Në këtë rast një shqetësim me natyrë estetike do të ishte i përligjur dhe 

aktualizimi i një fjalori të vjetëruar, por në përkthime të tilla si të  Shakespeare-it  apo 

Cervantes-it, duhet ruajtur me kujdes ekuilibrin midis të vjetrës, arkaikes dhe modernes, 

sepse këto të dyja duhet të shkojnë krah për krah në vepra të tilla, në mos po rrezikohet 

të humbasë një atmosferë apo frymë e caktuar që do ta cenonte veprën.            
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Nga ana tjetër, ripërkthimi i veprave të cilësuara “klasike”, do të mundësonte 

zbatimin e qasjeve krahasimore për tekstet e përkthyera në rafshin diakronik e sinkronik 

duke inkurajuar kështu studime që lidhen njëherësh me kritikën e përkthimit dhe 

kritikën letrare.” 
211

    

Në rastin e përkthimeve të Nolit problemi paraqitet më kompleks, pasi ky i 

fundit ishte edhe ndjekës i ideologjisë së Rilindjes sonë kombëtare për të cilën forcimi 

dhe  apologjia e gjuhës shqipe, e bukurisë dhe pasurisë së saj ishin imperativa të kohës. 

Konteksti kulturor e politik i një Shqipërie që kishte vetëm pak vjet që kishte dalë nga 

pushtimi shumëshekullor otoman dhe kish mundur të vendoste përfundimisht për një 

alfabet latin vetëm në vitin 1908, kushtëzonte në një farë mënyre edhe zgjedhjen e 

veprave që do të merrnin përsipër intektualët e kohës.  

Në parathënien e tij, Noli thotë se “Don Kishoti” do të kuptohet më mirë në 

Shqipëri se gjetkë dhe ai e orienton publikun shqiptar, asokohe gati analfabet, drejt një 

leximi thellsisht ideologjik apo më mirë politik. Duke pasur parasysh kontekstin 

shqiptar Noli bëri një përkthim të ashtuquajtur të lirë ku mund të vihen re lehtësisht 

shumë shmangie nga origjinali. Sipas Saverina Pashos, përkthyese e studiuese e 

letërsisë, “ […] kjo ka qenë një zgjedhje e Nolit pasi si shkrimtar ai e ka të vështirë ta 

mposhtë dëshirën legjitime për të qenë krijues në  punën e tij dhe sepse shqetësimi i tij 

më i madh ishte që vepra e Cervantes-it  të ishte e kuptueshme për publikun e kohës së 

tij dhe të kishte një impakt sa më të madh tek ai.” 
212

Kështu pra, ai zgjedh më tepër të 

bëjë një shqipërim sesa një përkthim të Don Kishotit, çka sjell që edhe një përkthyes i 

madh si Noli të mos i qëndrojë besnik origjinalit, por të mbajë   një qëndrim,  më së 

shumti, etnocentrik duke ofruar sic thotë A. Berman “një tekst të orientuar drejt 

publikut”. 

Përkthimi i Nolit ka prirje ta homogjenizojë romanin; ai bën shtesa sqaruese, 

shkurtime të shumta, ndryshime toponimike e antroponimike, duke çuar drejt një 

vulagarizimi të tekstit origjinal. Mendimi i filologes e përkthyeses Oseki – Dépré lidhur 

me këto përkthime bashkohetme atë të teoricienit të njohur të përkthimit A. Berman, kur 

e citon: ”Të tradhtosh formën romaneske, do të thotë të mos japësh  raportin me të 

huajën që ajo mishëron dhe shfaq.”
213

   

“Mosbesnikëria” e Nolit në këtë vepër në këndvështrimin tonë është edhe heqja 

e shumë pjesëve të romanit, dhe kjo do ta justifikonte plotësisht një ripërkthim të 

veprës.   

 

 

2.3 KRITIKA LETRARE MBI DON KISHOTIN   

 

 

Kanë kaluar katër shekuj dhe Cervantes-i me veprën e tij, Don Kishoti i Mançës, 

mbeten të dashur, mjaft të lexuar dhe për më tepër zgjojnë vëmendjen për vazhdimësinë 

e një procesi të studimit kritik në mbarë botën.  

Kritika shqiptare në vite, i ka kushtuar kujdes të veçantë  veprës së Cervantes-it, 

Don Kishoti i Mançës. Janë shkruar libra dhe artikuj të shumtë kritikë, ku në fokus janë 
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vënë autori, vepra në vetvete, personazhet veç e veç por dhe përballë, filozofia e veprës, 

gjithkohshmëria e saj, gjithëpërfshirja, larmia tematike, ndërthurja e reales me idealen, e 

çmendurisë me urtësinë, evoluimi i personazheve, tjetërsimi, grotesku, parodia, burla, 

humori, dashuria, gjurma e letërsisë servantine në letërsinë shqipe, etj.    

Mendimi estetik shqiptar vlerëson se Cervantesi është një autor i shquar që 

shkroi një vepër të pavdekshme; Don Kishoti është një roman që tërheq interesin artistik 

të të gjitha moshave, të rinj e pleq; Humanizmi i personazheve të Cervantes-it  është një 

vlerë njërëzore për t’u theksuar e marrë shembull;  Romani trajton një temë të madhe  

dhe origjinale atë të “realitetit dhe ëndrrës”, e cila përfshin brënda tragjedinë dhe 

komedinë e kohës në Spanjë;  

Por jo vetëm të Spanjës, pasi studiuesi Dalan Shapllo sheh se problematika e 

ëndrrës për të vijuar fisnikërinë e rrënuar, për drejtësi në botë, për të mbrojtur ata që 

vuajnë, për t’u ndeshur me viganët keqadashës,... - nuk mbeti vetëm spanjolle, por 

mbarëbotërore, 
214

 dhe shqiptarët e bënë të tyren. 

Andrea Varfi shkruan se: “Cervantes edhe në mjerimet më të mëdha kurrë nuk 

pushon së ëndërruari, pavarësisht se ëndrrat e tij nuk janë tokësore... Por, duke 

mishëruar plotësisht dhe në mënyrë të mrekullueshme kohën e tij, përvoja e tij jetësore - 

artistike bëhet për pasardhësit shëmbullore dhe revolucionare, sepse të gjithëve na bën 

të mendojmë dhe të përfytyrojmë”. 
215

  

Alfred Uçi: “Servantesi përpiqet të na bindë se marrëzia e Don Kishotit, s’është 

një gjendje patologjike, por përfaqëson një mënyrë të menduari që i përgjigjet mënyrës 

së ekziztencës njërëzore, pra një filozofi që e mëson njeriun të jetë i përgatitur për 

vëhtirësi, të mos jepet para tyre dhe sa herë të rrëzohet të tregojë vullnet për t’u ngritur 

përsëri.”
216

   

Kadare: "Karakteri ynë është donkishotesk, në kuptimin më të mirë të fjalës, 

sepse unë si shkrimtar vlerësoj tek Don Kishoti jo vetëm marrëzine, por dhe 

fantazmagorinë, delirin e bukur për lirinë. " Kishoti  është shumë popullor në Shqipëri 

vijon Kadare: “Konsiderohet si një personazh kombëtar.”217  

 

Studimi ynë, trajton një problem mjaft të veçantë në fushën e komunikimit mes 

letërsive, komunikimin që letërsia spanjolle i ka bërë letërsisë shqipe, publikut lexues 

shqiptar, kritikës letrare shqiptare, përmes shkrimtarit të madh Cervantes dhe librit 

Kishoti.  Një argumemtet i rëndësishëm që prek ky punim, është receptimi apo procesi i 

pritjes së një vepre përfaqësuese të sistemit letrar klasik  spanjoll siç është Don Kishoti i 

Mançës, në mjedisin kulturor shqiptar, përgjatë shekujve XX e XXI. 

Cervantes-i me Kishotin dhe Sançon, me këtë roman të jashtëzakonshëm, kanë 

revolucionarizuar letërsinë botërore që në shek. XVII dhe sot vijojnë ta influencojnë atë. 

Letërsia shqiptare e njohu efektin deri gjurmën e këtij libri në shek. XX, kur për herë të 

parë erdhi në gjuhën shqipe dhe u bë publik përmes përkthimit, me vlera artistike e 

gjuhësore.  

Studiuesi i parë shqiptar i veprës së Cervantesit është vetë përkthyesi i saj, Fan 

Noli. Ai hodhi bazat e receptimit të kësaj vepre në Introduktën që shoqëroi botimin e 
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romanit dhe në disa artikuj kritikë, që u publikuan para e pas botimit të librit në gazetat 

shqiptare në Amerikë, duke krijuar kështu një horizont pritës të veprës në Shqipëri.  Fan 

Noli nxiti  lexuesin shqiptar drejt leximit të librit  me këto fjalë:  

“Don Kishoti i Mançës ka qenë, për çdo komb e për çdo vend, një nga veprat më 

popullore të botës, popullore dhe për çilimijtë, dhe për filozofët e vrenjtur, si Kanti, 

Shopenhaueri, Eduard Fitzgerardi, përkthyesi i dëgjuar i Omar Khajanit, e quan si 

veprën më të lezeçme të botë.”
218

  

Duket se Noli kishte pritshmërinë e përligjur që vepra nga më populloret në botë 

të bëhej tejet popullore për shqiptarët, dhe sot pas një shekulli mund të dëshmojmë se 

është realizuar dëshira e tij. 

Kritika letrare shqiptare, në kohë të ndryshme, për arësye jashtëletrare por jo 

vetëm, paraqet tiparet e veta specifike në interpretimet që i bën veprës Kishoti. Para 

viteve ’45 kjo kritikë shfaqet naive në interpretim,  por me dëshirën e mirë për të ngritur 

polemikë. Në vitet e diktaturës thellohet, por mbetet e ngurtë dhe e ngushtë në vizion, 

gjithmonë brenda kornizave që imponon ideologjia e regjimit të kohës dhe censura, dhe 

pas viteve ’90 gjejmë një erë të re, ajo është e lirë për të interpretuar veprën letrare, për 

të shpalosur filozofinë e saj, për të supozuar mbi të dhe autorin, për të ndëtuar një 

kritikë letrare jashtë ideologjisë marksiste-leniniste, një kritikë në dritën e 

hermeneutikës, të vërtetë dhe shkencore.  Kishoti ka jetuar këto tre kohë në Shqipëri dhe 

në çdo kohë i janë veshur karakteristikat e kohës që ideologjikisht vendi ynë jetoi.  

Kuptohet lehtësisht që Kishoti ka njohur të njëjtat data që historia e Shqipërisë njeh. 

Kishoti duket i kushtëzuar nga vijimi ynë politik, shoqëror, historik dhe kulturor.  

         

 2.3.1  NOLI, ZËRI I PARË KRITIK 

 

Introdukta e Nolit është zëri i parë kritik serioz mbi veprën e Kishotit, në fillim 

të shekullit XX, në Shqipëri. Ai, ndërsa hartoi një parathënie të cilën e quajti Introduktë, 

zbuloi në të shtysat për të sjellë Kishotin për shqiptarët si dhe mendimin e tij kritik mbi 

veprën. Emancipimi kulturor i lexuesit shqiptar ka rëndësi parësore për Nolin. Kjo është 

arsyeja pse ai i sjell lexuesit në shqip një “kryevepër letrare”, “një dhuratë të lezeçme”, 

“veprën më të lezeçme të botës”, “ një nga veprat më popullore të botës”, “libër që pati 

një sukses aq të madh”, etj. 
219

 

Noli vuri re se idealet e tij përparimtare e demokratike të kohës në të cilat ai 

besonte, përkonin me idealet e veprës së Cervantes-it. Shqipëria e fillimshekullit XX, 

çuditërisht afronte me Spanjën mesjetare. Ashtu si Spanja e Filipit të III vuante 

inkuizicionin fetar, luftonte me mesjetën që nuk donte të dorëzohej, Shqipëria, sipas 

Nolit, shtypej e merrej nëpër këmbë nga bëjlurçina feudale e kleri, nga fajdexhijtë e 

bashibozukët e Zogut që rrinin me klliç mbi kokë.
220

   

Noli, kërkoi të gjejë diçka të rëndësishme në romanin e Cervantes-it që ia lejonte 

ta projektonte bindshëm në bashkëkohësi, më shumë se sa të zbulonte polisemantizmin 

e figurave groteske të romanit. Qëllimi i mësipërm e rrëmbeu shumë Nolin, sa që 

vlerësimet e tij, tani, mjaft larg kontekstit kur u formuluan, duken të njëanshme, 

tendencioze, sociologjike.  
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Merita e Nolit, sipas Uçit, qëndron se ndërtoi introdukta që janë “modeli i parë, i 

shkëlqyer dhe më prestigjozi i mendimit kritik letrar shqiptar i analizave estetike të 

kryeveprave të letërsisë botërore. Një meritë e rëndësishme në rrugën e kritikës artistike 

shqiptare, një meritë historike e Fan Nolit, që themeloi me idetë e tij një shkollë të 

vërtetë të mendimit kritiko –letrar qysh në gjysmën e parë të shekullit XX.”
221

 

Ardhja e Kishotit në shqip – sipas Nolit- nuk është rastësi, pasi atë e solli koha e 

mugët në një Shqipëri gjysmëmesjetare që lëngonte nga shtypja e beut, e  fajdexhinjëve 

vëndas dhe kapitalit të huaj. “Pothuaj të gjithë aristokratët tanë, me ca përjashtime të 

pakta, janë të deklasuar pa bazë ekonomike, dhe kanë rënë në klasën e bejlurçinave, që 

kur u shkëput Shqipëria prej Turqisë. Që atëherë aristokratët tanë, që i shërbenin 

Turqisë si kondotierë dhe shefë bashibozukësh, kanë mbetur pa punë. Gjithashtu, kanë 

mbetur pa punë e pa bukë fshatarët dhe malësorët e varfër që shkonin në kohët e vjetra 

me bejlerët si bashibozhukë me hajdutë, për të plaçkitur Evropën, Azinë dhe Afrikën. 

Këta dy elementë përpiqen tani të përjetësojnë në Shqipëri një gjendje feudale, 

medievale.”
222

  

Pra, për Nolin vepra mori vlera aktuale, shërbeu për t’i çjerrë maskën përçapjeve 

të bejlurçinës. Duke zbuluar idenë qendrore të romanit- sipas optikës së Nolit, ku klasa 

fisnike spanjolle e rënë nga pozita e dikurshme kërkon të kthejë kohën e shkuar pas, vë 

në lojë klasën feudale shqiptare, e cila ishte në rënie, por rropatej të zgjaste sundimin e 

saj mbi fshatarësinë e varfër e të këputur. Don Kishoti “sakrifikohet për përrallat e 

reaksionit. Gjithashtu na mallëngjen dhe Sançoja me besnikërinë që tregon kundretj 

Don Kishotit. Na këputet shpirti kur shikojmë fshatarin e varfër dhe të paditur të vdesë 

për bejlurçnën, i cili e merr në qafë dhe e handakos me profka dhe iluzione.”
223

 

Noli e quan këtë vepër “ doemos revolucionare, sepse për të diskretituar librat e 

kalorësisë duhej të diskretitonte tërë Kohën e Mesme me të gjitha përrallat e saj”. 
224

  

Noli, nga ana e tij, shkruan një introduktë revolucionare, dëshiron përmes saj të 

diskretitojë Regjimin zogollian, Regjimin monarkik shqiptar, pasi ai po kthen mbrapa 

orën e Shqipërisë. Ai dëshiron diskretitimin e atyre klasave shoqërore që mbështesin 

politikisht, ideologjikisht, ekonomikisht monarkinë. E gjithë kjo, sipas tij është  e 

barazvlefshme me prapambetjen, me kthimin mbrapa tek koha e Turqisë. Cervantes-i 

zgjodhi si heronj dy nga tipat më reaksionarë e mesjetarë, një “çift më qesharak, me 

qëllime më absurde e me përfundime më groteske nuk mund të imagjinohej..., këta të dy 

marrin përsipër të kthejnë Spanjën dhe tërë botën 300 vjet prapa dhe ta hedhin nga 

dyfeku  dhe topat në shtijëzën dhe çomangën, nga shkenca në magji, nga historia në 

përrallat, nga përparimi në errësirë”.
225

    

Noli përmes kësaj parathënie, ndërton panoramën e Shqipërisë politike, 

historike, sociale, ideologjike të kohës; zbulon bindjet e tij përparimtare, por dhe të 

klasës që ai përfaqëson; zbulon misionin që mbante mbi vete: të bëhej zëdhënës i kohës 

së re dhe i klasave shoqërore që kërkonin ndryshimin, mbart ideologjinë e ndryshimit 

revolucionar. Sipas Nolit vepra e Cervantes-it ishte revolucionare pasi mbarte forcën për 

ndryshim.  

Në vlerësimin e Nolit, Cervantes-i shkroi një roman humoristik me nota të thella 

dramatike, një roman të veshur me humanizëm të thellë e iluzione;  me “optimizëm e një 
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entuziazëm e një durim e një besim e një perseverancë heroike,  që meriton të 

përdoreshin për një çështje më të mirë.”
226

  

Noli ka meritën se pa komiken, grotesken dhe tragjiken të ndërthurur në veprën 

e Cervantesit. Kishoti dhe Sanço janë një “çift qesharak”, që na bëjnë të qeshim e të 

qajmë. Edhe “bejlurçinat e larot e Shqipërisë na bëjnë sot të qeshim e të qajmë me 

prapavajtjen e tyre, tamam si me Don Kishotin e me Sançon.”
227

  

 

Introdukta e Nolit është ndërtuar mbi shumë paralele, të ngritura me një synim të 

qartë shoqëror e ideologjik, Noli dëshiron të demaskojë dhe aq sa ia lejon letërsia, të 

ndryshojë realitetin shqiptar. Nëse Noli shihet si revolucionar, tashmë revolucionin po 

përpiqet ta realizoje me letër, pendë e fjalë të veshura me plot simbolika.  

E tillë është paralelja përmes së cilës, ai  analizon  klasat shoqërore nga vijnë të 

dy heronjtë e romanit, njëri sojli i rënë nga vakti e tjetri fshatar i pashkolluar, dhe klasat 

shoqërore në Shqipëri që pengojnë përparimin janë po ato, ajo klasa feudale që nuk 

dëshiron të pranojë se i ka ikur vakti, dhe fshatari që i vete nga pas. Kjo analizë klasore 

e hedhur nga Noli, do ta shoqërojë gjatë, shumë gjatë madje mendimin kritik letrar 

shqiptar mbi veprën.  

“Çka se bota ka vajtur përpara, Don Kishoti e merr përsipër ta kthejë botën 

prapa, ashtu siç e do interesi i klasës së vet.”
228

  

“Këta dy elementë përpiqen tani të përjetësojnë në Shqipëri një gjendje feudale, 

mediavale, prapanike dhe reaksionare, si atë të Turqisë së vjetër të vdekur, përgjithnjë, 

se ashtu ua do interesi i klasës, se ashtu gjejnë punë dhe bukë. Bejlurçinat dhe larot e 

Shqipërisë...”
229

 

 

 

2.3.2  KRITIKA LETRARE SHQIPTARE E PASLUFTËS 

 

 

Kritika shqiptare e pasluftës (e kohës së Diktaturës) iu referua, e mori për bazë 

mendimin estetik të Nolit mbi veprën dhe autorin. Mjaft zëra të rëndësishëm studiuesish 

letrarë, e cituan dhe iu referuan analizës së Nolit lidhur me Don Kishotin. Mjaft studiues 

pas Nolit, pohuan se Don Kishoti, në çdo epokë të re e të veçantë historike tregon një 

fytyrë, një anë të tij, atë që  është më aktuale. Kjo vepër nga shekulli i XVII, vjen duke 

ndërtuar një profil aktual, vijon të jetë  e afërt me jetën dhe aktualitetin shqiptar edhe në 

kohën e diktaturës.  

“Kryeveprën e Servantesit (pjesën e parë) leçitësit e njohin shumë mirë përmjet 

përkthimit madhështor të Fan Nolit. Edhe ky përkthim, ose  më mirë, shqipërim, që këtu 

e gati gjysmë shekulli përpara, kreu një shërbim të madh për demaskimin e regjimit 

satrap të Zogollit, ku vazhdonin të këndonin qyqe “bejlurçina”, të cilët përpiqeshin të 

përjetësonin në Shqipëri feudalizmin mesjetar...”
230

   

Studiuesi Nonda Bulka, bën një interpretim, sipas nesh, mjaft të ideologjizuar 

ndërsa shprehet se ky libër kontribuon në demaskimin e Imperialistëve luftënxitës dhe 
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forcave të errëta, që përpiqen të kthejnë prapa rrotën e historisë, dhe do vërë në dukje 

besimin e madh të popujve në forcën  dhe në të ardhmen e tyre të lumtur. 
231

 

Në studimin e tij titulluar “Me rastin e ribotimit të Don Kishotit”, Dhimitër 

Shuteriqi nënvizon: ”Padyshim, është shpesh zor të mos tingëllojë aktuale një 

kryevepër. Problemet që kanë ngritur artistët e mëdhenj, janë probleme të lidhura me 

fatet e njerëzimit e me ndjenjat e mëdha njerëzore....e veçanërisht si “Don Kishoti”, ku i 

nxirret boja një epoke të perënduar, që akoma s’e ka kuptuar mirë se perëndoi, - vepra 

si këto patën një oshëtimë në Shqipëri gjatë përpjekjeve që bënte populli ynë, pas Luftës 

së Parë Imperialiste, për demokraci dhe drejtësi shoqërore..... Parathënia e Nolit 

nxirrte me forcë domethënien e veprës, rrethanat shoqërore në të cilat lindi, kuptimin e 

saj aktual për Shqipërinë.... “Don Kishoti” nga ana tjetër është shumë
  

aktual në këtë 

kohë, kur dhe imperializmit i kaloi rradha, e ky më kot orvatet ta kthejë pas rrotën e 

historisë.” 
232

 

Ndërsa studiojmë me shumë kujdes kritikën letrare të këtyre viteve, vëmë re se 

Kishoti qëndron para saj si një hero i pakuptueshëm deri në fund, komentuesit e veprës 

nuk duket se kanë vjelur kuptimin e plotë të saj, por ndërsa pavendosmëria e dyshimi i 

ndjek, shtojmë faktin se ata nuk kanë lirinë të shprehen jashtë kontekstit ideologjik, 

politik të kohës.  Që pas vitit 1944, çdo komponent i artit e kulturës iu nënshtrua 

parimeve e regullave  ideologjike e politike, në shërbim të sistemit diktatorial. 

Studiuesit e letërsisë, shkrimtarët janë pjesë e rëndësishme e armatës së madhe 

intelektuale të vënë në shërbim të sistemit, të cilëve nuk iu dha mundësia të shkruanin e 

krijonin jashtë “rregullave të lojës” realizmit socialist e as të shprehnin lirshëm pa u 

censuruar apo autocensuruar ato çka mendonin.  

 

Zëri i kritikës shqiptarë në vitet e para të pas çlirimit vjen i ndrydhur dhe 

skematik. Artikujt janë informues, panoramikë ndësa trajtojnë shkurt jetën e autorit 

Cervantes, pamundësinë për t’u shkolluar, mësimet e mëdha që i dha jeta, komentojnë 

familjen e tij fisnike  aristokrate të rrënuar ekonomikisht për shkak të krizës që Spanja  

kalonte dhe veprimtarinë letrare të tij.   

Në vitin 1955, në gazetën “Zëri i Popullit”, gjejmë një shkrim të studiuesit 

Androkli Kostallari, i cili përballë veprës vendos mendimin kritik të përsonaliteteve të 

ndryshme politike nga bota, të cilët e aktualizojnë romanin në një realitet të caktuar 

shoqëror e politik. Na bëjnë përshtypje citimet e Stalinit, Marksit, Leninit dhe kritikëve 

letrarë rusë, si Bjelinski, gjithmonë në mbështetje të ideologjisë marksiste -leniniste. 

Aktualizimi i Don Kishotit, lidhja e kësaj vepre me realitetin nuk është një fenomen 

thjesht shqiptar, por shumë i gjërë që e ndeshim në shumë analiza letrare, sociologjike e 

ideologjike deri politike, të realizuara nga kritikë letërsie, politologë e sociologë në 

shumë vende të Europës. 

Tërheq vëmendjen analiza e figurës së Kishotit, në shkrimin e Kostallarit,  

ashpërsia e epiteteve me anë të të cilëve realizohet portretizimi i tij, jemi të mendimit se 

aryeja qëndron tek përballja e Kishotit personazh me doktrinën sunduese në vend. “Nga 

njëra anë ai paraqitet si hidalgo, me fantazi të sëmurë, si maniak e i çmendur.....humbja 

e ndjenjës së realitetit e bën atë qesharak dhe të rrezikshëm...Pikërisht nga kjo anë 

“donkishotizmi”  është bërë sinonim i ëndërrimeve të çmendura, i pazotësisë për t’u 
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orientuar në zhvillimin e historisë, dhe i verbërisë politike. ... Nga ana tjetër, Don 

Kishoti na paraqitet si luftëtar i vendosur për të vërtetën dhe drejtësinë. ... Këto tipare e 

bëjnë një figurë tragjikomike të madhe dhe fisnike.”
233

 

Përmes disa artikujve kritikë të kësaj periudhe vëmë re Kishotin të projektohet 

në bashkëkohësi me shqetësimin e frikën  e së shkuarës që mund të rikthehet; duket se 

kjo është një lidhje e rëndësishme që heroi Kishot ka me realitetin bashkëkohor 

shqiptar.  

“Servantesi, përmes figurës së Don Kishotit, ka tipizuar me mjeshtëri gjithë ata 

njerëz që nuk dinë të orientohen në zhvillimin e historisë, që orvaten të frenojnë 

rrjedhën revolucionare të kohës.”
234

 Kritika letrare shqiptare e nuk trajton Don Kishotin 

si vepër revolucionare, jetëndryshuese, por  konsideron heroin kryesor një 

antirevolucionar përfaqësues të kohës së humbur, dekadentizmit.  

 Cervantes-i po kërkon për “kohën e artë” në librin e tij, kohë ku njerëzit do të 

jenë të barabartë e të lumtur, duke qëndruar kështu me ëndrrën e tij të madhe në një 

shkallë me humanistët më të mëdhenj të epokës së Rilindjes. Kishoti, në kapitullin e XI, 

flet për vlerat e kohës së artë, si mirësia, barazia, sinqeriteti, ndershmëria, etj.  Ai 

evokon këto vlera që i përkisnin të shkuarës dhe të ardhmes do t’ia sillte kalorësia 

arratisur. “Lum ajo kohë e lum ato ditë, që të vjetrit i quanin të arta, jo se ari, i cili 

çmohet aq shumë në këtë kohën tonë të hekurit, fitohej në atë kohë të lumtur pa ndonjë 

mundim, po se aherë ata rronin në të dhe nuk i dinin këto dy fjalë, Imja e Jotja. Në atë 

kohë të shenjtë, të gjitha gjërat ishin të përbashkëta.”
235

 

Por, në  kohën e diktaturës, sistemi pretendonte të njihte rrugën drejt kohës së 

artë, pretendonte se idealet e Kishotit për barazi shoqërore nuk janë të pamundura e të 

parealizueshme por humanizmi si ideologji sa do i kulluar nuk mjaftonte për t’i sjellë, 

dhe Cervantes-i mbetet humanist dhe ëndërrimtar. Kritika letrare e preku gjatë këtë 

argument.  

Kritika e mirëfilltë letrare mbarëbotërore u përcoll e kufizuar dhe gjithmonë e 

cunguar dhe e deformuar nga filozofia marksiste –leniniste. Kështu përballë mendimit të 

Bajronit, Henrih Hajne, etj. mbase i detyruar nga mendësia e kohës kur jetoi, Xhaxhiu 

shkruan: “Kritika letrare marksisite - leniniste, e çoi dhe më tutje studimin mbi 

Servantesin, dhe zbuloi drejt e saktë kuptimin e vërtetë të romanit. Para së gjithash 

Servantes vuri në lojë me romanin e tij jo vetëm romanet kalorsiakë si gjini letrare, por 

dhe vetë idenë e kalorsisë si klasë. Duke përqeshur romanet kalorsiake, ai lufton kundër 

botëkuptimit të vjetër feudal dhe jo vetëm; por dhe kundër orvatjes së klikës qeveritare 

të Spanjës dhe gjithë reaksionit, për të ringjallur në baza të reja idetë kalorsiake”.
236

 

Ali Aliu na duket interesant me analizën e tij lidhur me kritikën letrare të kësaj 

kohe: “Tradita pozitiviste me rrënjët e veta ballkanike, e përforcuar dhe e metaforizuar 

me imperativët e realizmit socialist, do të thjeshtojë dhe varfërojë, qasjen dhe trajtimin 

e veprës letrare”.
237

 Përtej këtij pohimi përgjithësues, mjaft të vërtetë e sintetizues, 

studiuesi vijon se këtë fat do ta përjetonte dhe leximi i parë i Kishotit, në Shqipëri, nga 

ana e shqiptarëve. Lexuesi dhe interpretuesi përqendrohet vetëm në zbulimin e shtresës 
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së parë të veprës, pa mundur të çajnë tek shtresat e tjera.
238

  Kështu Kishoti mbeti për 

këtë kohë veç një “hero irracional” që zhvillon beteja të pamundura,  aventura 

irracionale, me qëllimin e vetëm diskretitimin e letërsisë kalorësiake. Ky shtresëzim 

semantik ka veç qeshje e përqeshje me qëllimin kryesor argëtimin e lexuesit, sigurisht 

ky do të ishte ai që shpesh quhet lexim në shkallë të parë..  

 

Në vitin 1977 u ribotua Libri i Parë i Don Kishoti, dhe për herë të parë u botua 

Libri i Dytë, përkthim i Petro Zhejit. Kritika e kohës vlerësoi shumë cilësinë e të dy 

përkthimeve, ngriti lart meritat e përkthyesve, gjithashtu i dha vëmendje mesazheve të 

reja estetike që solli Kishoti në Shqipëri brenda kornizës së kohës. Publiku shqiptar 

tashmë i kulturuar, i edukuar i dha  mikpritje të ngrohtë  e të vëmendshme Kishotit.  

Publiku, krijuesit e kritika ishin mësuar ta vlerësonin veprën sipas optikës së 

Nolit, ta projektonin veprën në bashkohësi, përveçse iu përmbajtën këtij kriteri, e 

pasuruan me mesazhe e kuptime të reja të padëgjuara më parë.  Aurel Plasari e Perikli 

Jorgoni, dhe të tjerë studiues u përpoqën ta zgjeronin kuadrin e domethënies estetike të 

veprës,  duke vlerësuar interpretimin e Nolit, tentuan të vënë në dukje se ky interpretim 

ka mungesë analize ndaj u përpoqën të tërheqin vëmendjen e lexuesit në pikpamjet e 

shumta që kritika në mbarë botën në kohë të ndryshme ka dhënë mbi romanin. 

Në vitin 1977, studiuesi 
 
Perikli Jorgoni

   
shkroi një artikull studimor -  kritik mbi 

romanin e Cervantesit, ndërsa solli një panoramë të
   

gjerë të kritikës spanjolle e botërore 

shkruar nga emra të rëndësishëm si: Unamuno, Américo Castro, Menéndez Pelayo, 

Tomas Man, Mark Tuen, etj. Ai tejkaloi kufizimin e Nolit dhe kërkon të analizojë 

veprën në vetvete dhe personazhet me filozofinë që përcjellin, përmes analizave të 

kritikës botërore, por gjithsesi brenda kuadrit kufizues të kohës së tij.  

“Në kritikën botërore është bërë përpjekje, për t’i interpretuar këta dy 

personazhë herë herë si dy anë të të njëjtit personazh, si prani e përhershme e komikes 

dhe tragjikes, të ideales dhe reales, të ëndrrës dhe prozës së rëndomtë të rrojtjes 

njerëzore, por ata janë, para së
 
 gjithash, përfaqësues të gjallë e tipikë të shtresës që ata 

përfaqësojnë.”
239

 

Autori i studimit, Jorgoni pranon mendimin e Turgenievit (idetë e të cilit Noli i 

kundërshtoi) sipas të cilit, tek Kishoti nuk duhet parë veç Kalorësi i Fytyrës së Vrerosur, 

pasi fjalët që ai thotë pavarësish nga veprat, i japin forcë e madhështi. Kishoti, sipas 

studiuesit, nuk është i çmendur, por ky është një truk artistik për të tejkaluar 

inkuizicionin e për të shprehur mendimet e fshehura të iluministëve të Rilindjes. E 

qeshura ndihmon të mbulohet me reflekse drite drama e përditshme. 

  Vlerësojmë se në këtë shtegtim të dytë të romanit në Shqipëri, Kishoti ndikoi 

mbi lexuesin shqiptar edhe në një drejtim tjetër të rëndësishëm, ai pushoi së qeni vëtëm 

komik e qesharak, por u vlerësua dhe si serioz, madje solli mesazhe të “freskëta”. Për të 

ilustruar këtë ide citojmë profesor Uçin:“Romani ngacmoi plagë e halle të atëhershme 

të shqipëtarëve. Sa i gjërë e i thellë ishte ky ngacmim, dua ta ilustroj duke iu referuar 

një fushe, që objektivisht nuk ka qënë në vatrën e interesit të romanit të Cervantes – 

fushën e kulturës artistike, që ishte bërë një nyje, ku plekseshin para e pas Pleniumit të 

IV të KQ, debate e diskutime thjesht me karakter estetizant. Edhe në këtë fushë....., Don 

Kishoti solli mesazhe të freskëta dhe ndriçoi “ca njolla të zeza të murme” të maskuara 

mjaft mirë deri atëhere. Gjatë leximit të atëhershë pata nxjerrë mjaft shënime nga vepra 

e Cervantes-it, që hynin në rezonancë me shqetësimet për letërsinë dhe jetën shqiptare. 
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Duke i cituar drejtpërdrejt këto shënime nuk mund të mos çuditem se sa aktual dhe i 

thellë pat qënë Cervantes-i për ne” 
240

 

“Në krahasim me vendet e tjera, Don Kishoti, ardhi vonë tek ne, por e ndihmoi 

shqiptarin të njihte ca anë të jetës e të historisë së tij, që as letërsia kombëtare nuk ia 

kishte zbërthyer.”
241

 

Në këto vite, lexuesi shqiptar nuk sheh veç komicitetin e Kishotit por dhe 

dramacitetin e tij, anën serioze të tij që fshihet prapa këtij parodizimi, burle e grotesku. 

“Kjo vepër, e nisur si parodi e romaneve kalorsiake mesjetare, ngrihet, sidomos në 

pjesën e dytë, në një kritikë shoqërore me vlera të shkëlqyera. Servantesi, ky njeri i 

Rilindjes Evropiane, ishte njohës i mendimtarëve më të shquar revolucionarë të kohës, 

mjeshtër i pashoq në të gjykuarit e të gjitha shtresave shoqërore... Servantesi, me anë të 

një imagjinate të pushtetshme, përmjet thellimit në dialektikën e jetës plot kontradikta, 

duke depërtuar në të gjitha skutat e zemrave të njerëzve,... arrin të na japë një 

kryevepër me vlera shoqërore në përpjestime botërore.”
242

 

Fuqia e artit është e jashtëzakonshme, po ashtu ka vlerë si e përcjell një kritikë 

letrare, si e  interpreton. Analizat letrare që i shërbyen ideologjisë së kohës, sot kanë 

rënë poshtë, vlera e tyre është thjeshtë historike, dokumentare.  

Në vitin 1990, studiuesi Aurel Plasari shkroi esenë Don Kishoti zbret në 

Shqipëri. Autori i studimit vlerëson jo vetëm shqipërimin e Nolit, por dhe mënyrën se si 

përkthyesi e përdori romanin Don Kishoti, në shërbim të luftës së tij politike.  

“Interpretimi i Nolit, në tërësinë e tij , është një prurje origjinale në sërën e 

interpretimeve të shumta që i janë bërë figurës së Don Kishotit në rrjedhë të shekujve. 

Ai dallohet nga lidhja e drejtpërdrejtë me qëllimin praktik të luftës kundër rreaksionit 

borgjezo-çifligar të kohës së tij.” 
243

 

Plasari përtej panoramës së prezantimit të librit e personazhit, përgjatë shekujve 

në Evropë, i jep rëndësi të veçantë trajtimit që kritika letrare botërore i bën librit, duke u 

mëshuar disa ideve kritike të cilat i përcjell për herë të parë. Përkthimi i Nolit u quajt 

shqipërim, prej autorit të esesë, duke nënvizuar se me shqipërim nënkuptonte “pështatje 

apo rikrijim”; Kishoti sipas tij vjen pëmes këtij përkthimi si “një arnaut i kulluar”, si 

një bejlurçnë me silah e me tizga, me takie e me fustanellë, që fliste një shqipe të 

“therur me gisht”, kaluar mbi gërdallën e tij kockë e lëkurë. Fill pas tij, në mënyrë po 

aq të fantaksur, hidhte këmbë në tokë Sanço Pança, me gjithë gomarin e vet,  si një 

katundar shqiptar, i varfër e i paditur, i shkurtër e i trashë nga trupi e nga mendja...”
244

 

 

Një rëndësi të veçantë ka detektimi i elementit kulturor shqiptar në përkthimin e 

Nolit, i cili ka sjellë që disa zëra të kritikës letrare ta quajnë këtë përkthim shqipërim. 

Ashtu si Plasari, Alfred Uçi, Dhimitër Shuteriqi, etj. e kanë quajtur shqipërim këtë 

produkt të përkthimit të Nolit, duke cilësuar kështu një përkthim të lirë e rikrijues. 

Sipas Plasarit, Noli kishte një eksperiencë të tij përkthimore, “një metodë të 

veten përkthimore ... të kristalizuar, koherente, frut  së cilës janë ato shqipërime që jemi 

mësuar t’i vlerësojmë lart deri si rikrijime. Te Servantesi kjo metodë përkthimore arrin 
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një nga kulmet e saj të papërsëritshme. Karakteristikë e përgjithshme e kësaj metode qe, 

që problemet më të vështira të zgjidheshin duke u mbështetur në një gjuhë thellësisht 

popullore. Tek Kishoti dora e shqipëruesit ishte më e lirë...dhe rekursi në gjuhën 

popullore e kalon çdo kufi të parashikuar nga ligjet e teorisë së përkthimit.” 
245

 

Plasari në ese përcjell analizën e tij mbi interpretimin e Nolit në Introduktë dhe 

periodikun e kohës. Kjo analizë nuk është letrare, por përkon më shumë me mendimin 

politik, historik, ideologjik e shoqëror të Nolit. Autori e vlerëson Nolin si origjinal në 

interpretim, novator krahasuar me kritikën mbarëbotërore të Kishotit, të pandikuar nga 

kjo kritikë botërore, madje të qartë për ta përdorur përkthimin e tij e figurën e Kishotit 

për qëllimet e tij.  

“Përfundimisht mund të thuhet se interpretimi i Nolit, në tërësinë e tij është një 

prurje origjinale në sërën e interpretimeve të shumta që i janë bërë figurës së Don 

Kishotit në rrjedhën e shekujve. Ai dallohet nga lidhja e drejtpëdrejtë me qëllim praktik 

të luftës kundër reaksionit borgjezo- çifligar të kohës së tij.” 
246

 

Heroi Kishot në esenë e Plasarit, nuk vjen vetëm dekadent, qesharak, humbës, 

naiv por dhe njerëror, me mendim inteligjent, përparimtar, etj. Një analizë e 

rëndësishme e unike deri në këtë moment i është bërë personazhit Kishot, idealizmit të 

tij, vlerave e mendimit të tij: “një përçues i idesë së autorit, një mendimtar humanist 

dhe së këndejmi buron ajo poezi sublime, që kumbon kur e kur në fjalën e tij. (Për 

shëmbull, ligjëratat për shekullin e artë, për luftën dhe paqen, etj.) Por Don Kishoti 

është njëherësh dhe një njeri i thjeshtë, një sojli i rënë nga vafti që jeton në lidhje të 

ngushtë me popullin e tij.”
247

  

Plasarit e shkroi esenë në vitet 90, duke dëshmuar se ora e Shqipërië po 

ndryshonte dhe klasa intelektuale ishte pjekur mjaftueshëm për të institucionalizuar një 

mendim ndryshe.  Shoqëria njerëzore kishte nevojë për Kishotin.  

Plasari citon Antonio Machado-n, poetin rebublikan aktiv gjatë Luftës Civile të 

Spanjës, i cili iu kthye figurës së Kishotit gjatë viteve aktive të luftës dhe e përdori në 

kontekstin e shqetësimeve të atij momenti historik: “Është e qartë që Don Kishoti ynë 

është një antipod i vërtetë i pragmatistit, njeriu që gjykon për të vërtetën e për virtytin 

duke u nisur nga suksesi, nga arritja. Ka plotësisht të ngjarë që populli që ka diçka 

donkishotiake jo gjithmonë t’ia dalë mbanë me sukses. Po unë nuk do ti bindem atij që e 

quan atë popull të ulët. Po ashtu nuk duhet të mendojmë se ai është një popull i 

padobishëm, që ekzistimi i tij nuk ka rëndësi për gjithë kulturën njerëzore në tërësi, që 

ai nuk ka misionin e tij mbi dhe, notat e tij në mjedis të orkestrës historike”.
248

 

 Plasari solli për herë të parë një panoramë të mendimit të kritikës letrare në 

kohë e në hapësirë, duke e tejkaluar kufizimin izolues të kohës, solli një almanak 

emrash të mëdhenj si  Unamuno, Machado, Ortega y Gaset, Ramiro de Maestu, 

Vladimit Nabocov, Jorge Luis Borges, etj. dhe pëcolli atë analizë që aktualizonte 

Kishotin në realitetin e  Spanjës apo të një vendi tjetër, gjithmonë në një kontekst real 

sociologjik, historik, etj.  

“Nuk është për t’u çuditur që Don Kishoti u bë pararendës i Kushtetutës 

amerikane, kampione e shumë postulatave morale që do t’i shpaloste më pas 

Revolucioni francezë. Te bota  që mbrojti, Rusoi, gjente ngjashmëri të shumta
 
me botën 

e kalorësit; dhe Don Kishoti mori në Francën e asaj periudhe tiparet e një politikani që 
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lufton për një botë më të drejtë, kundër paqes së imponuar prej të fuqishmëve, me 

çfarëdolloj arme që të luftonin ata; me ide, perëndi, fantazma apo ushtri.” 
249

 

Mendojmë se debati qëndron në faktin se dy personazhet e Cervantes-it janë 

arketipë dhe jo personazhe tip/ tipikë, të zakonshëm, që i përkisnin atij realiteti, asaj 

kohe, atij momenti letrar e kulturor. Kishoti, Sanço dhe Dylqinja kanë dalë nga letërsia 

e shekullit XVII, dhe janë bërë pjesë integrale e letërsisë të të gjithë kohërave. Letersia 

ka ndërtuar qindra personazhe të tjerë mbi modelin e tyre. 

 

2.3.3  KRITIKA LETRARE SHQIPTARE  PAS VITEVE 90 

 

 

Pas viteve 90, studiuesit letrarë dhe kritika janë të lirë nga çdo lloj kufizimi 

botëkuptimor, çensurë e autoçensurë për të parë e shprehur përqasjen gjeniale të 

Cervantes-it, filozofinë, etikën, estetikën dhe humanizmin e letrarizuar të autorit 

spanjoll, të shpërfaqur përmes Kishotit e Sanços.  

Kishoti e Sanço, heronjtë e kryeveprës sot konsiderohen si arketipë letrarë, që 

përtërihen e aktualizohen sipas veçorive të kohës. Kritika letrare shqiptare pohon se 

letërsia shqipe i ka bërë vend personazheve servantinë në veprat e Dritëro Agollit, 

Shkëlqimi e rënia e shokut Zylo dhe Arka e djallit. Duetet e personazheve të Agollit janë 

servantinë, si Zylua e Demka, dhe Zylua e Cutja, çka dëshmon se Don Kishoti i 

Cervantesi-it vazhdon të ofrojë modele për letësi të ndryshme. 

Studimi i grotesku të Cervantes-it zë një vend të rëndësishëm në trajtimin që 

kritika letrare shqiptare i bën Kishotit. Kjo figurë letrare shihet e lidhur ngushtë me 

krijimtarinë e Kadaresë, Agollit dhe të shumë shkrimtarëve të tjerë dhe vlerësohet si një 

ndikim i drejtpërdrejtë servantin: “pasi ky autor me anë paradoksesh groteske shpalli 

jetën e historinë e njerëzimit jo vetëm si produkt të arsyes dhe të urtësisë por dhe të 

gabimeve e të marrëzisë”. 
250

 Sipas Uçit, shkrimtarët shqiptarë të kohës së diktaturës i 

fshehën e i mbuluan mendimet dhe të vërtetat e tyre të pathëna me grotesk, sepse  

censura i frikësonte, ashtu si dhe Cervantesi bëri në mesjetë. 

Studiuesit Alfred Uçi, Josif Papagjoni shohin një lidhje substanciale mes  

romaneve  Shkëlqimi e rënia e shokut Zylo, Arka e Djallit dhe Don Kishotit, përsa i 

përket groteskut, burlës, humorit dhe parodisë, duetit të personazheve kryesore. 

“Tonaliteti i përgjithshëm i romanit Arka e Djallit është thartqeshje, shprehje e 

përmbajtjes tragji-komike.”
251

 Personazhet e Agollit janë të tillë, tragjikë dhe komikë si 

dhe ata të Cervantes-it, nxisin humorin dhe të qeshurën, trishtimin dhe të menduarit. 

Figuracioni grotesk përbën një nga elementët më thelbësorë të stilit origjinal të 

Kadaresë. Në të gjita veprat e tij madhore lënda me karakter grotesk luan një rol të  

dorës së parë. Grotesku i Kadaresë “anon nga serioziteti”
252

, ndërsa ai i Cervantesit 

është parodik, me shumë humor. Studiuesi Uçi shkruan se Don Kishoti ka ndikuar 

krijimtarinë letrare të Kadaresë, dhe realizmi i tij quhet “realizëm grotesk”
253

 si një 

influencë servantine. 
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Alfred Uçi analizon se për të kuptuar veprën dhe personazhet, strukturën e 

ndërlikuar estetike të Don Kishotit duhet analizuar grotesku.
254

 Ka shumë arësye që të 

nxitin të besosh se Cervantes-i, nuk ka folur me zë të plotë e të lirë, për shkak të 

inkuizicionit, prandaj zgjodhi groteskun, foli me nënkuptime, aludime, me kuptime 

ambivalente të tipit grotesk. Ndërsa një lexues  i pathelluar e ka parë Kishotin si një 

personazh pa tru, të marrë,  që bën qyfyre, tregon histori qesharake sipas fantazisë së tij, 

një tjetër këndvështrim i të lexuarit të veprës të lejon ta shohësh groteskun si mbulesë 

mbrojtëse nga censura, inkuizicioni e fantazma të tjera të shoqërisë së kohës në Spanjë. 

Cervantes-i ishte një njeri i rrahur me jetën, i marrë peng, i burgosur disa herë, 

ushtarak e pjesëmarrës në luftëra, deri dhe i gjymtuar në trup. Ai i kishte njohur 

personalisht aventurat jetësore, kjo e ndihmonte të shprehte dallgëzimet kontradiktore të 

kësaj epoke. Autori e shkroi veprën Kishoti në një moshë të pjekur dhe pas disa 

botimeve të rëndësishme, por jo të nivelit të Kishotit. Sipas Uçit, grotesku e ndihmoi të 

përcjellë gjithçka akumuloi në shpirt e mendje autori në trajektoren e jetës së tij që 

realisht i ngjan një aventure pafund. “Çdo gjë poqi tek ai ndjesinë e pjekurinë se s’ka 

mjet më të fuqishëm se grotesku për të shprehur pështjellimet e trazimet më të thella 

shpirtërore të njeriut.”
255

 

Uçi e analizon groteskun gjerë, duke e konsideruar procede qëndrore të romanit 

Don Kishoti i Mançës, në dallim nga mjaft studiues të tjerë servantistë të cilët shohin 

parodinë, burlën, humorin, komicitetin si procede qëndrore të romanit, të ndërthurur me 

groteskun.  

Sipas Uçit: ”Kuptimi i vlerës estetike të groteskut në romanin e Cervantes-it 

është i lidhur dhe me dykuptimësinë, ambivalencën e ligjërimit të kulturës humoristike, 

gaztore popullore.”
256

 Cervantes-i vë në gojën e Sanços fjalë semantikisht me dy e 

shumë kuptime, duke e shndërruar ligjërimin e tij në ligjërim elastik, me kuptim dhe për 

situata nga më paradoksalet e mjaft të çuditshme dhe, po ashtu  ligjërime groteske të 

mbingarkuara me fjalë të urta popullore, të cilat me raste duken dhe pavend apo si 

shumë të thella, për shkak të ambivalencës kuptimore.  Kush gënjen vetë e gjen; veç 

kësaj lakuriq kam lindur, lakuriq po shkoj; çdo dardhë varet nga bishti i saj, etj 

Në studimin e groteskut në vepër Uçi ndalet në disa momente mjaft të 

rëndësishme, si:  “Cervantes stilin e tij grotesk, burlen e pasuron me hiperbolizime 

karikaturë që përfshijnë  pamjen jashtme fizike por dhe botën e brendshme shpirtërore 

të personazheve. “ Autori ndërton një ndërthurje interesante kontradiktore, përballë stilit 

të letërsisë kalorsiake me “patetikë” të lartë, “bukuria” e shtirë e këtij stili me portretet 

karikaturë të herojve, ku produkti është një figurë groteske, komike, qesharake. 

Cervantes i përmbahet parimit se portretizimi grotesk kërkon doza shëmtimi, kështu 

portretet i bën karikaturë me tipare të përçudnuara. Kishoti, kryeheroi është më i 

shëmtuari, autori sa herë i del mundësia nxjerr në pah shëmtinë e tij fizike. Madje dhe 

Sanço nuk e fsheh dot shëmtinë e skajshme të zotërisë së tij. 

 “Imzot, -i thotë Sançua ,- ti je një shëmtyran i çpifur, që ruajna o Zot!!!”. 

Sanço është një tjetër karikaturë groteske “me barkun që i kërcen deri te goja e që e bën 

të jetë një top i rrumbullaktë mishi e dhjami”. 

“Shëmtimin Cervantes e përdor si metodë të përgjithshme për portretizime 

groteske”.
257

 Në portretizimet groteske autori përdor dhe parodinë, që i dhuron 
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ligjërimit ngarkesë ironike e tallëse, siç ndodh ndërsa përshkruan bukurinë e Dylqinesë 

së imagjinuar. Në këtë roman letërsia është e çliruar nga idealizimi dhe hyjnizimi i 

heronjve. Heronjtë e Cervantes-it  janë kompleksë e kontradiktorë. Bukuria e shëmtimi, 

tragjikja e komikja, madhështia e vogëlsia ndërrojnë vëndet, transformohen, 

bashkëekzistojnë në një trup e një shpirt. Pranimi i kësaj dialektike estetike është një 

hap i madh përpara, që kritika letrare e njohu vitet e fundit, dhe shënon përveç të tjerave 

tejkalimin e parimit të realizmit socialist mbi heroin pozitiv. Don Kishoti ndoshta është 

antiheroi më i lashtë i letërsisë moderne. 

Kishoti është shumë i shëmtuar, qesharak sa s’thuhet, por nuk është i privuar nga 

virtytet morale. Në jetë ndeshim dëndur njerëz të tillë, pra kjo përzierje nuk është e 

sajuar e artificiale, për rrjedhojë as inkoherente. Madje Kishoti si personazh në këtë 

kompleksitet u bë më tërheqës, më i mrekullueshëm e më magjik si personazh letrar. Ai 

nuk do qe tërheqës sikur të qe vetëm i shëmtuar, apo vetëm komik, apo vetëm marrok a 

tepër inteligjent.  

Heroi i Cervantes-it është shumë ngjyrësh dhe në lëvizje. Personazhet e tij  nuk 

janë statikë, bardh e zi nga fillimi në fund, por janë në zhvillim e ndryshim. Kishoti 

maturohet, mençurohet, kupton se në jetë njeriu kalon probleme të zgjidhshme e të 

pazgjidhshme. Ai nuk vlerësohet vetëm si marroku qesharak por dhe idealisti që jeton 

me përpjekje, luftëtari që dëshiron të ndryshojë botën. Kishoti, sançizohet dhe e 

kundërta, Sanço merr nga Kishoti. Këtë konstatim kritika letrare e ka studiuar duke i 

dhënë rëndësi të veçantë, duke e përcjellë dhe në kontekstin kohor kur u shkrua vepra 

dhe në atë të realizmit socialist nga i cili sapo doli realiteti letrar shqiptar. 

  A. Uçi ndërsa analizon personazhin e Kishotit dhe idetë e autorit Cervantes 

përmes këtij personazhi sqaron se: Don Kishoti nuk është një gjendje patologjike, por 

përfaqëson një mënyrë të menduari që i përgjigjet mënyrës së ekzistencës njerëzore, një 

filozofi që e mëson njeriun të jetë i përgatitur për vështirësi, të mos jepet para tyre, dhe 

sa herë të rrëzohet të tregojë vullnet, për t’u ngritur përsëri, të mos pajtohet me disfatat 

sado të rënda të jenë. “Të jetosh në përpjekje”, kjo është filozofia që rrjedh nga përvoja 

e aventurat e Don Kishotit. Pa një filozofi të tillë, sipas Cervantes-it,  njeriu nuk mund 

të ekzistojë e nuk mund të jetojë pa shpresë në “shekullin e artë”.
258

 

Studiuesi Ismail Syla,  komenton se janë arsyet e thella letrare dhe artistike ato 

që e kanë bërë të lavdishëm autorin e romanit Don Kishoti. “Qasja ndaj këtij romani 

mund të ketë pafund mundësi interpretimi dhe studimi, por duke e përjashtuar kontekstin 

historik, biografik, sociologjik, kulturor dhe letrar të kohës kur u shkrua romani dhe atë 

të vetë historisë së leximit, mund të thuhen disa fjalë për personazhet e Cervantes-it dhe 

vlerën e tyre universale”.
259

 Ismail Syla, sjell një analizë psikologjike të personazhit të 

Kishotit. Sipas tij, Cervantes-i në disa qindra faqe libër e vë rëndë në provë heroin e vet,  

i cili shfaqet mendimtar racional, i kthjellët, filozof e orator i përkryer. Sipas tij betejat 

në të cilat heroi u përfshi ishin prova zjarri të cilat i kapërceu me sukses madje, në 

situata mjaft të vështira u tregua dhe racional dhe filozof. 

“Cervantes-i e ka arritur një përqasje gjeniale me dy personazhet e tij, që 

gabimisht, nga lexuesit dembelë, konsiderohen vetëm si personifikime të marrëzisë, 

jashtëkohësisë, kotësisë dhe të konceptimit komik të botës.”
260

  

 

                                                           
258

 Uçi, Alfred: Libri më i lexueshëm në botë, Tiranë,  Drita, 18 shtator 2005, f. 13. 
259

 Syla,  Ismail: Vetëdija fiktive dhe bota e idealeve, Tiranë, Mehr Licht, tetor 2005, f..207. 
260

 Syla,  Ismail: Vetëdija fiktive dhe bota e idealeve, Tiranë, Mehr Licht, tetor 2005, f.206. 



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

86 
 

Kritika shqiptare përmes studiuesve të saj i mëshon filozofisë që vepra përcjell. 

Sipas studiuesit Uçi: “Donkishotizmi” është paaftësia njerëzore për t’i parë gjërat ashtu 

siç janë, për të menduar pa iluzione... Servantesi parapëlqente të demostronte 

“donkishotizmin” me petka komike, nëpër situata groteske qesharake, ndonëse na 

tregon se si mbyllet gati përherë me gjëra tragjike. Ai e konsideron “donkishotizmin”, të 

falshëm por deri në atë masë sa të harrohen fatkeqësitë që sjell me vete, prandaj e 

klasifikon si dukuri që të bën jo vetëm të qeshësh por dhe të qash.”
261

 “Donkishotizmi” 

është vizionari ëndërrimtar.”
262

 “Donkishotizmi” na fton të jetojmë në përpjekje.”
263

 

 

Ismail Kadare e ka trajtuar temën e Don Kishotit dhe Cervantes-it në disa artikuj 

studimorë, e gazetareskë,  në intervista e ese. Sipas tij Kishoti personazh tashmë është 

“një personazh kombëtar”.
264

 Kur Kadare e shpall Kishotin “tonin, shqiptar”,- 

mendojmë se zbulon dhe raportin personal që ka me personazhin, librin dhe autorin, një 

lidhje e ngushtë ku emocioni, empatia dhe ndikim letrar janë të pranishëm. 

Kadare, me rastin e marrjes së çmimit Princi i Asturias për Letërsinë, ka dhënë 

disa intervista ku një vend të vend të veçantë i ka kushtuar mendimit të tij kritik mbi 

Don Kishotin dhe Cervantes-in. Për Kadarenë “Don Kishoti, është referencë absolute 

për kulturën përëndimore dhe puna e Cervantesit ka eklipsuar gjithë letërsinë spanjolle. 

Letërsia spanjolle ka njerzillëkun dhe thellësinë e Servantesit.”
265

  

Kishoti identifikohet me Spanjën dhe me gjithë produktin e saj letrar, jo vetëm 

në Shqipëri, por në të gjithë botën, një tezë kjo që ka gjetur mbështetje dhe nga kritika 

letrare spanjolle. 

Në vendin tonë, Kishoti ka njohur pushtetin e personazhit të adhuruar, e shumë 

popullor, e librit spanjoll më të lexuar nga të gjitha moshat, të cilit kritika letrare i ka 

dhënë një rëndësi të veçantë në studimet e veta, prandaj Kadare komenton:  “Kur mes 

vendit tim dhe Spanjës nuk kishte hyrje- dalje, një kalorës i vetëm, duke injoruar ligjet e 

botës, si shumë herë të tjera, kaloi kufinj në dukje të pakapërcyeshëm. E kam fjalën për 

Don kishotin...Miguel de Cervantes është i vetmi që nuk u ndal dot nga regjimi komunist 

në vendin tonë...Don Kishoti edhe si një libër edhe si një karakter i vërtetë, ishte aq i 

popullarizuar në Shqipëri, sa e depërtoi kufirin shqiptar, sepse ai ndër të tjera ishte i 

pavarur.”
266

 

 

Sipas Kadaresë, Cervantes-i, ndoshta pa e ditur vetë ka qenë në Ballkan, i 

burgosur i zënë rob nga Arnaut Mami. “ Në zanafillën e polemikës, nëse do ta quajmë 

kështu për t’i dhënë një emër më të fismë gojëdhënës, ka gjasë që Servantesi vetë të ketë 

gisht. Në tekstin e Kishotit duke rikujtuar burgimin e tij, ai përmend dhe Algjerinë dhe 

emrin e komandantit të piratëve që e zuri rob, Arnaut Mamit, pra shqiptar Mamit. Ky 

është një mjegullim i njohur i pistave që shkrimtarët e bëjnë shpesh, apo Servantesi vetë 

nuk e ka ditur ku ka qenë i burgosur? Në rast të kësaj hamendje të fundit, nuk 
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përjashtohet që piratët të cilët kanë qenë të shquar për mbajtje të të fshehtave... ta kenë 

mashtruar shkrimtarin, duke i thënë se ndodhej në Algjeri dhe jo në burg shqiptar... 

Cervantesi ka kujtuar ashtu si personazhi i tij i ardhshëm se ndodhej tjetërkund.”
267

 

Kadare, është bërë përcjellës i legjendës së burgimit të Cervantes-it në Ulqin. 

Është një emër i njohur historik,  pirati që zuri peng Cervantes-in, gjatë kthimit të tij nga 

Italia në Spanjë, më 1575,  i cili quhej Arnaut Mami (Mami shqiptari, në turqisht) dhe 

ishte me prejardhje nga ajo gjeografi e shtrirë, e gjitha nën perandorinë e Portës së 

Lartë, banorët e së cilës flisnin shqip dhe veten e quanin shqiptarë. Nuk dihet thuajse 

asgjë për këtë personazh, vetëm se vinte nga disa brigje që prodhonin piratë me bollëk, 

se shfrytëzonte shtrirjen e pamatë të kufijve të Perandorisë për të zhvendosur 

veprimtarinë e tij në zonën përëndimore të Mesdheut.  

Arnaut Mami është përmendur nga Cervantes-i, në veprën e tij Don Kishoti, në 

kapitullin e XLI, të Librit të Parë, ndërsa tregon dhe historinë e dashurisë së njërit prej  

robërve të Arnaut Mamit. Deri në ç’pikë realiteti plekset me fantazinë  nuk e dimë,  

mundet që këtu të kemi një evokim të një dashurie të vërtetë të Cervantes-it gjatë viteve 

të robërisë.  

Mendojmë se këtu fillon legjenda, mbase nga që Mami ishte shqiptar, ne e 

mbështesim historinë që vjen si gojëdhënë e trashëguar brez pas brezi, sipas të cilës 

Cervantes-i u kap rob në Ulqin.  

Të moshuarit e zonës së Ulqinit, tregonin mjaft histori të vjetra e në njërën prej 

tyre flitej për një farë Servantes apo Sarveti a Serveti, një spanjoll me miq të 

rëndësishëm në atdheun e tij që kishte qenë rob në një qytet të rëndësishëm mes 

Shqipërisë e Malit të Zi.  Në këtë mënyrë, jo pak shqiptarë të sotëm, sado që të dhënat 

dokumentare historike e vendosin në burgun në Algjer, vazhdojnë t’i besojnë legjendës 

madje ndihen krenarë e mburren se Cervantes-i jetoi mes tyre. 

“Kjo legjendë që flitet në lidhje me Cervantes-in, thotë se dikur në Qytetin e 

Vjetër, arriti një rob për të cilin supozohej se është “gjah i majmë”, mirëpo askush nuk 

mund të konstatonte se për kënd është fjala. Dhe e quajtën Sevet, që për çudi, është bazë 

e emrit të spanjollit që më vonë u bë i famshëm. Sjellja e tij ndiqej me vëmendje të 

veçantë. Ky rob siç vërejtën vendasit, rrinte i zgjuar deri në orët e vona të natës, në 

qelinë e vet, vazhdimisht mendonte e shkruante diçka. Është interesante se ai ditën 

gjithherë këndonte, kështuqë vajzat shpesh dilnin në dritare për ta dëgjuar. Sipas 

gojëdhënës njërës prej vajzave kjo nuk i mjaftonte, kështu që çdo herë kur robi Servet 

dilte për të shëtitur shtigjeve të lejuara, i shkonte pas. Kështu lindi dashuria mes 

ulqinakes së re dhe robit të panjohur. Pas disa vitesh, një i huaj solli sasi të madhe 

parash dhe liroi robin, i cili mori me vete dhe ulqinaken e bukur nga Pazari i 

Vjetër”.
268

 

Shkrimtari dhe folkloristi Moikom Zeqo, tregon me entuziazëm se emri i të 

dashurës së Don Kishotit, Dylqinesë, rrjedh nga qyteti i Ulqinit. Ai mendon se 

Cervantesi mund ta ketë përdorur këtë emër në kujtim të qëndrimit të tij, pavarësisht se 

nuk qe i këndshëm. Studiuesi Zeqo, provon të shpjegojë emrin e zonjës së zemrës së 

Kishotit, Dylqinjës shqipëruar nga Noli, Dulcinea në spanjisht: “Këtë fjalë e kanë 

etimologuar si të formuar nga rrënja dulce, domethënë e ëmbël, e butë. Varianti i 

shpjegimit tonë lidhet me emrin e qytetit të Ulqinit, i cili në shekujt XIII, XVI, deri në 

XVII, e ruan në të gjitha hartat format Dulchinio, Dulchin, Dulqin... Mundësia e një 

emri femre nga Dulqini, të quajtur si Dulqinja, është jo vetëm plotësisht e besueshme po 
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ndoshta dhe shpjegimi i vërtetë dhe i saktë i këtij emri tashmë legjendar të damës së 

hiperbolizuar të Don Kishotit.”
269

Autori i studimit mendon se grafikisht emri Dulcinea, 

shkruhet në spanjisht me një ndryshim shumë të vogël nga emri i qytetit, Dulchinio; po 

ashtu ndryshimi fonetik në shqiptimin e emrit Dulcinea në spanjisht e shqip Dulchinio, 

nuk ka ndryshim të madh. Sipas tij hipoteza mund të paraqitet si tezë. 

Studiuesi, historiani e filologu nga Ulqini, profesor Ruzhdi Ushanaku, në librin e 

tij Ulqini në gjurmët e shekujve, botuar në Ulqin në vitin 1993 (fq 25,26), mbështet 

tezën se Cervantesi u burgos në Ulqin. 

Mendojmë se në logjikën e groteskut të veprës pranohet të përdoret një emër i 

tillë i largët për një damë të imagjinuar. Por mund të jetë dhe një dashuri konkrete në 

qytetin shqiptar të cilën, autori e vendos dhe e nënkupton në mjedisin spanjoll të 

Tobozës. 

 

2.4 DON KISHOTI,  MES REALES DHE IMAGJINARES 

 

 

Francisco Ayala shkrimtar, kritik, akademik, studiues i Cervantes-it pohon: 

“Kishoti përfaqëson një risi sensasionale në opinionin letrar të kohës. Në fillim nuk u 

kuptua. U pa si diçka që nuk i përket letërsisë, madje shkon “kundër” saj. Është një 

libër i rrallë, libër argëtues, njerëzit qeshin shumë kur e lexojnë. U bë popullor 

menjëherë, në vijim është best seller, gjithë bota e komenton.... solli ndryshim të thellë 

të zhanrit, prandaj shumë në fillim u habitën e u hutuan. Risia e tij qëndron në faktin se 

krijoi një mënyrë të re në përballjen e botës: ky është thelbi i romanit  modern.”
270

 

Personazhi Kryesor i veprës, Don Kishoti, prototip i aventurierit idealist, luftëtar 

kundër padrejtësisë, u shndrua në mit. Një kishot, është një njeri me shumë iluzione, 

idealist, plot mirësi në një botë egoiste e mizore. Kalorësi i gjatë e hollacak, ka shumë 

nga karakteri dhe këndvështrimi i botës spanjolle të kohës kur vepra u shkrua.  

Në kapitullin e tretë të Pjesës së Dytë, të Kishotit, protagonisti dhe Samsoni 

bisedojnë për Librin e Parë, i cili ishte botuar dhjetë vite më parë. Kishoti, ishte i 

pakënaqur me shkrimtarin, pasi sipas tij aventurat nuk ishin treguar shumë qartë e 

duheshin shpjeguar për t’u kuptuar nga lexuesi. Bashkëbiseduesi replikon: “Jo se është 

fare e qartë, nuk ka nevojë për shpjegime, çilimijtë e bëlbëzojnë, të rinjtë e lexojnë, të 

rriturit e kuptojnë, dhe pleqtë e lëvdojnë. Shkurt me një fjalë, njerëz të të gjitha 

kategorive e lexojnë dhe stërlexojnë dhe e dinë përmendësh, aq sa posa që shikojnë 

duke kaluar ndonjë kalë gërdallë, aty e thonë: “Ja Rosinanti. ”
271

 

Disa shekuj më pas,  ne mund të konfirmojmë “profecinë” e Cervantes-it për 

librin e tij. Kishoti, është një libër i dashur për të gjitha moshat, i lexuar dhe komentuar 

në shpërfaqje nga më të ndryshmet, në mbarë botën. Kishoti, është një kalorës komik 

për lexuesin e ri, i mënçur për lexuesin e moshës së mesme, i trishtuar për lexuesin e 

pjekur i cili sheh iluzionet që mbetën iluzione e ëndrrat që nuk realizoi  mbetën ëndrra, 

përpjekjet e tij në jetë që nuk diti a nuk mundi t’i përmbushë. 

Kishoti erdhi në botën reale nga fiksioni. Doli nga imagjinata e shkrimtarit në 

letër, e më pas nga shkronjat e librit mori përmasat e një qenie njerëzore që realisht ka 
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jetuar. Ai është një “hero” i ngjashëm me mjaft nga heronjtë që historia njërëzore ka 

krijuar.  

 

Sipas Ali Aliut, forca e Kishotit qëndron tek besimi i plotë që ka në fundin 

triumfues, rëniet dhe disfatat nuk ia zbehin shpresën, por përkundrazi ai di të jetë i 

lumtur. Kjo është karakteristikë e njeriut, e njerëzimit dhe e Kishotit. Nëse Kishoti do 

dinte fundin që në fillim, me siguri do ta shpallte vetë me gojën e tij marrëzinë e vet. 

Asnjë Don Kishot që gjëndet brenda nesh nuk e sheh dot fundin e tij.
272

 Kjo forcë i dha 

përmasën që pak personazhe e kanë, e solli mes njerëzve dhe u bë shembull për ta, ashtu 

si shumë pak syresh arrijnë të jenë për njeri- tjetrin. Nuk është një personazh i 

gjithdijshëm, vdes e ringjallet në idealizmin e tij, si çdo njëri prej nesh. 

 

A ka ruajtur miti i Kishotit këto karakteristika te personazhit? Kjo është një 

pyetje mjaft e rëndësishme, të cilës Kadare i jep përgjigje: Kishoti është një personazh 

me fat të tjetërsuar, doli nga libri dhe njeriu e bëri mit, por i humbi fisnikëria me të cilën 

e kishte veshur shkrimtari. 
273

  

Kishoti u krijua nga Cervantes-i dhe sot ekziston pavarësisht nga ai, i ndarë, 

mbase më real se autori i tij; doli nga faqet e librit, por ekziston pavarësisht nga libri, 

me një fat të tjetërsuar. 

 

Çfarë është miti letrar? Miti në letërsi sipas Francisco Ayala, krijohet: “kur 

personazhi nga fiksioni, nga faqet e librit, merr autonomi e vendoset në imagjinaren 

kolektive, bëhet familjar dhe për ata që nuk e kanë lexuar kurrë veprën, apo nuk e kanë 

parë të shfaqet vepra teatrale a filmi, madje  familjar dhe për ata që nuk ia kanë idenë 

se kjo vepër letrare ekziston.” 
274

 

Nëse ne e marrim të mirëqenë këtë përkufizim, mendojmë se Kishoti, personazhi 

i krijuar nga Cervantes-i i përmbush më së miri kushtet për të qenë mit. 

Mund të gjejmë mjaft personazhe letrare të spikatur, krijesa të imagjinatës së një 

shkrimtari, që përmbledhin karakteristika njerëzore të cilat i ndeshim në njerëz të 

ndryshëm në jetën tonë të përditshme. Ne thërrasim Harpagon kurrnacët, Don Zhuan  

flirtuesit, Jago mashtruesit, etj dhe Don Kishot idealistët e paaftë për të kuptuar 

realitetin. 

Miti, sipas Ayalës, jo vetëm ka disa karakteristika tipike, një personalitet të 

caktuar, jo vetëm ofron një prototip e model, por përtej kësaj: “përçon nga ana 

shpirtërore përtej tipikes, e karakteristikes. Vendoset në imagjinatën kolektive po aq 

fuqishëm sa disa personalitete historike jeta e të cilëve ka lënë gjurmë në ndërgjegjen 

komunitare. Heronjtë fiktivë  bëhen pjesë e ndërgjejges njerëzore jo më pak fuqishëm se 

heronjtë që bien e ju ngrihen statuja. Si përfundim, miti bëhet i pavarur nga vepra që i 

dha jetë.”
275

 

Sanço dhe Kishoti, Rosinante dhe Dylqinea janë personazhe që kanë dalë nga 

romani dhe jetojnë pavarësisht nga vepra që i krijoi, pavarësisht nga autori, krijojnë një 

ekzistencë autonome në botën virtuale e reale, janë bërë pjesë e imagjinares së 

përbashkët.      
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Unamuno, në esenë e tij Jeta e Don Kishotit dhe e Sanços, pohon se personazhet 

e Cervantes-it jetojnë një realitet më të gjerë e më të thellë se ai i autorit që i krijoi. Nuk 

ishte Cervantes-i që i dha përmasa Kishotit, por përkundrazi nëse nuk do ishte 

personazhi i tij Kishoti i cili jeton sot në mendjet tona, emri i Miguel Cervantes-it nuk 

do na thoshte asgjë. Sipas Unamunos është  personazhi që mban gjallë emrin e autorit, i 

cili shkroi librin ku tregohen historitë e personazhit. Ky është krijimi i mitit letrar.
 276

 

Kishoti u shndërrua në mit që në vitet kur Cervantes-i ishte në jetë. Libri i Parë 

doli nga botimi në vitin 1605, dhe u shndërrua në best seller, me një sukses të 

jashtëzakonshëm shitjesh. 

Menjëherë botohet një libër imitues, ku një shkrimtar ende sot i panjohur, me 

pseudonimin Licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, dëshiron të përdorë suksesin 

e personazheve të Cervantesit dhe ndërton aventura të reja sipas konceptimit të tij.      

Ndërsa në vitin 1615, del Pjesa e Dytë e librit, e shkruar nga Cervantes, aty 

gjejmë dëshmi të receptimit të librit të parë dhe të famës së personazhit: “Zotëria juaj 

është një nga kalorësit endacakë më të famshëm, që ka ekzistuar ndonjëherë anë e 

mbanë botës, falë historive e bëmave ... sot janë botuar më shumë se 12 mijë libra, në 

shumë vende në Portugali, në Valencia, në Barcelonë ...” më pas vetë personalisht 

Kishoti informon Kalorësin e Cibunit Jeshil lidhur me botimet të cilat sipas tij janë 30 

mijë kopje.
277

 

 

Studiuesi Jean Canavaggio, servantist francez, ndërton një profil të ri të Kishotit, 

në studimin e tij Don Kishoti nga libri në mit. 
278

 Autori tregon influencën universale të 

veprës Don Kishoti përmes shfaqjes në versione të ndryshme, në zhanre të ndryshëm si: 

teatër, opera, balet, muzikë, kinema e televizion. Ndërsa zbulon Dickens, Dostoiesvskin, 

Flaubert, Kafka si të influencuar deri në borxhlinj – sipas tij- ndaj veprës epike më të 

lexuar në botë. Figura e Kishoti, sipas Jean Canavaggio, është shndërruar në mit që në 

vitet e Romanticizmit gjerman, madje në shumë raste zëvendëson librin apo i merr 

vendin.  

Pra, Kishoti është shndërruar një figurë mitike përgjatë katër shekujve të 

ekzistencës së tij si pjesë e kulturës universale. Pavarësisht se çdo epokë ka bërë leximin 

e tij të librit, të heroit të tij, të mitit dhe simbolit që ai përfaqëson, Kishoti  është 

prototipi i aventurierit idealist e luftëtar kundër padrejtësisë. Ky kalorës shtatgjatë e 

hollacak përfaqëson karakterin dhe këndvështrimin e botës spanjolle, përtej kësaj është 

zëri i vetë autorit fshehur aty.  

 

Si është një Kishot? Një Kishot është i mbushur me iluzione, idealist plot mirësi 

në një botë egoiste e të pashpirt. Kalorësi endacak shfaqet sa komik, i trishtuar, 

iluzionist, ëndërrimtar, pasi grupmosha të ndryshme lexojnë Kishotin e tyre. Kalorësit të 

fytyrës së vrerosur i janë veshur karakteristika të ndryshme nga ato të kalorësve 

mesjetarë të novelave mesjetare, ai është portreti i një antiheroi, ai është sojli i mbushur 

me dëshirën e madhe të jetojë botën imagjinare të librave të lexuar prej tij dhe dështon 

në thuajse çdo njërën prej aventurave në të cilat përfshihet. Don Kishoti është një figurë 

ku ndërthuren parodia e ironia e thellë. Lexuesi që në krye të librit e di se heroi është i 

çmendur, ai nuk e mëshiron por identifikohet me të pasi ai lufton për një botë të drejtë 

në emër të dashurisë dhe mirësisë. 
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Dalja e Kishotit personazh nga libri i Cervantes-it drejt librave të autorëve të 

tjerë pavarësisht nga zhanri, është mjaft e rëndësishme. Emri dhe karakteristikat e 

Kishotit janë përdorur nga autorë në mbarë botën përgjatë shekujve, pasi figura e tij hyri 

menjëherë në imagjinaren popullore, në ndërgjegjen kolektive duke u shndërruar mit.  

Kishotin pas librit të Avellanedës, e gjejmë në qindra libra në të gjithë botën, 

psh.: Guillen de Castro publikoi komedinë Don Kishoti i Mançës, në Amerikë u krijua 

një komedi muzikore e titulluar Man of the Mancha. Shembuj të tillë ku Kishoti është 

shndruar në personazh veprash letrare të zhanreve të ndryshëm gjemë me shumicë në 

gjuhë të ndryshme, po ashtu në mbarë botën janë realizuar përshtatje të librit të Kishotit, 

në zhanre të ndryshëm, për grupmosha të ndryshme.  

Në vitin 2004, Andres Trapiello, shkroi ndër më të fundmit roman që vijon 

historinë e Kishotit. Ndërsa në mbarë botën shumë shkrimtarë me emër kanë shkruar në 

zhanre të ndryshëm dhe Kishoti është personazhi i tyre. Rubén Darío, shkroi një tregim 

D.Q. (Don Kishoti).
279

 I njëjti autor shkroi një poemë Letanías a Nuestro Señor Don 

Quijote.  
280

 Jorge Luis Borges, shkroi ese dhe poema, pasi u frymëzua nga leximi i 

veprës që në fëmini, Sueña Alonso Quijano, parabola de Cervantes y de Quijote.
281

 

Charles Dickens, imitoi novelën tek Los documentos póstumosdel club Pickwik, e cila 

është novela e parë e autorit, dhe mjaft e suksesshme. 
282

  

Novelistët rusë Tolstoi dhe Dostoyevski, kanë pohuar se Kishoti është novela e 

tyre e preferuar e cila ka ndikuar shkrimin  e novelave të tyre. Madamë Bovari, 

personazhi i famshëm i Flaubert, lexohet si personazh kishotesk e cila humbet logjikën 

nga të lexuarit e shumtë të librave romantikë e më pas sentimentalë. 

Letërsia spanjolle e të gjitha kohërave, i është referuar Don Kishotit. Vlen të 

veçohen autorët e fillim shekullit XX, të cilët ndryshe quhen autorët e Brezit 98, të cilët 

trajtuan me mjaft kujdes temat ekzistenciale të realitetit spanjoll dhe në këtë kontekst iu 

referuan Sanços dhe Kishotit si shenja të identitetit spanjoll. Filozofi Jose Ortega y 

Gaset, botoi në vitin 1914 esenë Meditaciones del  Quijote.
283

 Azorin (Jose Martinez 

Ruiz), filozof e përfaqësues i Brezit 14,  me esenë La ruta de Don Quijote, 
284

   

frymëzuar nga rrugëtimi përmes të cilit ecën të dy heronjtë. Unamuno, shkrimtar e 

filozof shkroi esenë Vida de Don Quijote y Sancho, 
285

 përmes së cilës tenton të 

analizojë në thellësi veprën. 

Don Kishoti ka një pjesëmarrje të rëndësishme në kinema, teatër e televizion, në 

mbarë globin. Mjaft regjisorë e skenaristë janë frymëzuar nga vepra e heroi, duke 

ndërtuar versione të ndryshme të historisë e duke e sjellë në kohë të ndryshme. Në 

Francë në vitin 1903 u realizua filmi Les Aventures de Don Quichotte de la Manche. 

Filmi më i hershëm spanjoll kushtuar Kishotit është realizuar nga Narcisco Cuyas në 

vitin 1908, me titull El curioso impertinente. Në vitin 1955, Orson Welles punoi për ta 

përshtatur veprën në film, me titull Don Quijote,  i cili u përfundua nga Jesus Franco në 

vitin 1992, dhe mori titullin Don Quijote de Orson Welles. Komedia hispano 

meksikane, Don Quijote cabalga de nuevo, e vitit 1973, është një përshtatje e lirë e 

librit. Në vitin 1979, realizohet filmi i parë i animuar me 39 seri gjysëm orëshe, për 
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televizionin botëror i titulluar Don Quijote de la Mancha. Në vitin 2002 filmi El 

caballero don Quijote, fitoi çmimin  e Filmit më të mirë latin të vitit, në Venecie. Ky 

film mund të konsiderohet si pjesa e dytë e filmit të xhiruar në vitin 1991, me titull El 

Quijote de Cervantes. Sofia Loren ka aktruar në filmin El Hombre de la Mancha, në 

vitin 1972. 

Ka mjaft pjesë muzikore të frymëzuara nga vepra, vlen të dallojmë kompozitorin 

gjerman Georg Philipp Talemann, i cili në vitin 1761 krijoi Suita: Don Quichotte. 

Richard Georg Strauss, në vitin 1897,  krijoi poemën sinfonike titulluar Don Quijote. 

Don Kishoti, vjen dhe si vepër muzikore teatrore, në Brosdway,  me titull Man of 

Mancha, në vitin 1965, etj.  

Kishoti është ndër personazhet më të pikturuar e vizatuar, emra të rëndësishëm 

të fushave si: Gustavo Dore, Picasso, Dalí kanë firmosur piktura e skulptura të 

mrekullueshme.  

Në Spanjë, turistët rrugëtojnë në një gjatësi prej 2500 km, e cila quhet Ruga e 

Don Kishotit. 

 

 

2.4.1  MITI I KISHOTIT NË SHQIPËRI 

 

 

Kadare, rreket të analizojë lindjen, zhvillimin dhe evoluimin e mitit të Kishotit 

nga njerëzimi. Sipas tij, njerëzimi i ka marrë në duar fatet e personazhit të mitizuar, e ka 

ribërë, pra ky i fundit është korrigjuar, tjetërsuar. Kishoti nuk është i vetmi personazh i 

madh me fat të tjetërsuar, sipas tij, - mund të renditim disa që nga Prometeu, Herkuli, 

Odisea, etj. disa për mirë e disa për keq. 
286

 Don Kishoti dhe Prometeu kanë një fat të 

përbashkët “janë korrigjuar, janë ndryshuar, janë reformuar nga njerëzimi. Në rastin e 

Prometeut personazhi ka fituar, në rastin e Kishotit personazhi ka humbur.” 
287

 Ndërsa 

Prometeun njerëzimi e bëri më heroik, Kishotit i ka humbur fisnikëria, Kishoti ende 

mbetet personazh i pashpjeguar deri në fund, Kishotit i duhet vënë nderi në vend, 

kësisoj ai, duhet të marrë vendin që i takon. 

Studiuesi cervantist francez Jean Canavaggio, sheh mbi të njëjtën logjikë 

evoluimin e mitit të Kishotit. Personazhi i Don Zhuanit, sipas tij, u shndërrua në mit “pa 

humbur asgjë nga identiteti i tij origjinal”.
288

 Ndërsa ai i Kishotit pati modifikime, 

ndryshime madje të rëndësishme, një arsye e rëndësishme sipas tij janë katër shekujt 

përmes të cilëve ka rendur vepra duke u përkthyer, përshtatur,  interpretuar. “Miti i Don 

Kishotit jeton jetën e tij në një marrëdhënie të dyfishtë me tekstin nga ku doli. Ashtu siç 

e krijoi krijuesi i tij, por jashtë argumentit të veprës letrare, përtej aventurave të 

veprës.”
289

 

Kishoti mit tashmë, është shndërruar i “pamëshirshëm”,... është shkëputur nga 

shkrimtari.... jeton më vete. Ka shkuar koha kur Kishoti ishte vetëm një figurë komike 

për lexuesin shqiptar. A nuk e bën mit Kishotin, fakti që është i njohur ende pa ia lexuar 

historinë? Madhështia e një figure mitike matet edhe me faktin se sa e njohin dhe i 

drejtohen atij brezat e rinj.  
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Ne jemi dëshmitarë se miti i Kishotit është larguar nga aventurat e veprës, madje 

dhe nga pozicioni social i sojliut. Miti i Kishotit nuk është figura e Don Kishotit, por 

njerëz që janë si ai, që kryejnë veprime kishoteske analoge me ato të personazhit. Nuk 

bëhet fjalë për klonim të personazhit tek një njeri por në afri, ngjashmëri me të. Vëmë re 

se ka këndvështrime të ndryshme mbi mitin e Kishotit, disa duan ta shohin sa më pranë 

idealistit të veprës, të tjerë shohin veç lajthitjen e tij e veprimet e kota përtej arsyes, një 

personazh që mishëron një çmenduri të pastër, apo mosnjohësin e realitetit. 

 

Kadare duket se ka keqardhje ndërsa sheh të përdoret nga politikanët, pasi 

“...Don Kishoti del i humbur në të gjitha rastet, sepse në të gjitha rastet politikanët që ia 

përmendin emrin, janë nën nivelin e tij dhe nuk kanë një grimë nga fisnikëria e tij.”
290

 

Në Shqipëri, sot, emri  i Kishotit, përdoret shpesh mes partive politike. Nuk ka 

forcë politike që të mos e ketë akuzuar kundërshtarin Don Kishot. “Komunistët në 

kohën e diktaturës, për shumë vjet me rradhë,  akuzonin liderët përëndimorë si Don 

Kishotë, dhe anasjelltas liderët përëndimorë i akuzonin ata si Don Kishotë“. Dhe 

historia vazhdon sot. “Nuk mund të lejohet që Don Kishoti të përdoret në diskutimet 

politike. Historia e vërtetë e botës, ajo që i intereson letërsisë dhe së cilës i përket Don 

Kishoti, është siç thamë më lart, historia e brendshme e saj. Kalimi nga një botë tek 

tjetra, me fjalë të tjera, dalja në klimën e egër të botës ku ne jetojmë, siç është rasti i 

Don Kishotit, mund të ketë rrjedhoja dramatike.”
291

 

 

Njerëzit e letrave e të kulturës nuk ngatërrohen si politikanët, Kishoti është në 

sytë  e tyre krenari.  Ata lexojnë idealizmin e personazhit, dëshirën për të ndryshuar 

botën, mirësinë e shpirtit, altruizmin, sakrificën, drejtësinë, sjellim si shëmbull pohimet 

e tyre. 

Studiuesi Jorgo Bllaci shkruante më 1993, se  ai zgjedh pa ngurim të jetë një 

Don Kishot.
292

 

Ndësa i mirënjohuri Kim Mehmeti ndërton një artikull të mrekullueshëm 

vlerësues për Ali Aliun, “Ali Aliu, Don Kishoti i shqiptarëve të Maqedonisë”. 
293

 

Shkrimtari e studiuesi letrar Ali Aliu,  botoi në gjuhën maqedonase e më pas në 

shqip, një libër me autorët më në zë të letërsisë shqiptare të dy shekujve të fundit, 

titulluar Don Kishoti shqiptar. Një histori ndryshe e letërsisë shqipe”. Ky libër me 

vlerat e një antologjie të letërsisë shqipe, përfshin 13 autorë nga Shqipëria, Kosova, 

Maqedonia e “ka për qëllim të ndriçojë në mënyrë kritike dhe reale, disa autorë të 

dalluar shqiptarë, ndër më të afirmuarit në botë ...”. Këta shkrimtarë “në periudha të 

gjera e të gjata kohore do t’ia dorëzojnë stafetën donkishoteske njëri – tjetrit, duke 

besuar se jetën e tyre e kishin lidhur me kauzën e madhe: mbrojtjen e identitetit 

gjuhësor të popullit të tyre”. 
294
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Ali Aliu i quan heronj  të gjithë këta shkrimtarë si: Kadare, Agolli, Poradeci, De 

Rada, Frashri, Azem Shkreli, Ali Podrimja, Noli, Konica, Arapi, Luan Starova, Spahiu, 

Kim Mehmeti. Kritiku Ali Aliu zgjodhi të shohë jetën dhe veprën e këtyre autorëve 

shqiptarë tek të cilët ekziston “gjeniu donkishotesk”.  

Ai në veprën e tij, na tërheq drejt analizave ekzistenciale, si: njeriu nuk jeton  

dot pa iluzionin e Kishotit  për të ndrequr botën.  Është ky iluzion që vë në lëvizje 

shpirtin dhe mendjen. Bota, sipas tij, është aq e pandreqshme, ashtu siç  është i 

përjetshëm iluzioni për ta ndrequr atë. Ëndërrimi e iluzioni janë vidha kyç të jetës së 

njeriut, kjo e bën Kishotin një si ne, aspak të ndryshëm. Bota nuk jeton dot jashtë këtij 

ëndërrimi, çdonjëri nga ne ka në vetvete një mendje të kthjellët dhe një Kishot 

ëndërrimtar. 
295

 

Në këtë analizë filozofike të personazhit gjejmë mbështetjen ideore të mitit të 

Kishotit. Ky mit i cili në vendin tonë duket se njeh dy shpërfaqje. 

 

Por, Kishoti mit në Shqipëri erdhi ende pa u përkthyer vepra nga Noli. Në 

gazetat e fillim shekullit të XX, vepra u parapri me komente entuziaste, si dhe 

shpjegime të qarta pse po përkthehej në shqip. “Sido që të thonë miqtë dhe sido që të 

bëjnë armiqtë , Shqipëria po përparon. Përkthimi i Don  Kihotit në gjuhën shqipe, mund 

të themi është në mos më e madhja fare, një nga shenjat më të mëdha të këtij 

përparimi”. 
296

  

Lexuesi shqiptar i fillim shekullit të XX ishte i pakët në numër, duke iu referuar 

të dhënave të kohës, pasi analfabetizmi arrinte 93% të popullsisë, por artikullshkruesit 

përgatisnin terrenin për lexuesin duke sjellë informacion mbi veprën ndërkombëtarisht 

të përkthyer, rëndësinë kulturore dhe emancipuese të saj, filozofinë që ajo mbart dhe 

heroin kryesor dhe autorin.  

“Don Kihoti, kalorësi trim – jo i arratisur- i Mançës është i dehur me një ideal- 

jo ideal të vdekur por të gjallë. Për këtë ideal Don Kihoti është gati të përballë çdo 

mundim dhe çdo hidhërim, të japë shpirtin e tij. Don Kihoti rron jashtë vetes tij, rron 

për të tjerët rron për botën, rron të shkulnjë shejtanlleket e njerëzve me gjithë rrënjë, të 

lëftonjë forcat e padrejtësisë. Për veten e tij as mejtohet fare.”
297

Artikullshkruesi, 

Studenti,  ndërsa sjell figurën e Kishotit, replikon me Fan Nolin dhe analizën që ky i 

fundit i bën Kishotit  si personazh, në një artikull të tij botuar në gazetën Republika të 

datës 1 tetor 1931. Studenti, në analizën e tij mbështetej në një studim të shkrimtarit të 

përmendur rus Turgenievit, ai mendonte se Noli, keq interpretonte personazhin, 

kuptimin e tij. Ky debat u shoqërua nga të tjerë, në periodikët e kohës të cilët 

botoheshin jashtë Shqipërisë, ndërsa vepra ende nuk ishe botuar e përkthyer, ndërsa 

përkthyesi botonte në Gazetë Republika, të Bostonit në gjuhën shqipe, pjesë – pjesë 

përkthimin e tij.  

 

Kishoti, pra që në prezantimin e tij, njohu dy kuptime, keqkuptime, u njoh pa u 

lexuar sipas interprretimeve, e u bë debat sikur të ishte një hero me mish e kocka, një 

hero real.  

Artikujt e fillimit të viteve 30 në gazetën Republika të Bostonit, na dëshmojnë se 

Noli, përkthyesi i romanit, e njeh Kishotin si mit, ai sheh përtej personazhit. Këtë mit, 
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Noli e ka identifikuar në realitetin shqiptar. Ai u kërkon shqipëtarëve të mos e quajnë  të 

huaj, në prezantimin e parë që i bëri Don Kishotit, u  kërkon ta marrin për të tyrin: “E 

kemi njëkombas, arnaut të kulluar...”
298

 Sipas Nolit në Shipëri ka me mijëra Don 

Kishotër.  

Noli e vuri veprën në shërbim të qëllimeve politike e demokratike që aspironte e 

ndiqte. Kjo përqasje e tij, vjen në kohën kur shtypi zyrtar mbretëror shqiptar e shihte 

ardhjen në pushtet të Zogut si shpëtim i vendit nga anarkia e ngjarjeve të Qershorit të 

1924.  Noli projekton Kishotin në bashkohësi përmes Introduktës, në fillim të librit, 

duke i dhënë përgjigje gjithashtu shtypit të kohës i cili fliste për një triunf të legalitetit. 

Është mjaft interesant si vijon debati, pas botimit të librit Don Kishoti, gjatë 

viteve 30, ku dy grupime të ndryshme politike që etiketohen Don Kishotër. Në vitin 

1934, në debatin intelektual të zhvilluar në revistën “Illyria”, Tajar Zavalani dhe Vangjo 

Nirvana, përfaqësues të rretheve të caktuara politike, përcollën preokupimin për të 

ardhmen e Shqipërisë. Tajar Zavalani e kundërshton:“Ne mund të kemi simpati dhe një 

farë mëshire për heroin e Servantesit, por që ta admirojmë, kurrsesi. S’kemi se si ta 

admirojmë kur e dimë se si i kanë marrë mendjen librat mbi kalorësinë, kur e dimë se 

është e mbetura e një kohe që nuk kthehet më, kur e dimë se i ka sytë e kthyer nga e 

shkuara e lufton për do ideale, mbase të bukura në ved- vedi, por që nuk mund të 

pranoheshin prej kohës së tij, meqë ishin të një shoqërie të kaluar. Zati, po të qe se 

Servantesi donte  të na inspironte admirim për heroin e tij, nuk do të na vinte gjithmonë 

në situata ku ai mbetet i mundur e bëhet qesharak. Duket qartë në çdo faqe të librit se 

shkrimtari i madh spanjoll përdor nonsensin e shëndoshë të Sanço Pançës për të 

nxjerrë në shesh marrinë, anakronizmin, budallallëkun për atë kohë të përpjekjeve të 

Don Kishotit për t’u bërë një kalorës i mbaruar, i denjë për një Donë të bukur e fisnike 

si Dulçinja”.
299

 Vangjo Nirvana ndërton qartë idenë e tij në një artikull të datës 8 korrik, 

1934, të gazetës Illyria. Sipas tij Kishoti nuk është një figurë qesharake siç pandehet 

përgjithësisht, po një hero i vërtetë në kuptimin e thellë e të hidhur të fjalës. Shpreh 

heroizmin e një shpirti që përpiqet për një gjë të bukur e të drejtë, kundër çdo 

konvencioni, poshtërsie, egoizmi e vulgariteti. 
300

 

 

Don Kishoti i Mançës, për herë të parë në format libri, u botua në Shkodër, në 

vitin 1928.. Revista Diturija e të njëjtit vit, komenton: “Është histori e një njeriu që 

rron me një ëndrë, me një ideal dhe kjo ëndrë e bën të bëjë një tok marrëzi, më të teprat 

e të cilavet janë t’adhuruëshme...Don Kishjoti është një pasqyrë; sa njerës janë si heroj 

i këtij romani, të lumturë në marrëzin e tyre shpirtmadhe, të shogruarë në një veprë të 

kandshme për ta, që u jep gëzim dhe kënaqësi intime shpirtit.”
301

 

 

Në vitin 1942, shfaqet në qytetin e Shkodrës, pjesa teatrale  me tre akte, Sanço 

Panço. Qyteti në ato vite njihte një aktivitet të gjërë teatror.  

Fan Noli, është përkthyesi i vetëm i librit të parë me titull Sojliu mëndje- 

mprehtë Don Kishoti i Mançës, në vitet 1932-33. Pjesa e dytë e librit Don Kishoti i 

Mançës, u përkthye në vitin 1977, nga Petro Zheji. Tirazhi i botimit të librave arriti 

kulmin për realitetin shqiptar, në vitin 1977, 20 mijë kopje. 
302
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Don Kishoti i Mançës, është ribotuar në vitin1944, Sh. Botuese Argus, Tiranë, 

me titull Provonjësi i krisur. Më pas në vitet 1956, 1961, 1977, 2000, 2002, 2003, 2005, 

2008, 2009, 2010, gjithmonë në Tiranë nga Shtëpitë Botuese: Naim Frashëri, Neraida, 

Redona, Argeta-LMG, Onufri. 

 

Don Kishoti, ka dalë nga statusi i personazhit të Cervantes-it. Tanimë ai u bë 

personazh novelash, romanesh, vjershash për fëmijë e të ritur, të shkrimtarëve shqiptarë 

në të gjithë hapësirën shqipfolëse. Vlejnë të përmenden  këta tituj: Aventurat e Don 

Kishotit në Shqipëri, ( novelë gazmore për fëmijë);
303

 Nipi i Don Kishotit në Shqipëri, 

(vjersha për fëmijë);
304

 Don Kishoti në disko, (roman);
305

 Sokrati dhe Don Kishoti, 

(roman);
306

   

Mbështetur mbi librin e Cervantesit, janë shkruar mjaft libra  përshtatur për 

grupmoshat e reja. Don Kishoti i Mançës, 
307

përshtatur nga Afërdita Avdiko; Don 

Kishoti i Mançës,
308

 përshtatur për shkollat 9-vjeçare dhe të mesme nga Viktor 

Canosinaj, Tiranë, Dyrrah, 2008, etj. 

 

Se sa popullor është Don Kishoti në Shqipëri si libër e ka shprehur mjaft qartë 

Kadare, në një intervistë për Carles Geli. Ai pohon se është i magjepsur nga Don 

Kishoti, dhe se  Don Kishoti është libri i tretë apo i katërt më i njohur në vendin e tij, 

sikur të ishte pjesë e letërsisë shqipe, e kjo ka ndodhur vetëm me Danten, me 

Servantesin dhe pak me Shekspirin. 
309

   

Po ashtu Kadare ka pohuar realitetin e personazhit në Shqipëri: "Atje është 

shumë popullor, konsiderohet si një personazh kombëtar...".
310

 Pohimet e autorit të 

mirënjohur shqiptar i vlerësojmë si konkluzione të realitetit shqiptar përballë Kishotit 

mit. 

 Përzgjodhëm gjithashtu, Lizaralde një përkthyes e njohës i mirë i gjuhës e 

letërsisë shqipe, për të nënvizuar idenë se Kishoti në Shqipëri është mit: “...  sojliu dhe 

shqyrtari i tij u shndërruan në personazhe plotësisht të integruar në imagjinatën dhe 

mendësinë e shqiptarëve të asaj kohe dhe të atyre të mëvonshme.” 
311
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KREU III  DON KISHOTI  NJЁ VEPЁR  ATEMPORALE 

 

 

3.0.1  ROMANI QË THYEN KUFINJTË KOHORË 

 

 

“Don Kishoti është një zell i hershëm besimi në idealin e zakonshëm njerëzor, 

është besimi i Spanjës. Është vetë Spanja.”
312

 Në njërën anë qëndron kalorësi dhe 

idealet, në anën tjetër realiteti. Ndërkohë që kalorësi ndeshet me realitetin, një gjë e 

madhe ndodhi, lindi një novelë e jashtzakonshme.  

"Kishoti është poema e hershme dhe e parë, e më e rëndësishmja e artit 

universal, produkt i një përplasjeje, dy botë që përplasen e zhyten. Vdekje e lindje 

njëherësh. Lindje e trishtuar dhe e lavdishme. Këtu gjendet shpjegimi, përse në këtë 

libër humori i mrekullueshëm ndryshon vazhdimisht, ky humor që ka bërë të shpëthejnë 

në të qeshura me miliona njerëz, në thellësinë e tij është i trishtuar. Madje shumë prej 

nesh shkrehen në lot.” 
313

 

Cervantes-i me Kishotin,  jo vetëm ka meritën se është krijuesi i romanit 

modern, por dhe sepse ky roman ka thyer kufijtë kohorë, madje “ka fituar beteja” të reja 

shekull pas shekulli, në rendje nga një gjuhë në tjetrën. Tri daljet e Kishotit personazh, 

janë shoqëruar me dalje të reja nëpër kombe anembanë botës, në kohë të ndryshme, 

kudo ku është përkthyer. Mendojmë se në koncept, kjo jetë intensive e jetuar e romanit 

Don Kishoti, pa u ndalur që kur u krijua deri sot, i jep fuqi mbi kohën, e shndërron në 

atemporale. 

 

Ngrihet pyetja, ndërsa studiuesit në mbarë botën, në kohë të ndryshme e trajtuan 

në studimet e tyre, a shprehën realisht atë që vepra Don Kishoti tha, a pasqyruan me të 

vërtetë shqetësimet dhe aspiratat që autori përjetoi, atë që personazhet duan të kumtojnë,  

apo atë se si lexuesit e lexuan. Detyrë mjaft e rëndësishme mbetet zbulimi i gjurmës 

servantine në letërsinë e kohëve të ndryshme, në letërsinë e kombeve të ndryshëm, si 

shenjë e jetës dhe ndikimit së kësaj vepre në kohë.  

 

Letërsia e Cervantes-it, ndikoi letërsinë pasardhëse, kjo dihet me siguri. Ajo 

ishte letërsi që jetoi në kohë, dhe as krahasohet me ndikimin e letërsisë paraardhëse 

spanjolle. Nga ajo lindën stile të reja të fiksionit novelistik në Anglinë e shekullit XVIII, 

në Francën, Spanjën, Rusinë e shekullit XIX, XX me emra të mëdhenj si Richardson, 

Dickens, Balzac, Stendhal, Flaubert, Turgenev, Dostojevski, Benito Pérez Galdós, etj. 

“Ishte vetë vepra servantine, në mënyrë të drejtpërdrejtë, që la gjurmë të thellë tek disa 

nga autorët më të rëndësishëm të shekullit të XIX,  jo studimet mbi Kishotin.”
314

 

 

Në vitin 1803, Federico Guillermo Schelling, shkroi në librin e tij, Philosofie der 

Kunst, (Filozofia e artit): “Nuk është e tepruar të pohojmë se deri tani kemi dy romane, 

Kishotin e Cervantesit dhe Wilhelm Meister i Gëtes, në kuptimin më të përsosur të 
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fjalës...Në antikitet, të lashtët adhuruan Homerin si krijues, ndërsa modernët me të 

drejtë adhurojnë Cervantesin..."
315

 Ndërsa studiuesi spanjoll, Américo Castro mendon 

se vepra më e rëndësishme e letërsisë franceze, që Kishoti motivoi është Madame 

Bovari, së bashku me Fotunata dhe Jacinta të Benito Pérez Galdós në Spanjë, Idioti i 

Dostojevskit në Rusi, etj.
316

 

 

Lexuesi, në vartësi të epokës kur e lexoi veprën e të gjendjes personale, u 

interesua për komiken, grotesken, melankoliken, pasojat e veprimeve kishoteske, 

sançeske, dhe ndoshta nga ky lexim shtrohet pyetja e madhe si mund të ekzistojë një si 

Kishoti, apo si Sanço... duke patur parasysh se letërsia para Kishotit i paraqiste 

personazhet si njerëz që bëjnë mirë ose keq dhe që rendin drejt lavdisë apo shkatërrimit. 

Cervantes-i mrekullisht, ndërtoi personazhe të orientuar e të motivuar nga vetëdija e 

tyre e bredshme. Kishoti zbulohet në thellësinë e qenies së tij, nga brenda jashtë,  

ngjarjet  zhvillohen nga brenda jetës së personazhit drejt realitetit. Cervantes-i nuk është 

psikolog i interesuar në analizimin e shpirtit të njeriut, por si krijues përdori bukur 

gjendjet psikike të heroit si pikënisje situatash, duke ndërtuar figurat artistike të 

dashurisë, të vuajtjes, të veprimeve absurde, etj.  

 

Heroi ynë, në tri daljet e tij, në rreth 40 beteja ku mori pjesë, me qenie të 

ndryshme apo sende, mekanizma, etj, nuk fitoi asnjëherë, por as i humbur nuk doli. 

Përballë çdo incidenti, qartë duket se do dështojë, por lexuesit kurrë nuk i duket kështu. 

Ndërsa emërtohet Kalorës i Fytyrës së Vrerosur, ai vishet me burlesk, por heroi ynë 

s’ndjen turp, ndjen krenari. Kishoti duket nuk ndjen as detyrimin të fitojë, e as nevojën 

të jetë i gëzuar, Sanço është për këtë. Kishoti dëshiron të jetë kalorës, kalorësia është 

ideali më fisnik që ai njeh, pa u shqetësuar nëse ia vlen, ai dëshiron të jetë koherent. 

Ndërsa Sanço ekziston për shkak të Kishotit.  

 

Kishoti personazh e ka bërë të pavdekshme veprën që e lindi, në vijim e humbi 

kontaktin me të, e braktisi autorin, la vendin nga doli, la pas Spanjën e rend nëpër botë... 

nuk e qeshim pasi, ai u bë përfaqësues i së dlirës, të dashurës, altruistes, bujares dhe 

ideales. 

Atemporale veprën nuk e bën vetëm fakti se pas shekujsh vazhdon dhe botohet, 

lexohet, përkthehet në gjuhë të reja, por më e rëndësishmja mendojmë, është se letërsia 

nuk resht së ndikuari nga Don Kishoti. Kritika mbarë botërore ngre debate të shpeshta 

mbi vepra që janë ndikuar ose jo nga Kishoti, dhe ndërton hipoteza të shumta mbi vlerat 

që vepra mban në vetvete.   

Statistikat, janë një tregues mjaft i rëndësishëm. Askush nuk mund ta kalojë si 

pa vënë re faktin se është romani spanjoll me më shumë botime, 500 botime në Spanjë. 

Është romani spanjoll më i përkthyer, në mëse 50 gjuhë, me 3000 botime në botë.  

Botimi i parë i huaj është në Angli në vitin 1612, i Tomas Shelton, ndërsa në Spanjë 

ende nuk ishte botuar Libri i Dytë. Në vitin 1614,  u përkthye në frengjisht dhe 1622 në 

italisht, në Hollandë në 1657, në gjuhën daneze në 1676, në gjermanisht 1794. 

Pesëdhjetë përkthime të ndryshme i janë bërë veprës në frengjisht, deri sot. Vlen të 

shquajmë Molierin, dramaturgun e aktorin e famshëm francez, i cili në vitin 1660, 
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interpretoi rolin e Kishotit në një pjesë teatrale. Është përkthyer dhe në gjuhët e vogla si 

Gaelico, Javanes, Tibetano, etj.  

 

Shqipëria nuk është i vetmi vend që njohu Don Kishotin në shekullin e XX, pasi 

ka mjaft vende të tjera si Sllovakia, Hungaria, Arabia, Norvegjia, Polonia, Rumania, 

Turqia, Ukrahina, Mongolia, Lituania, etj. Gjuhët në të cilat Don Kishoti njeh më 

shumë botime janë spanjisht, anglisht, më pas frengjisht, gjermanisht, italisht. Rreth 

44% e botimeve që realizuan në shekujt XVII, XVIII, XIX, janë në gjuhën spanjolle. 

80% e librave të botuar në gjuhë të huaj janë anglisht e frengjisht. Don Kishoti, është 

libri më i botuar pas Biblës, Kuranit, e Veprave të Plota të Leninit.
317

 

 

Në Shqipëi, Don Kishoti i Mançës, për herë të parë në format libri, u botua në 

Shkodër, në vitin 1928. Libri u botua nga  Shtypshkronja e së Papëlyemes, e kushtoi dy 

korona.
318

 

Fan Noli, është përkthyesi i vetëm i Librit të Parë, me titull Sojliu mëndje- 

mprehtë Don Kishoti i Mançës, Shtëpia botuese Mass, Boston, në vitet 1932-33. 

Publikimi i librit u realizua ne 5 pjesë, secila me 96 deri në 112 faqe. Në vitin 1932, 

Noli përktheu pjesën e parë e të dytë. Në vitin 1933, Noli përktheu pjesën e tretë, katërt 

dhe të pestë, me të njëjtin titull.  

Për herë të parë në Shqipëri ky libër u botua në vitin 1944, por vepra nuk ishte e 

plotë. Në kapakun e librit u shkrua titulli:  Provonjësi i krisur,  nga vepra Don Kishoti i 

Mançës, Shtëpia Botuese “Argus”, Tiranë, 1944. Në vitin 1956, Cervantes-i, vjen në 

Shqipëri, me titullin Sojliu mëndje -mprehtë Don Kishoti i Mançës.  Libri i Parë u botua 

i plotë.       

Në vitin 1977, pas përkthimit që Petro Zheji i bëri Librit të Dytë të Cervantes-it, 

me të njëjtin titull, Sojliu mëndje mprehtë Don Kishoti i Mançës, Shtëpia Botuese 

“Naim Frashëri”në Tiranë, boton të  plotë për herë të parë veprën me dy libra. Tirazhi i 

botimit të librave arriti kulmin për realitetin shqiptar, me 20 mijë kopje. 
319
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3.1  DONKISHOTIZMI VLERЁ APO ANTIVLERЁ? 

 

 

3.1.1 CERVANTESI DHE KRITIKA E TIJ NDAJ REALITETIT   SPANJOLL 

 

 

 Romani Don Kishoti i Mançës, është studiuar nga shumë zëra kritikë duke 

ngritur mjaft polemika. Duke pretenduar të jemi një mendim i ri, shtojmë se Cervantes-i 

nuk e shkroi veprën vetëm për të kritikuar librat e kalorësisë, gjë të cilën ai e përsërit 

shumë herë, por edhe për të kritikuar shoqërinë e kohës dhe sistemin e vlerave dhe 

antivlerave që ajo përfaqëson.  

Kur Cervantes-i shkroi romanin kishte një moshë të shkuar, dhe prej njëzet 

vitesh nuk botonte asnjë krijim, familia e tij kalonte mes shumë shtrëngesash 

ekonomike e shoqërore. Jeta e tij nuk kishte qenë fatlume për disa arësye si: robëria,  

burgu,  humbja e aftësisë për të lëvizur dorën në luftë, trimëritë dhe besnikëria e tij ndaj 

mbretit nuk u kujtuan si rezultat nuk u shpërblyen, dhe më e rëndësishmja, në letërsi 

deri në moshën 57 vjeçare nuk pati sukses.  

Cervantes-i i kishte të gjitha arësyet për të qenë kritik me  shoqërinë e kohës së 

tij, jo vetëm për arësyet personale, por dhe duke patur parasysh Spanjën e shekullit XVI 

dhe fillimshekullit XVII, Spanjën e intolerancës fetare, mbështetëse të Inkuizicionit dhe 

kundërshtare të Reformacionit fetar, mbi të gjitha  Spanjën ku kultura kishte dy plane 

atë katolike superiore ndaj asaj judaike dhe muslimane, si dhe aristokrate mbi atë të 

shtresave të tjera shoqërore.  

“Pastertia e gjakut” vërtetohej me një certifikatë; ishte një rregull themelor i  

inkuizicionit fetar, prej të cilit Cervantes-i vuajti, e sipas së cilit njerëzit ndaheshin në 

superiorë dhe inferiorë. Ky rregull kishte në themel kishte origjinën e krishterë të 

families. I krishterë i vjetër quhej ai, që në traditën e tij familiare kishte qenë gjithmonë 

ndjekës i këtij besimi fetar dhe në gjakun e tij nuk kishte prejardhje arabe apo izraelite, 

si i tillë paisej me çertifikatën e pastërtisë së gjakut, e cila i hapte mjaft dyer të 

rëndësishme në shoqërinë spanjolle të kohës. Në të kundërt, ata besimtarë të krishterë të 

cilët ishin kthyer në besim nga besime të tjera, ishin të dyshimtë dhe si rezultat të 

privuar nga postet publike e mjaft të drejta shoqërore. Në kohën e Cervantes-it njerëzit 

ndaheshin dhe nga përkatësia në një shtresë të caktuar shoqërore, fakt të cilin autori e 

përmend mjaft në librin e Kishotit. Njerëzit konsideroheshin klasë e ulët ose e lartë në 

vartësi të “ngjyrës” së gjakut; gjaku  blu ishte gjaku aristokrat, por nga ana tjetër vetë 

aristokracia ishte e ndarë nënshtresëzime. 

  Cervantes-i në roman na tregon, aq sa ai kishte mundësi e liri,  si për çertifikatën 

e pastërtisë së gjakut  dhe për klasën aristokrate dhe mungesën e vlerave që shikonte tek 

ajo; rrëfen për aristokratë që argëtohen ndërsa tallen me të varfërin injorant dhe me 

plakun e ikur nga fiqiri, etj. Cervantes-i na tregon dhe për shtresën e sojlijve, të 

aristokratëve të varfër, të cilët më mirë rrinin pa ngrënë se sa prekin punën me dorë. 

Kishoti, heroi ynë është një i tillë, ai bëhet kalorës pa marrë leje nga askush. Ai i ngjiti 

shkallët e hierarkisë pa u lejuar, dhe në Spanjën e asaj kohe ishte mjaft e kritikueshme, 

pasi njerëzit duhej të vdisnin në atë nivel shoqëror ku lindën. Cervantes-i na tregon në 

vijim për shtresën e fshatarëve të varfër, të cilët i janë nënshtruar injorancës, 

përfaqësues i denjë i së cilës është është Sanço. Sanço ia nënshtroi veten e fatin e tij, 

sojliut Kishot, sipas modelit të kohës. Figura më margjinale e shoqërisë së asaj kohë 

ishte gruaja dhe Cervantes-i e dinte mirë sa pak e vlerësuar ishte gruaja, pasi ai në 
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familien e tij ishte i rrethuar nga gratë, nga gruaja, vajza, dy motra dhe e jëma, prandaj 

ai e trajtoi figurën e saj me kujdes dhe fotografoi në romanin e tij fatin e disa syresh.  

Pas kësaj panorame kupton pse Cervantes-i i dha lindje Kishotit që kërkonte 

drejtësi ku mungonte ligji, pse e ngjyrosi fjalën e tij me humor, ironi, satirë, pse e veshi 

Kishotin me idealizëm dhe e shtiu të luftonte kundër gjigandëve, të korruptuarve, 

keqbërëve, pse e veshi me vlerat që shoqërisë së kohës i mungonin.   

Cervantes-i e bëri personazhin e tij marrok për t’i kumtuar shoqërisë së kohës 

atë që nuk guxonte t’ia thoshte dot askush, përpos një marrok që nuk ka frikë. Kishoti 

është armik i realitetit pasi Cervantes-i ka të njëjtin status. Kishoti është krijues 

idealesh, ëndrrash, plot mirësi që dëshiron me zell e ankth të ndryshojë botën, të 

vendosë drejtësi; Kishoti është vetë Cervantes-i. Kjo na nxit të mendojmë se Cervantesi 

së pari nuk kritikoi kalorësinë por realitetin e kohës kur jetonte. 

 

 

3.1.2 “FILOZOFIA E NJERIUT” E PROJEKTUAR TE KISHOTI  

 

 

Cervantes-i nuk ishte filozof, dhe as është dokumentuar shkollimi i tij pranë 

ndonjë shkolle filozofike, por vepra e tij sot e kësaj dite studiohet  si e tillë. Në qendër 

të saj qëndron njeriu në ndjekje të një ideali të paarritshëm, njeriu që ndoshta e di  këtë e 

megjithatë nuk pushon së renduri; njeriu i veshur me një pasion që e çon drejt 

aventurave kalorsiake, drejt vlerave të humbura, drejt një rendje me shumë gjasa të 

pasukseshme.  

“Spanja gjithnjë është parë nga vendet e tjera evropiane, vetëm si një vend i 

Kundërrreformës, i prapambetjes kulturore, vend pa traditë të shkollave filozofike; por 

duhet theksuar se filozofia spanjolle ka ekzistuar, ajo ka një karakteristikë të sajën e nuk 

krahasohet me traditat e të tjerëve. Është filozofia që gjendet tek Kishoti. Të njëjtin 

pohim e ka bërë dhe Unamuno, në fund të esesë së tij: Del sentimiento trágico de 

vida.”
320

 

Sipas këtij pohimi filozofia spanjolle gjendet e ndërthurur ngushtë me letërsinë e 

saj, jeton në figurën emblematike të Kishotit. Cervantesi në mënyrën më të bukur 

artistikisht tregoi, shprehu e përcolli thellësinë e vizionit të njeriut, aq sa studiuesit 

gjejnë tek vepra e tij një instrument për studimin e vlerave të njeriut, filozofisë së jetës, 

filozofisë spanjolle.  

“Filozofia e njeriut” e projektuar tek Kishoti, është jo vetëm ajo e njeriut 

hispanik, por e çdo njeriu pavarsisht nga kontinenti, raca apo momenti historik kur jetoi. 

Çdo njeri me mish e kockë mund të jetë aq marrok sa Kishoti ndërsa lufton për idealin e 

tij. Kishoti na ka veshur me shpresën se mund e duhet luftuar drejt idealeve sado 

absurde që të duken ato. Mbështetur në pikëpamjen e lartpërmendur do të ishte 

interesante të studiohej vepra edhe sipas një qasjeje aksiologjike.  

Aksiologjia është një disiplinë e re filozofike e fillim shekullit XX, e cila studion 

vlerat në tërësinë e tyre dhe që merr përsipër të sqarojë çfarë është vlera, llojet e vlerave 

e vlerësimeve; formulon teorinë që lejon shpjegimin e ekzistencës dhe  rëndësinë e 
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vlerave për jetën e njeriut dhe për zhvillimin historik e shoqëror.
321

 Aksiologjia  studion 

në veçanti vlerat e njeriut në shoqërinë njërëzore, si  ato pozitive dhe negative, duke i 

lidhur ngushtë me etikën dhe estetikën si disiplina të filozofisë. 

Studimi i vlerave njerëzore në shoqëri është i rëndësishëm, madje i 

domosdorshëm për shumë arësye, por dëshirojmë të theksojmë njërën: brenda mendimit 

filozofik ka një moment kyç, si të arrijmë që e nesërmja të jetë më e mirë. Jetojmë në 

një shoqëri ku njerëzit demostrojnë vlerat njerëzore, dëshirojmë që shoqëria jonë nesër 

të rritet në vlera e të mos humbasë ato të së sotmes, pasi vlerat i japin kuptim 

veprimeve. Sistemi i vlerave lidhet ngushtë me sistemet filozofike të shoqërisë dhe 

përfaqësojnë moralin e saj. 

 Vlerat janë cilësi të një objekti ose subjekti, të cilat u shtohen tipareve fizike a 

psikologjike, me fjalë të tjera këto vlera u atribuohen individëve e grupeve shoqërorë 

apo sjelljeve të tyre. Mund të thuhet se ekzistenca e vlerave është rezultat i 

interpretimeve që i bën subjekti vlefshmërisë, dëshirës, rëndësisë, bukurisë, etj, të 

objektit, në varësi të kulturës, grupit, fesë, traditave, zakoneve.
322

 

Aksiologjia ndërton një hierarki të vlerave, ku çdonjëra ka aspektet dhe tiparet e 

saj të rëndësishëm, interpretimin përkatës si dhe kriteret përcaktuese. Vlera është një 

cilësi strukturore në një situate të
 
 caktuar.

323
 “Vlerat, si një përcaktim shpirtëror kanë 

karakter objektiv, dhe gjejnë shprehje në marrëdhëniet shoqërore, ndërsa përmbushin 

funksionin si rregullatorë të brendshëm të marrëdhënieve njerëzore.“
324

 Filozofi 

gjerman Max Scheler, i cili gjithashtu ka ndërtuar një hierarki të vlerave (shkallë 

vlerash), ku disa vlera i pozicion më lart përballë të tjerave, ai mendon se ato kanë 

karakter objektiv dhe jo subjektiv, dhe kanë polarizim pozitiv dhe negativ.
325

  

Filozofia e kishotizmit është filozofi e vlerave pozitive njerëzore, e gjithë vepra 

mbështetet  mbi këtë nocion të vlerës. Kishoti, personazhi që erdhi nga mesjeta dhe jetoi 

në Rilindje, ishte në harmoni të plotë me idealin e tij dhe në tension të vazhdueshëm me 

realitetin e ashpër përqark tij. Cervantes-i me shumë kujdes, i tregon  lexuesit pëmes 

Kishotit, se cila është jeta e jetuar dhe ajo e ëndërruar, ajo që është dhe ajo që duhet të 

jetë, jeta e njeriut është e dyzuar, mbi këtë realitet ngrihet kishotizmi, filozofia e tij e 

jetës.   

Filozofia e kishotizmit është përcjellëse e vlerave jetësore, shpirtërore, estetike, 

intelektuale, fetare; në të janë skalitur inteligjenca, dëshira, intuita, ndjeshmëria, 

dashuria e mbi të gjitha kurajoja. Dhe Kishoti, figura e kalorësit hispanik, është bujar, i 

njerëzishëm, serioz, besimtar, i respektuar, besnik në dashuri, i gjindshëm, sakrifikues, 

luftëtar për drejtësi, kundërshtues i gënjeshtarëve e keqbërësve, i vërtetë, altruist, i 

shëmtuar, etj., një zotëri i vërtetë.  
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 3.1.3 VLERAT QË I SJELL KISHOTIZMI SHOQËRISË 

 

 

Sistemi i vlerave  dhe antivlerave të një filozofie ka lidhje të ngushtë me 

shoqërinë  ku ato manifestohen, e cila përcakton në kohë të caktuar, në kushte të 

caktuara shoqërore, ekonomike e politike, mbizotërimin e njërës ndaj tjetrës, por në 

asnjë rast nuk ndodh që, në një kohë a në rrethana të caktuara e mira dhe e keqja, vlerat 

dhe antivlerat të këmbejnë  rolet.  

Kishoti u bë kalorës endacak jo se i trokiti fati në derë, as se u çmend por se e 

donte shumë drejtësinë, sepse ishte një i krishterë i devotshëm, dëshironte të ishte i 

vlefshëm. Brenda vetes, ishte bërë kalorës prej kohësh, por erdhi dita dhe mori 

vendimin. Kjo është arësyeja pse ai merr nderimin e lexuesit të tij.  

“Iu duk e drejtë dhe e nevojshme, për nderin e tij dhe për shërbimin e shtetit, të 

bëhej kalorës i arratisur dhe të shëtiste nëpër tërë botën, i armatosur dhe kaluar, dhe të 

kërkonte aventura, dhe të stërvitej në të gjitha ato që kishte kënduar se bënin kalorësit e 

arratisur, duke ndrequr çdo padrejtësi, duke përballur çdo andrallë dhe  çdo 

rrezik....”
326

 

Kishoti është marrok, sepse mendon ndryshe nga të gjithë njerëzit, sepse nuk 

përshtatet me realitetin rrotull tij, sepse realiteti i tij tejkalonte realitetin e berberit, 

baçelerit, dukës, mbesës, kujdestares, etj. Marrëzia kishoteske duhet vendosur përballë 

konceptit të reales dhe ideales, ëndrrës dhe të vërtetës, fiksionit dhe realitetit. Nga kjo 

pikpamje shpirti kontestues i tij duhet parë, padyshim si vlerë. Kishoti ndoshta, për këtë 

mund të konsiderohet si antikonformist. 

“Pasi mori këto masa, nuk deshi të humbiste shumë kohë për të vënë në zbatim 

planin e tij, se ishin të shumta paudhësitë që duhej të zhdukte, padrejtësitë që duhej të 

ndreqte, dëmet që duhej të meremetiste, abuzimet që duhej të mirësonte dhe borxhet që 

duhej të lante.”
327

 

Kishoti, e vuri jetën e tij në shërbim të së mirës, pra jeta, veprimet  e tij ishin të 

lidhura ngushtë me mirësinë e mirësimin të cilat nuk janë një dukje e jashtme, por një  

thelb shpirtëror  dhe shfaqet me vepra dhe fjalë. Kishoti, ndërsa e dorëzoi veten kalorës 

veproi si i tillë, sepse në traditën e urdhërit të kalorësisë rëndësi kanë vlerat morale dhe 

karakteri. Kishoti e besoi se ishte një kalorës i vërtetë dhe jo një produkt i fantazisë. 

Kishoti kalorës, kreu vepra mirësie, i shtyrë nga ndjenja e dashurisë për njerëzit dhe një 

entuziazëm që i brofte shpirtin. Kjo e bën Kishotin të ndryshëm nga mjaft heronj, kjo 

zbulon një tjetër tipar të autorit Cervantes. Të bësh mirë sipas Kishotit është të 

kënaqësh/ plotësosh nevojën e tjetrit, pavarësisht nëse ajo është, shpirtërore, morale, 

kulturore, fizike, etj. 

“Po, Don Kishoti, i cili e ndiente veten të shëndoshë e të fortë, sikundër thamë, 

donte të shkonte menjëherë për të kërkuar aventura, se në çdo rast që vononte i dukej si 

një humbje për botën dhe për të mjerët, të cilët kishin nevojë për ndihmën dhe 

përkrahjen e tij.”
328

  Altruizmi i tij i verbër është prekës. 

Kishoti është mirënjohes dhe shpërblyes i mirësisë që të tjerët tregojnë  ndaj tij. 

Në disa raste Cervantes-i tregon se  heroi nuk i harron nderet që i bëjnë dhe dëshiron 

fort të jetë pranues dhe t’ua kthejë të mirën me të mirë.  
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“-Të shuma dhe të mëdha kanë qenë favoret që kam pasur në kështjellën tënde, 

zoti kumandar, dhe për këto e kam për detyrë të të jem mirënjohës për tërë jetën time. 

Do të gëzohem shumë sikur të më jepej rasti t’i shpërblej... Gërvish memorien tënde 

dhe, në gjeç ndonjë gjë kësisoj që të ma ngarkosh, ja ku të zotohem, për urdhërin e 

kalorësisë që kam marrë, të të kënaq dhe të të shpaguaj nga të gjitha pikëpamjet.”
329

 
Kishoti nuk rend pas suksesit, por fama i pëlqen: “Këtu fati im i prapë e jo aspak 

zemërligështia ime ma rrëmbeu lavdinë.”
330

 Më e rëndësishmja  për të  është të bëjë 

mirë pavarsisht sa e vështirë duket situata, duke i qëndruar besnik fjalës së dhënë, kjo e 

shndërron në një fisnik të vërtetë. Virtyti i përmbushjes së fjalës së dhënë përmes 

premtimit: “la virtud de cumplir mi palabra”, “palabra cumpliendo que la di de mi 

promesa” (virtyti i fjalës së mbajtur/ fjala e mbajtur e dhënë përmes premtimit). Kishoti 

është i ndërgjegjshëm se fati është produkt i përpjekjeve njerëzore, njeriu duhet të jetë 

luftëtar në jetë dhe jo pasiv: “cada uno es artífice de su ventura” (çdo njëri është  artisti 

i fatit të vet). Kishoti flet në emër të nderit: “perdí la honra, no perdí, ni puedo perder 

la virtud” (humba nderin por nuk mund të humbas vlerat).   

“Sikushi e bën vetë fatin e tij. Ashtu dhe unë isha vetëbërës i lumturisë sime, por 

s’u tregova , ajme, aq i matur sa ç’duhej, dhe kështu besimi i tepruar që pata në vete më 

mori në qafë, se ndryshe po, ....Që t’i bie shkurt, kuturisa dhe u hodha në sulm, po u 

thyeç dhe u rrëzuash nga kali dhe e humba nderin tim, ndonëse prap nuk humba dhe as  

mund ta humbas korrektesën time, në përgjithësi, dhe besnikërinë time në veçanëri, në 

mbajtjen e fjalës që dhashë.”
331

 

Një jetë pa nder nuk është  një jetë e vërtetë për Kishotin, për të më mirë të mos 

ketë një jetë si kjo, por nuk dëshiron të dorëzohet tërësisht pasi i thotë Sanços që pas 

disfatës do bëhej gati shpirtërisht e trupërisht për një yxhym të ri kavaleresk nëpër 

fushat e begata të kalorësisë endacake. 
332

 

“Dylqinja e Tobozës është gruaja më e bukur e dheut, dhe unë jam kalorësi më 

fatkeq i botës... Ngulma ushtën tënde o kalorës, dhe merrma tani jetën ashtu siç më 

more dhe nderin.”
333

 

Kishoti ka besim të plotë në idealin e tij kalorësiak, dhe në misionin që ka marrë 

përsipër të përmbushë anembanë Tokës. Heroi nuk kufizohet në hapësirë,  as në 

pretendimin e tij. Dëshiron që i gjithë dheu të njohë trimëritë e tij të rrezikshme dhe 

dëshiron të sjellë “Kohën e artë” për mbarë njerëzimin, me barazi, paqe, pa zemëratë, 

pa varfëri dhe vuajtje. Për të realizuar idealin e tij jep jetën e gjakun e vet, ndërsa është 

plotësisht i ndërgjegjshëm për misionin e kalorësit të arratisur që i ka pushtuar gjithë 

qenien. Kishoti ishte mishërim i guximit, ai ishte trim i marrë. 

“Vëlla Sanço, dije se unë kam lindur me vullnetin e qiellit, në kohën e hekurt, që 

t’i kërkoj Perëndisë së gjallë kohën e artë. Unë jam ai për të cilin janë rezervuar 

rreziqet, trimëritë e mëdha dhe veprat heroike.... Vër re, shqyrtar besnik e kreshnik 

errësirën e kësaj nate, heshtjen e saj të çuditshme, pëshpëritjen e shurdhër e të vrarë të 

këtyre lisave, buçitjen e tmerruar të atij uji …të cilat, të gjtha bashkë, dhe cilado veç e 

veç, mjaftojnë për të kallur frikën tmerrin dhe lebetinë… Po këto të gjithë që të 
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përshkrova, ma zgjojnë  e ma ndezin kurajën, dhe zemra më lufton në kraharor, nga 

malli që kam të vërtitem në këtë aventyrë, sado e zorshme që të jetë.”
334

 

Kishoti përcjell vlerat e besimit të tij të krishterë. Beson se Krijuesi i Universit 

në qiell i dha jetën dhe frymëzimin për të ndërmarrë aventura në shërbim të njerëzve në 

nevojë. Kishoti, në shumë raste tregon nderimin që ka për Zotin, rëndësinë e pushtetin 

universal që i atribuon. Të betohesh si një i krishterë katolik sipas tij, do të thotë se fjala 

e jote është e vërtetë. Tipari religjoz/ fetar/ besimtar i Kishotit nuk përcillet i plotë në 

përkthimin shqip të romanit, pasi shumë pohime të tij janë shmangur, në të dy librat. 

“Unë u linda me vulnetin e qiellit.”
335

  

“Gjërat që ndodhin në botë, as fati, as e mira dhe e keqja, nuk vijnë rastësisht, 

por kanë zanafillën në qiell.”
336

 

“Sid Hamidi, kronikani i kësaj të madhe histori, e fillon këtë kaptinë me këto 

fjalë: “Betohem si një i krishterë katolik...” 
337

 

Don Kishoti është i mbushur me shpresë se do arrijë të përmbushë qëllimin e 

ekzistencës së tij: të vërë drejtësi në tokë, kundër padrejtësisë. Kishoti tregoi kurajo 

sepse nuk reshti në asnjë moment, vendosi të mos jetë një lexues pasiv i librave të 

admiruar prej tij, por një luftëtar. Vullnetarizmi dhe dëshira  e vazhdueshme për të bërë  

mirë, një jetë në shërbim të kauzave të ndershme, janë vlera që personazhi përcjell, 

shtuar pasionit për drejtësi,  ndershmërisë së admirueshme, shpirtit të sakrificës, etj. 

“Unë, të dashur e të nderuar zotërinj, jam një kalorës i arratisur, që ka për 

zanat armët dhe për qëllim e detyrë përkrahjen e nevojtarëve dhe të lehtësuarit e atyre 

që vuajnë në shtrëngesë e heqin në skamje. Këtu e disa ditë të shkuara mësova për 

mynxyrën tuaj e mbi shkakun që ju nxit të rrokni orë e çast armët për të marrë hak mbi 

armiqtë tuaj...”
338

 

Por lufta dhe beteja nuk janë qëllim në vetvete, si dhe mosfalja konsiderohet 

mungesë urtësie nga marroku i mënçur. Pra Kishoti zbulon një tjetër dimension, jo luftë 

e betejë me çdo kusht  e me çdo çmim. 

“...Dhe pasi e bluajta mirë e me nge këtë çështje, arrita në përfundimin se duke 

gjykuar nga pikëvështrimi i rregullave dhe ligjeve të dyluftimit, del se jemi në gabim, 

kur e mbani dhe e quani veten të fyer; se një njeri i vetëm nuk mund të fyejë kurrsesi një 

fshat të tërë, veç në mos i akuzoftë të gjithë bashkë e secilin veç për tradhëti, duke mos 

ditur se cili pikërisht e personalisht e singullarisht është në tradhëti fajtor... se s’ka 

arësye për t’u hakmarrë për një fyerje të tillë e cila fyerje nuk është... Që t’i rrokësh 

armët për ca gjëra foshnjërishte e shakara pa të keq, vetmja e keqe e të cilave është se 

keqkuptohen, kjo zbulon tek ai që e bën mungesën e çdo arsyeje të shëndoshë. E ja pra, 

kështu, zotërinj, sipas të gjitha ligjeve të perëndishme dhe të njerëzishme, hiqet 

përfundimi i patundur se duhet ta surdisni inatin dhe të urtësoheni.”
339

 

 

Kishoti në të gjitha vendimet e tij qëndron përballë rrezikut, ai ka besim tek 

misioni i tij, ka shpresë përballë vdekjes, sepse beson se është “...shërbëtor i Perëndisë 

në tokë.”
340
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Cervantes-i në çdo rast kujdeset t’i thotë lexuesit se jeta i ka të gjitha, realitetin 

dhe idealizmin, po ashtu njeriu i ka të dyja brenda tij. Kishoti zgjodhi një armë, 

kalorsinë e arratisur, për të realizuar idealin e tij, triunfin e drejtësisë dhe të vërtetës. 

“Zanati im mund të jetë gjithaqë i zorshëm, po s’ka as më të voglin dyshim që 

është gjithaqë i nevojshëm për botën. Se e vërteta është se ushtari, që vë në veprim 

urdhrin e kapitenit të tij, nuk bën më pak se kapiteni që jep urdhër. Dua të them se 

kallogjerët i lypin qiellit të mirën e tokës në paqe dhe qetësi; po ne, ushtarët dhe 

kalorësit, vëmë në veprim atë që lypin ata dhe e mbrojmë me trimërinë e krahëve tanë 

dhe me lëpitkën e shpatave tona, jo nën strehë, po nën qiellin e hapur, nën rrezet e 

nxehta të diellit në verë,  dhe nën thëllimën akullore të dimrit.”
341

 

 

Beson tek vetja, fama që ka, misioni, kalorësia e arratisur, nuk e njeh 

inferiotritetin, as kompleksohet përballë askujt e asgjëje. 

“Në daçin ata zotërinj të dinë se kush ka qenë trimi që ua punoi këtë marifet, u 

thuaj, uratë, se ka qenë i dëgjuari Don Kishot i Mançës, i cili me një emër tjetër quhet 

Kalorësi i fytyrës së vrerosur.”
342

 

 

Kishoti dhe Sanço janë dy pjesë të së tërës, secili në mënyrën e vet tregon një 

mirësi të madhe. Mbresëlënëse është letra që Kishoti i shkruan Sanços guvernator, letër 

që dëshmon për miqësinë, një vlerë e përherëshme e shoqërisë njerëzore:  

“Prisja të më vinin lajme për gafat e gabimet e tua, Sanço miku, kurse dëgjova, 

përkundrazi, për mençurinë tënde, gjë për të cilën falenderova me të madh Zotin, i cili 

ngre varfanjakun nga llumi, dhe nxjerr nga një budalla një të mençur. Jam i informuar 

se ti qeveris si një njeri i vërtetë,....”  

Madje tek ky fragment i letrës, kishotizmi afrohet dhe si një filozofi politike: Që 

të fitosh dashurinë e popullit që qeveris, duhet të kesh parasysh, ndër të tjera dhe këto 

dy gjëra: që të jesh i njerëzishëm, së pari, me të gjithë, dhe, së dyti, duhet të 

përkujdesesh që të sigurosh një bollëk në ushqime, sepse s’ka asgjë tjetër që ta lëndojë 

zemrën e varfanjakut dhe ta egërsojë atë aq shumë, sesa uria dhe shtrenjtësia.”
343

 

Nderi, guximi dhe besa janë tre vlera që i mishëron çdo kalorës i vërtetë. Don 

Kishoti ndërsa dorëzohet kalorës i vesh të gjitha këto vlera kalorësiake dhe i ruan me 

fanatizëm. Sillet si një aristokrat i vërtetë, vepron si një njeri me autoritetin më të lartë 

përveç Zotit, të cilit i përulet. Kishoti nderon gruan, dashuria për të është idilike. Ky 

kalorës i modelit spanjoll hidhet në aventura të guximshme kundër keqbërësve dhe sjell 

paqen e sigurinë, duke denoncuar fodullëkun e servilizmin, harbutërinë e imoralitetin. 

Kishoti i njeh vetes të drejtën të mbrojë me forcën e argumentit veten, kauzën e tij 

kalorsiake dhe dashurinë e madhe për Dylqinjën, pavarësisht se vendoset përballë 

debateve të ashpra. Kishoti është fisnik në sjelljen e tij, ai zgjedh fjalën kur ia do vendi, 

madje  ligjërimi i tij tingëllon aktual për çdo shoqëri e çdo kohë. 

“Disa ecin nëpër udhën e gjërë të ambicies së fryrë, ca të dytë zvarriten nëpër 

atë të servilizmit zvarranik dhe shpirtskllavëronjës; ca të tretë nëpër atë të hipokrizisë 

gënjeshtare dhe ca të katërt nëpër udhën e besës së vërtetë; por unë, i joshur e i 

udhëhequr nga ylli im, përparoj nëpër monopatin e ngushtë të kalorësisë së arratisur, 

për të cilën i neverita të gjitha të mirat e kësaj bote, por jo veç nderin. Dhe çposhtërova 

të poshtëruar, dhe drejtësova të shtrembtat, dhe ndërshkova harbutërinë, dhe munda 
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viganë, dhe vrava lugetër dhe, në jam i dashuruar jam sepse e di që kalorësit e 

dashuruar duhet patjetër të jenë, po dhe duke qenë, nuk hyj në radhën e dashnorëve 

erotikë, po të atyre platonikë dhe qashtër.”
344

 

 

Kishoti nuk është një engjëll, ai mbetet idealisti marrok. Eshtë simpatik, i 

arësyeshëm, planet e tij shkojnë mbarë kur e kupton realitetin rrotull tij, kur bota përreth 

bëhej reale në sytë e tij. Personazhi i fantazisë së Cervantes-it vjen mjaft i vërtetë, i 

prekshëm, i gjallë, i dashur, i paharrueshëm për lexuesin pavarësisht se në cilin shekull 

e lexoi e në cilën gjuhë, në cilin komb e cilës ideologji i përket, sepse dashuria është 

vlera që qëndron në themel të të gjitha vlerave që ai shpalos. 

  

Vlerat njerëzore janë ato që dëshmojnë urtësinë dhe mençurinë e tij, pasi heroi 

është një qenie e ndërgjegjshme dhe e pëgjegjshme, këtë e dëshmon me fjalët e tij: “Sa 

për veten time mund të them se, që kur jam dorëzuar kalorës i arratisur, jam bërë trim, 

guximtar, shpirtmadh, dorëhapur, i sjellë, fisnik, i ëmbël, i palodhur, i duruar në 

mundime, burgjet e magjepsjet dhe, ndonëse tani jam i mbyllur në kafaz, prap kam 

shpresën se në forcën e krahut tim dhe me ndihmën e Perëndise, brenda pak ditësh, do 

të bëhem mbret i ndonjë mbretërie, ku do të mund të tregoj mirënjohjen dhe 

dorëhapësinë time....”
345

  

 

Idealizimi i të dashurës, vlerë e kishotizmit. Cervantes-i i dha lindje Dylqinjës 

së Tobozës, femrës që u adhurua si rrallë kush, damës që u dashurua me dashurinë 

cortes. Dylqinja e pashoqe, është përfaqësuese universale e gruas së dashuruar, arquetipi 

i të dashurës ideale. Kishoti e dashuroi fort damën e zemrës së tij, me një dashuri 

fisnike, ndjenja e tij ishte platonike.  

Kjo dashuri për gruan e zemrës i dhanë përmasë vlerave që përcjell heroi. 

Dylqinja është aketipi i viryteve dhe bukurisë, sipas Kishotit ajo nuk ekziston veç në 

mendjen e tij, apo diku realisht jeton. Ndonëse kurrë s’janë takuar iu dorëzua tërësisht 

damës së tij, madje pa e parë u dashurua me të, e mbrojti, u betua për dashurinë ndaj saj, 

e shpalli këtë dashuri anembanë. Gruaja më e bukur në botë dhe plot virtyte ndezi tek 

heroi një dashuri të dlirë, duke hyjnizuar këtë vlerë të gjithëkohëshme. 

“O Dylqinjë e Tobozës, ditë e natës sime, lavdi e mynxyrës sime, yll i arratisjes 

sime, diell i errësirës sime, Zoti të dhëntë aq lumturi sa të do zemra, shiko se në ç’vend 

e në ç’gjendje më ka prurë largimi yt dhe përgjigjmu me mirësinë që meriton besnikëria 

ime.”
346

 

Dylqinja është gruaja perfekte në trup dhe shpirt, e cila zotëron e i meriton 

mendimet e heroit dhe bëmat e tij aventureske. Dama jo domosdoshmërisht i është 

mirënjohëse atij, madje si shpërblim Kishoti nuk merr as dhe një vështrim të 

rastësishëm. Kjo damë mbart tërësinë e virtyteve, personifikon çdo gjë që një kalorës 

dëshiron e ka nevojë. Të gjitha idealet e Kishotit janë projektuar tek ajo dhe kanë marrë  

trajtën e gruas duke e shndërruar në mitin e femrës. Dylqinja është perfekte në tërësinë e 

saj. 

Kjo dashuri, megjithëse vjen tepër poetike e aspak e reale, është aventura më 

heroike dhe sublime e Kishotit, pasi materializohet në të idealizimi i qenies njerëzore të 
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dashuruar. Kishoti është modeli ideal i të dashuruarit. Heroi nuk dashuron trupin e saj, 

nuk përcjell dëshira epshore ndaj të dashurës së tij, ai ka respekt për femrën, prandaj 

dashuria e tij quhet cortes.  Dimensioni poetik i dashurisë kishoteske gjendet në fjalët e  

Kishotit, bëhet fjalë për dashuri shpirtërore dhe e vështirë për t’u kuptuar. 

“O zonja ime Dylqinjë e Tobozës, kulmi i bukurisë, kurora e zgjuarsisë, thesar i 

hollësisë, arka e nderit dhe ideali i gjithë mbarësive, lartësive dhe lezeteve të botës, 

ç’bën vallë tani hirësia jote? A e kujton kalorësin tënd jesir, që përball kaq rreziqe 

vetëm e vetëm që të të shërbejë?”
347

 

Dashuria cortes, platonike gjendet në të gjitha romanet e kalorësisë, dhe Kishoti 

si lexues i mirë i librave kalorësiakë me dëshirën e madhe për të qenë kalorësi më i 

madh arratisur, krijon Dylqinjën si pjesë të skenarit. “Pasi i pastroi armët, pasi e bëri 

morionin helmetë, pasi e emëroi kalin, dhe pasi e pagëzoi vetveten, u mejtua se tani s’i 

mungonte asgjë tjetër veçse të kërkonte një zonjë, me të cilën të binte në dashuri. Se 

kalorësi i arratisur pa një të dashur do të ishte si një lis pa fletë e pa pemë a si një trup 

pa shpirt.”
348

 

Dylqinja, nuk është një realitet konkret, por një idealizim i mendjes të së 

dashurit, një realitet imagjinar, fantazi e zhanrit letrar. Emri i saj vjen nga “dulce”,  e 

ëmbël, epitet përmes të cilit përshkruhej gruaja në mesjetë, epitet i cili vjen në gojën e 

Kishotit “armikja ime e ëmbël.”
349

 Dylqinja është muza e Kishotit, drejt aventurave 

kalorsiake. 

 

Pavarësisht se Dylqinja ngjan me të dashurat e kalorësve të tjerë në librat e 

kalorësisë, ajo i tejkaloi, u shndërrua në mitin e gruas së dashuruar në letërsinë mbarë 

botërore, në letërsinë e të gjitha kohërave. Kishoti u shndërrua në të dashurin ideal, dhe 

filozofia që ai përcolli është filozofi e dashurisë.  

“Oh, sa u gëzua kalorësi ynë i mirë, kur e mbaroi këtë diskurs, dhe kur gjeti se 

kë të emëronte zonjë të tij... Në një fshat afër ishte një katundare shumë e bukur, me të 

cilën kishte rënë në dashuri në kohën e kaluar, ndonëse, sikundër merret vesh, ajo 

s’kishte ditur, as e kishte vënë re kurrë. Quhej Aldonza Lorenzo, dhe kësaj i gjeti 

munasip t’i jepte titullin e zonjës së zemrës së tij. Dhe duke kërkuar një emër, që të mos 

largohej shumë nga ai i saji dhe t’i kishte hije një princeshe e një zonje të madhe, e 

pagëzoi Dylqinja e Tobozës, se ishte nga Toboza, emër sipas mendjes së tij, melodik e 

romantik e plot kuptim, si gjithë emrat e tjerë, që zgjodhi për vete e për sendet e tij.”
350

  

    

Shpirti spanjoll i përfaqësuar nga dyshja e heronjve, gjen shprehje tek  

Kishotizmi. Daljen e parë Kishoti e bën i vetëm, s’ka shqyrtar me vete, ai ndërton 

monologje pasi i mungon prezenca e dikujt me të cilin të dialogojë. Pas kapitullit të 

shtatë, shohim Kishotin tashmë kalorës të kompletuar pasi ka gjetur shqyrtarin e tij. 

“Don Kishoti, mbështolli një katundar fqinj, një njeri të ndershëm, që s’kishte shumë tru 

në kokë. Shkurt, i tha e i foli e i premtoi aq shumë gjëra, sa katundari i varfër vendosi të 

dilte me të dhe t’i shërbente si shqyrtar.”
351

 Katundari që quhet Sanço Pança, la 
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familjen e tij dhe rendi pas premtimit të sojliut: “...se mund t’u rastiste ndonjë aventurë 

nga e cila të fitonin pa një pa dy ndonjë nisi dhe ai të bëhej guvernator i saj.”
352

  

Kaq thjesht Cervantes-i organizoi takimin mes Sanços dhe Kishotit duke krijuar 

një dyshe të jashtëzakonshme, e cila deri më sot konsiderohet e pandashme dhe 

mbartëse e përfaqësuese e shpirtit spanjoll.    

“Në terma filozofikë problemi i “Don Kishotit” është dualizmi. Por jo dualizmi 

tradicional, jo dualizmi modern, kortesian mes trupit e shpirtit, arësyes dhe zemrës, 

inteligjencës dhe vullnetit. Dualizmi që trazon shpirtin dhe preokupon filozofët, lidhet 

me figurën e pandashme  të Kishotit me Sançon i cili në fakt është dualizmi mes ideales 

dhe reales, mes idealizmit dhe realizmit, të dy pjesë e shpirtit spanjoll.”
353

  

Shpirti spanjoll shpërfaqet tek kishotizmi, dhe përfaqësohet nga dy personazhet 

heronj, ndërsa njëri spikat për idealizmin e zemrës, etikën fisnike në dashuri, rrokjen e 

vizionit mbi botën, jetën e vdekjen, ringjalljen, virtytet; tjetri për pragmatizmin e 

rishfaqur pas shumë kohësh në shoqërinë spanjolle, realist në sjelljet e tij. Dueti i 

personazheve, pëson një transformim të jashtëzakonshëm përgjatë kapitujve të veprës. 

Cervantes-i me mjeshtëri tregon metamorfozën e Sanços drejt Kishotit dhe të Kishotit 

drejt Sanços, duke na lënë të kuptojmë rrugëtimin e shpirtit spanjoll.  

“Analizat filozofike, mendojnë se vlera e dualizmit lidhet me teoritë panteiste 

(Zoti një në tre, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë) të unitetit të pjesëve të pandashme. 

Kështu filozofia spanjolle, pohon se tejkalimi i dualizmit është formë e unitetit të gjallë 

ku dualiteti ndryshon shenjën e tij, valencën e tij, apo vlerën e tij. Ashtu siç ndodhi me 

metamorfozën  e jashtëzakonshme të heronjve, aq sa fundi duket i hapur  dhe i dyzuar, 

për të njëjtën arësye filozofia spanjolle dëshiron të kuptojë dualizmin në jetën reale.”
354

   

 Duket tejet e vështirë të kuptuarit e Don Kishotit si ikonë kulturore, si shumatore 

e shpirtit spanjoll,  pa u kuptuar se në qendër të romanit është “filozofia e jetës, e 

njeriut”
355

  e cila rrjedh nga të perceptuarit e botës si ndërthurje mes ideales dhe reales, 

ëndrrës dhe të vërtetës. Cervantes-i na nxit të mendojmë, meditojmë për idealen dhe 

realen, ëndrrën dhe kthjellsinë. 

Kishotizimi dhe Sançizimi i personazheve,  përcjellëse të kishotizmit të 

veprës. Përballë vështrimit të mrekulluar të Kishotit, gjendet gjysma e tij Sançoja, pasi 

tashmë ata janë shndërruar në dy gjysma të së tërës. Kishoti- Sanço, janë dy vështrime 

të ndryshme mbi botën, gjithnjë duke dialoguar e duke përballur dy vizione krejt të 

ndryshme. Përballë idealizmit të Kishotit, që jeton si i krishterë i mirë për jetën e 

përjetshme, i udhëhequr nga ideali i kalorësisë drejt famës së përherëshme, gjejmë 

shpirtin e Sanços, gjithmonë i udhëhequr nga interesi personal, në kërkim të plotësimit 

të nevojave personale, e përfitimit. Njëri dëshiron të jetë i pavdekshëm dhe të mbetet në 

histori, tjetri dëshiron të bëjë një jetë të mirë në këtë botë. “Dy vizione që përballen 

hyjnë në një dialog pa ndërprerje përgjatë gjithë novelës dhe në vijim ne ndeshim një 

ndryshim rrolesh, njëri infektohet nga tjetri e anasjelltas.”
356
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Kishoti gjithmonë e më shumë sançizohet duke u bërë më realist, madje kopjon 

Sançon në formën e tij të të folurit duke përdorur shprehje popullore, fjalë të urta, disa 

herë e folura e tij është pranë asaj të shqyrtarit dhe për sa i përket regjistrit gjuhësor. 

Sanço nga ana e tij, ndikohet nga idealizmi kishotesk, sjellja e tij bëhet më e 

kujdesshme, madje në gojën e tij gjenden rima sipas stilit të poetëve të mëdhenj 

spanjollë, në të folurin e tij zënë vend shprehje të kulturuara.  

 

“Ti, o Sanço, - tha Don Kishoti, po çguakërohesh e po bëhesh më i urtë nga dita në 

ditë.  

- E po, - u përgjigj Sançoja, -ca pak nga diturija e zotërisë suaj duhej të më 

hynte dhe mua në kokë, sepse dhe një tokë e shterpët, duke u plehëruar siç duhet dhe 

duke u lëruar mirë, bëhet së fundi e begatë.”
357

 

   

Ndërsa Sanço fillon e digjet për famë në zemrën e tij, i pëlqen të jetë qeveritari i 

ishullit madje të jetë i sukseshëm, Kishoti zgjatet e afrohet gradualisht drejt vlerave të 

shqyrtarit të tij, vlerëson të mirat materiale dhe prakticitetin.  

 “Sançoja po ua kthente: 

-  Moj kujdestare e satanit, mendjeprishuri dhe i gënjyeri jam unë, unë i  

gremisuri dhe jo zoti yt; ai më hoqi pas torthi nëpër botë dhe ju e keni gabim e jo pak, 

por shumë; se ish ai që më ngriti arramara nga shtëpia, duke më hedhur pluhur syve e 

duke më premtuar një ishull, të cilin akoma po e pres.“
358

 

  

Në daljen e tij të parë, në aventurën e parë, koha kur dhe u dorëzua kalorës, 

Kishoti u largua nga shtëpia pa marrë me vete paratë që i duheshin për t’i shpenzuar 

përgjatë rrugëtimit kalorësiak. Ai u vendos në një han dhe kur u largua pas disa ditësh 

nuk pagoi asgjë, pasi tashmë ishte në nderin e hanxhiut të mbulonte shpenzimet e 

qëndrimit  të kalorësit të arratisur. 

 “Dhe kështu, pa lajmëruar asnjeri për qëllimin e tij dhe pa u vënë re prej askujt, 

një mëngjes pa u gdhirë, një ditë nga më të nxehtat e korrikut, ngjeshi të gjitha armët, 

hipi mbi Rosinantin, vuri mbi kokë helmetën e arnuar, mori në krahë mburojën, kapi 

shtijëzën dhe nga një derë e prapme e avllisë doli në fushë me kënaqësi dhe ngazëllim të 

madh, duke parë sa lehtë e filloi punën që ia dëshironte zemra.”
359

 

Hanxhiu nuk ia kërkoi paratë ndërsa e përcolli, jo se vlerësoi ofiqin e kalorësit të 

sapo dorëzuar, por dëshironte largimin e tij një orë e më parë, pas gjithë asaj rrëmuje që 

shkaktoi në han. 

Në Pjesën e Dytë të librit, Kishoti, ka marrë me vete në daljen e tij të tretë paratë 

dhe sendet e nevojshme për udhetim e aventura, ndërsa më parë atij as që i shkonte 

ndërmend ta bënte këtë gjë. Kishoti nuk i ka harruar privilegjet që ka një kalorës i 

arratisur, por është influencuar nga shqyrtari i tij praktik, prandaj ai paguan si çdo 

qytetar i thjeshtë shpenzimet e veta.  

“Më në fund Sançoja dhe Don Kishoti u përqafuan, duke ripohuar sërisht 

miqësinë e tyre të vjetër ... dhe u vendos që nisja të bëhej pas tri ditësh dhe që ndërkaq 

të bëheshin gati të gjitha gjërat e nevojshme për udhë, ndër të cilat dhe një helmetë, që 

Don Kishoti e quante të domosdorshme. ...Brënda tri ditëve Don Kishoti dhe Sançoja, 

bënë gati të gjitha sa u duheshin...  
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Don Kishoti ecte kaluar mbi Rosinantin, dhe Sançoja mbi gomarin e tij plak, me 

trastat të mbushura mirë me barkollogjira të shijshme dhe qesen të fryrë nga një shumë 

me të holla, që Don Kishoti i kishte besuar për çdo nevojë.”
360

 

 

Në Librin e Dytë, ne e shohim heroin tonë të mos jetë spontan në rendjen drejt 

betejave aventurore, por planifikues me detaje. Nxitësit e tij drejt daljes së tretë e të 

fundit janë disa, që nga Sanço, Samson Karrasko, berberi, prifti, etj.  

“Samson Karrasko ndërkaq gjithnjë vazhdonte t’ia mbushte mendjen Don 

Kishotit që të nisej sa më parë, që të vinte kështu në jetë ato sa historia do të tregojë në 

kreun që vjen pas dhe të gjitha këto i bënte ai pas këshillës së uratës dhe berberit me të 

cilët qe marrë vesht që më parë.”
361

  

 Cervantes-i i afron personazhet drejt njëri- tjetrit mjaft gradualisht. Filozofitë e 

jetës që ata mbartin, të cilat përfaqësonin klasën e tyre shoqërore, mendësinë e saj, 

fillojnë të afrohen derisa duket se antagonizmat shkrihen, ndërthuren në vijim 

personazhet evoluojnë drejt njëri- tjetrit. 

 

Sot, Kishoti vijon e mbetet një personalitet kompleks, idealist pranë Sanços 

realist dhe Sanço bëhet më i mirë nga shoqëria me Kishotin, më superior, më i 

admirueshëm, deri më heroik. Ka Kishotë rrotull nesh, të cilët veshin zellin për të 

luftuar për idealin e tyre pavarësisht kundërshtisë kolektive përballë, si dhe ka Sanço, të 

cilët gjenden kudo e kurdoherë, gjithnjë është në proces kishotizimi. Leksioni i 

Cervantesit është ky: fryma idealiste e Don Kishotit duhet të udhëheqë Sançon; mbase 

dueht të shndërrohemi në Sanço e të provojmë të jemi Kishotë. 

Kishotizmi si dyzimin mes komikes dhe tragjikes, mes lotëve dhe të 

qeshurës. “Madhështia e veprës së Cervantes i ka rrënjët në sentencën Platonike, sipas 

të cilës, dashuria në letërsi është tragjike dhe komike, domethënë ajo valëvitet 

vazhdimisht mes komikes e tragjikes, mes tragjikomikes e komikotragjikes. Për herë të 

parë në historinë e letërsisë dhe në dallim nga gjeniu shekspirian- i cili shkroi vepra si 

komike dhe tragjike por jo në të njëjtin tekst, -... dora e “doracit të Lepantit” shkroi një 

tragjikomedi apo një komitragedi... Prej këtej, filozofët spajollë të shekullit të XX e 

lexuan Kishotin mes komikes dhe tragjikes, mes qeshjes dhe qarjes, këtu qëndron dyzimi 

i Kishotit.”
362

 

Rrënjët e humorit të Don Kishotit kanë në thelb linjën që ndjek heroi ndërsa 

realiteti përballë tij është kundërshtues, mosaprovues, i pasundueshëm prej tij, prandaj 

heroi rrëzohet në çdo hap dhe thyen “heshtën”. Fati i heroit është tragjik, ndërsa përballë 

kemi komicitetin të gjuhës, sjelljes, aventurës, etj. Heroi ka veshur ideale, mendimi i tij 

është pozitiv, ka mjaft iluzione, dëshirat e tij janë altruiste, në imagjinatën e tij ai është 

hero, ndërsa rruga që ai zgjedh është e jashtë kohës, mjetet që zgjedh janë të 

pavlefshme, shoqëria i qëndron përballë duke goditur iluzionet e tij dhe aktivitetin e tij 

heroik, kështu që prodhon të qeshura për lexuesin dhe lot, zhgënjim e trishtim për 

heroin.   

  Shtiret si marrok sepse i intereson planit të tij, na bën të qeshim, krijon situata 

me shumë humor, por realisht Kishoti është një personazh mjaft i ktjellët. Marrosja 
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është shfajsimi që ai përdor për të realizuar aventurat e tij për të cilat kishte lexuar në 

librat e kalorësisë, është rruga që ai ka gjetur drejt lirisë për të përmbushur planet e tij, 

pavarësisht çfarë njerëzit mendojnë. Leximi i thelluar i veprës të çon drejt dimensionit 

tjetër, atij tragjik.  

Ironia, satira dhe humori, shpesh janë forma më inteligjente për t’iu rreferuar 

situatave, rrethanave, ngjarjeve dhe fenomeneve, për të trajtuar tema të vështira, për të 

thënë të vërteta vështirë të pranueshme. Nuk është dokushdo, por një personazh i një 

shtrese të lartë shoqërore, një njeri normal që ka humbur arësyen, që ngre lart zërin e tij 

dhe guxon të thotë atë që askush e thotë, dhe çensura ia lejon sepse është marrok dhe e 

thotë me humor. 

 

 

 

3.2  DON KISHOTI,   HUMBЁS APO FITIMTAR? 

 

 

Kishoti, kalorësi i arratisur, të cilit autori i veshi karakteristika krejtësisht të 

ndryshme nga ata të heronjve mesjetarë në novelat e kalorësisë, nuk mishëron as aftësitë 

as cilësitë e një kalorësi. Kishoti nuk është trashëgimtar i një familje me emër, nuk është 

i ri në moshë, as i fortë, as i pashëm, madje as i shkathët në përdorimin e armëve. 

Cervantesi pikturon figurën e antiheroit, një sojli që dëshiron të jetojë në një botë 

imagjinare të cilën e formësoi me leximin e librave të kalorësisë, një antihero që 

dështon në çdo aventurë që ndërmerr. Pavarësisht, Kishoti  është një figurë e dashur, e 

vërtetë, e thellë, në të cilin bashkohen parodia, ironia dhe humanizmi i thellë. Lexuesi 

që në kye të Librit të Parë e di që ai, Kishoti i përçartur, i ngatërrruar në mendje (sipas 

Nolit), dëshiron ta bëjë botën më të mirë, më të drejtë, prandaj lufton në emër të 

dashurisë dhe të mirësisë.  

Leximi i librit në kohë të ndryshme ka kushtëzuar kuptimin filozofik që lexuesi 

dhe kritika i kanë dhënë veprës. Kishoti humbës a fitimtar? 

Të vlerësosh nëse Kishoti është humbës a fitimtar duhet të vlerësojmë filozofinë 

që ai përcjell, filozofi që vesh veprën e që shkon përtej veprimeve të ngatërruara, 

historive humoristike, parodisë, batutave burleske. Filozofia e personazhit quhet 

kishotizëm/ kishoteske, mbështetur në emrin e Kishotit që mishëron karakteristika të 

caktuara.  

 

Termi kishotizëm/ kishoteske, mbart një kuptim mbështetur në librin El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, të shkruar nga Cervantes, e të botuar në 

vitin 1605 e 1615.  

Nëse ka evoluar sot ky term mbështetur në kuptimin që miti i Kishotit ka, nëse 

ka evoluar kuptimi i filozofisë kishoteske kushtëzuar nga kuptimi i  ri i mitit të Kishotit, 

ky është një argument i hapur. 

Në shekullin XVII, teminologjia kishotizëm/ kishoteske, i referohej një personi i 

cili nuk dallonte realitetin nga fantazia. Libri lexohej vetëm si humoristik e argëtues. Me 

kalimin e viteve bashkë me evoluimin e leximit të librit, ka evoluar dhe kuptimi i 

filozofisë së tij dhe kuptimi mbi filozofinë që përcjell personazhi.  

Anglezët e lexuan romanin për herë të parë librin në shekullin e XVII, falë 

përkthimit të Thomas Shelton (1612 Pjesa e Parë, 1620 Pjesa e Dytë),  kalorësi endacak 
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shihej si një i çmendur i vërtetë dhe vepra kishte një dimension të theksuar burlesk. Por 

një shekull më vonë, kritika angleze vuri re se ndikimi i Cervantesit me Kishotin,  ishte 

mjaft i rëndësishme në letërsinë e tyre, pasi mjaft autorë shkruan vepra të gjinive të 

ndryshme duke imituar Kishotin, p.sh. Henry Fielding mbështetur në Kishotin shkroi 

një opera, Don Quixote in England (1729) dhe veprën Joseph Andrews në vitin 1742, në 

kopertinën e librit të tij shkruan, “English Don Quixote”, Charlotte Lennox shkroi librin 

The Female Quixote (1752) nga ku Jeane Austen u frymëzua  për të krijuar heroinën e 

saj Ann Radcliffe, e cila gjithashtu quhet heroinë kishoteske, në novelën Northanger 

Abbey. 

Shekulli i XVIII, ka një rëndësi të jashtëzakonshme sepse solli leximin e ri të 

librit, u  kuptua që kishotizmi nuk ishte thjeshtë një burlesk ndaj librave të kalorësisë, 

por ka shumë për të lexuar pas kësaj veshjeje humoristike që ndeshet në leximin e 

thjeshtë e naiv (sipërfaqësor).  

Për shekullin e dritave, shekullin e XVIII, në Evropë kalorësi i çuditshëm u bë 

simbol i një kombi, atij spanjoll,  viktimë i paragjykimeve.  

Kishotizmi, nën dritën e lëvizjes romantike angleze, pushoi së qeni  një parodi. 

Pavarësisht se kishte lexues që vijonin ta lexonin vetëm për argëtim, ndalonin tek 

çmenduria e heroit dhe veset e tij, për shumë të tjerë kalorësi endacak po ngrihej si një 

hero tragjik, viktimë e konfliktit mes ëndrrave të individit dhe shoqërisë që i 

kundërvihet e nuk e kupton. Studiuesit i kushtuan vemendje jo vetëm vizionit 

karikaturesk të Kishotit, por dhe panë se ai është një hero, çmenduria e të cilit ishte frut 

i magjinatës së shfrenuar.  

Ky është shekulli kur lindi e po formësohej disiplina e Estetikës, nën këtë 

këndvështrim merr rëndësi të veçantë subjekti dhe gjykimi subjektiv i individit për  

çështje të tilla si shija estetike, e bukura, sublimja. Joseph Addison, ishte ndër të parët 

që veshi me vlera estetike humorin dhe inteligjencën, admiroi imagjinatën dhe gjithë 

mrekullitë që ajo prodhon.
363

 Në këtë kontekst Kishoti, fillon të admirohet si simboli i 

fuqisë së individit, për të kapërcyer realitetin e trishtë pa aventura. 

Çmenduria e Don Kishoti, për Wordsworth, është një formë e të vërtetës 

hyjnore. Kishoti ngrihet si simboli i atij që sheh një realitet të pakapshëm për mendjen e 

zakonshme dhe ofron një të vërtetë të guximshme, pikërisht sepse është e çuditshme e 

shumë herë e pakapshme.
364

  

Poeti anglez Samuel Taylor Coleridge (1772- 1834), dha një Konferencë në vitin 

1818, mbi Cervantesin. Ai, krahasoi Shakespeare me Cervantes-in, përsa i përket 

suksesit, admirimit e popullaritetit që ky i fundit gëzonte në Angli. Eseja e shkruar për 

këtë konferencë, trajtoi vlerat simbolike të figurës së Kishotit: ajo e njeriut që për 

idealet e tij lufton me botën që i është kundërvënë. 
365

  

Sipas Coleridge, Kishoti nuk ishte i çmendur por fantazia e tij ishte e 

ekzagjeruar dhe kjo të shpie në çmenduri të llojit të tij, e cila nuk është e sëmurë por e 

ndërvarur nga humori.
366

 Pothuaj në të njëjtën kohë Schlegel shihte tek Don Kishoti 
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luftrat e përjetshme mes prozës dhe poezisë dhe në mënyrë më të përgjithshme qendër e 

kontradiktave njerëzore.  

Romantizmi gjerman e pa romanin si një sintezë të dramës dhe epopesë dhe Don 

Kishotin si pasqyrim i një melankolie njerëzore të përzier me një filozofi të thellë. Në 

vetvete kjo është trashëgimia interpretuese që la shekulli i XVIII, Kishoti kishte veshur 

petkat e fitimtarit, madje romantikët refuzuan ta shikonin si qesharak. 

Në librin e Immanuel Kant Vëzhgime mbi ndjenjat e së bukurës dhe sublimes 

(1764), lehtësisht gjejmë reflektimin e Kishotit: “Njerëzit melankolikë nuk shqetësohen 

për gjykimin e të tjerëve, mbështeten fort në gjykimin e tyre mbi të mirën dhe të vërtetën. 

Nuk është e lehtë që ata të ndryshojnë opinion, pasi motivimet e tyre mbështeten në 

parimet e tyre, dhe shndërrohen deri në të fiksuar... Kur karakteri i tyre degjeneron, 

serioziteti shndërrohet në melankoni, përkushtimi në fanatizëm, kujdesi për lirinë në 

entuziazëm. Ofendimi dhe padrejtësia ndezin në to dëshirën për hakmarrje, dhe duhet 

t’ua kesh frikën. Marrin përsipër rrezikun e shpërfillin vdekjen.... Në rastet kur  llogjika 

e tyre është e dobët,... rrezikojnë të shndërrohen në qenie që shohin vizione apo të 

krisur.”
367

 

Ky citat në mendimin tonë përmbledh aspektet kryesore që përbëjnë Kishotin 

apo një kishot që kryen vepra kishoteske. Kishoti është një njeri romantik, nga njëra anë 

melankolik, por nga ana tjetër me ndjenja të forta sublime, i dhënë pas lirisë. Dhe 

s’mund të harrojmë çfarë vetë Kishoti tha, pasi në thelb mendojmë se është diviza e 

Cervantes-it tek vepra Don Kishoti i Mançës: 

 ”Liria, o Sanço, është një nga dhuratat më të paçmuara që nuk mund të 

krahasohet me asnjë thesar, Zoti ia ka dhënë njeriut... Për liri ashtu dhe për nder duhet 

e ia vlen që njeriu të rrezikojë dhe jetën; kurse robëria është, përkundrazi, nga të gjitha 

të këqijat që mund t’i ndodhin njeriut ajo më e keqja”.
368

 Ky pohim në gojën e Kishotit, 

vesh filozofinë, që përshkon veprën e personazhin. 

 

Lexuesi i parë pa një të krisur qesharak, lexuesi romantik refuzoi ta shihte 

qesharak por e pa një hero, e një vizionar me një defekt të vetëm, nuk kuptonte çdo gjë, 

prandaj i duhej pranë një si Sanço.”Ata të dy së bashku ndërtojnë një intelekt perfekt.”
369

 

Lord Bajroni, hapur shfaqet i zemëruar me Cervantes-in, në librin e tij Don 

Zhuani (Kënga e XIII), sepse sipas tij, një personazh kaq fisnik si Kishoti u keqtrajtua, 

dhe kjo ishte forma e zgjedhur për ta mbyllur me heronjtë e Spanjës. Ai proteston ndaj 

Cervates-it, sepse sipas tij,  morali i trishtë që përcjell vepra sjell çrrënjosjen e 

idealizmit në botë. Kishoti, vijon ai, është heroi fatkeq që lufton për idealet e novelës 

kalorsiake. 
370

  

Në përgjithësi, “Në Shekullin e  XVIII, shekull i arsyes së qartë e të matur, 

novela servantine u lexua nga shumë si karikaturë e heroit, kjo është koha kur shfaqen 

fjalët: quijotada y quijotesco, me ngjyrim ironik e zhvlerësues.”
371

  

Shekulli i XIX, solli me vete interpretime të reja të rëndësishme të veprës me 

romantikët gjermanë, të cilët  panë tek Kishoti jo një të çmendur, por një hero. 

Shopenhaueri refuzon të lexojë librin si një satirë e ta shohë Kishotin si një të çmendur 
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apo si një krijesë të rrallë. Ai do të thoshte se Kishoti shpreh në mënyrë alegorike jetën e 

çdo njeriu që nuk kënaqet si të tjerët, duke rendur pas lumturisë së tij, por do të arrijë 

një qëllim, ideal që i ka pushtuar mendje e zemër, çka i jep një qëndrim të veçantë në 

këtë botë. Pra kishotizmi është filozofi e heroit aventurier e vizionar, me shpirt idealist, 

që zhgënjehet përballë botës mediokre e meskine. 

Një shekull më pas, Geoge Orwell (1903-1950), në një ese të tijën shkruante: 

“Në se ti sheh brenda mendjes tënde, kush je ti? Don Kishoti apo Sanço Panço? Me 

siguri, ti je të dy. Një pjesë e jotja dëshiron që ti të jesh një hero a një shenjt, por pjesa 

tjetër është ai burri i shëndetshëm që shikon më  kthjellët... Është e gënjeshtët të thuash 

se Don Kishoti nuk bën  pjesë tek  ti.”
372

 

Shekulli i XX, njohu  mjaf emra të rëndësishëm të letrave spanjolle, që kanë 

studiuar me përkushtim veprën e Cervantes-it, duke sjellë perspektiva të reja. Kishoti 

për lexuesin e shekullit XX, nuk erdhi si një i çmendur, pasi ai asnjëherë nuk u çmend,  

ai thjesht kënaqi deri në fund fantazinë e tij. Unamuno, babai i filozofisë spanjolle të 

shek. XX, shkroi se s’ka gjë më të trishtuar se sa kjo që: “nuk jemi në gjendje të shohim 

vizione, aq më pak t’i besojmë, e kush s’i beson nuk është në gjendje të luftojë për t’i 

realizuar ato”.
373

 

 

Cervantes-i, kur shkroi romanin, fshehu me shumë kujdes interpretimet e tij, pas 

fjalëve, fjalive e paragrafeve. Cervantes fshehu historinë e Spanjës, historinë e tij 

personale, experiencat e tij jetësore. E gjithe vepra e fsheh filozofinë mes rreshtave, ndaj 

për ta zbuluar, lexuesve e studiuesve iu deshën shekuj. Si përfundim mund të themi se 

Cervantes është mjeshtër që pas shfaqjes së natyrshme të fshehë diçka tjetër... Ajo është 

filozofi e fitimtarit idealist, vizionar e aventurier, e jo humbësit të çartur qesharak.  

Sot konsiderohet lexues naiv, ai që veprën e merr në duar për të kaluar kohën, 

për t’u shkrirë në të qeshura.  

Çifti i protagonistëve Don Kishoti dhe Sanço Panço, është një nga arritjet e 

rëndësishme të novelës servantine. Dy personazhe që plotësojnë njëri- tjetrin si puzzle, 

nuk ndërtojnë opozitë dhe kur nuk janë dakord, pasi janë dy fytyrat e qenies njerëzore, 

një sintezë poetike e shpirtit njerëzor. Kishoti dhe Sanço nuk janë dy të padalë, të 

paditur, që thjesht dalin për aventura e bëjnë të pabëra. “Shkrimi kishotesk është një 

maskë, po ç’ fsheh?”
374

  

Cervantes-i është hipokrit në trajtimin e shumë temave të ndjeshme të kohës e 

duhet lexuar si i tillë kur bëhet fjalë për çështje si morali zyrtar, feja, etj. Janë vitet e 

kundërrreformës e të censurës. Në daljet e tij Kishoti i lajthitur, një sojli rural, i ikur nga 

vakti, trajton me një mendje të kthellët problematika mjaft intelektuale, të artit, librit, 

leximit, realitetit jetësor, etj. 

Ortega y Gasset, filozof  e studiues i njohur spanjoll i fillim shekullit XX, në 

librin e tij Meditaciones de Quijote (1924- 1925), shtroi pyetjen:  A ka libër më të thellë 

se kjo novelë modeste me ngjyrime burleske?
375

  

 

Termi kishotizëm, në Fjalorët e gjuhës spanjolle, përshkruan sjelljen e një 

njeriu që beson në gjëra imagjinare, tenton të realizojë të pamundurën për të mbrojtur 

çka beson thellësisht. Po ashtu ky term, përkufizon sjelljen e një njeriu aspak egoist, të 
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angazhuar në mbrojtje të kauzave që i konsideron të drejta por nuk ia del, apo sjelljen e 

një idealisti që nuk ka aftësi praktike. 

Kishotizmi/ kishoteske është: tërësia e karakteristikave dhe e sjelljeve tipike të 

Don Kishotit. Mirësjellje e tepruar, idealizëm, zotnillëk e të tjera karakteristika të 

Kishotit. Sinonime me kishotizëm janë: Mirësi, dashamirës, naivitet, idealizëm, 

zotnillëk, jo egoist, bujar, utopik, shpirtëror, shpirt aristokrat, altruist, i ekzagjeruar, i 

sakrificës, etj. 

Antonimet e termit kishotizëm/kishoteske: materialist, interesaxhi. 

 

Kishotizëm/ Kishoteske në fjalorë : 

 

1. Diccionario Pequeño Larousse en color, Paris, Librairie Larousse, 1972. 

Ekzagjerim në sjelljet kalorsiake. Kotësi, krenari, qesharake.  

Në të njëjtin fjalor Kishot: Njeri mjaft serioz. Njeri i shtënë (dashuruar) me idealen dhe 

që nuk orientohet dot në situatat e zakonshme.
376

 

 

2. Diccionario María Moliner, Gredos, Madrid 2000. 

Mbart cilësitë e Kishotit. 

Kishot, në këtë fjalor: Aludon për Don Kishotin e Mançës. Është emër cilësues, i 

drejtohet personit i cili në çdo rast është i gatshëm të përfshihet në punët që nuk i 

përkasin në mbrojtje të drejtësisë. Përgjithësisht nuk përdoret më kuptim admirues, 

madje ndonjë herë përçmues.
377

 

 

 

3.2.1 DONKISHOTIZMI SI FILOZOFI NË KONTEKSTIN SHQIPTAR 

 

 

Don Kishoti ka njohur lexime dhe vlerësime të ndryshëm, në momente të 

ndryshëm historikë e politikë përmes të cilëve ka kaluar vendi ynë. Për shumë vite në 

Shqipëri, ky libër u komentua e lexua si vepër humoristike, satirike, ironike për shkak të 

burlës, satirës dhe humorit  mbisundues.  Si vepër që kënaq shijet e të rinjve, të cilët 

shohin vetëm personazhet qesharakë ndërsa realizojnë aventura burleske, shohin 

historinë e një soiliu mendjeprishur nga leximi i librave, pa përllogaritur forcën e tij e pa 

e kuptuar sa qesharak por edhe sa serioz ishte.  

Para luftës së Dytë Botërore, mendimi estetik që Noli solli me përkthimin e 

veprës, të cilin e prezantoi në Introduktë, u vu përballë atij të një grupi intelektual në 

Shqipëri.  Në thelb nuk qe aq debat i mirëfilltë intelektual letrar lidhur me veprën, 

heroin  dhe autorin e saj, se sa politik.  

Diskutimi shpërtheu një vit pas botimit të librit në Amerikë, e pak muaj pasi libri 

kishte hyrë i botuar në Shqipëri, në vitin 1934, në gazetat më të rëndësishme në shqip. 

Dy grupet rivale intelektuale mbështetëse të bindjeve të ndryshme politike, ideologjike 

e sociale u shprehën për vizionin e tyre për të ardhmen e Shqipërisë, dëshironin të 

formulonin idealin demokratik më të mirë për të ardhmen e vendit. Njëri grup ishte pro 

republikan, mbështetës i Revolucionit të Qershorit, i cili tashmë kishte dështuar, idhtarë 

të Fan Nolit. Grupi tjetër ishte monarkist, mbështetës të Mbretit Zog në pushtet. Për 

hërë të parë në këto artikuj artikulohen termat kishoteske/ kishotizëm, më saktë njëri 
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grup etiketon në këtë mënyrë aktivitetin social e politik të kundërshtarit. Janë 

republikanët, të cilët quajnë kishoteske veprimtarinë e përpjekjet e monarkistëve për 

progres, sepse ata e shohin Kishotin si simbol të së vjetrës, të regresit. “A është Kishoti 

realisht simbol i dekadencës?”
378

  

 

Kuptimi i termit kishotizëm/ kishoteske sipas Fan Nolit. Ky term fillesat e 

veta i njeh në lidhje të ngushtë me përkthyesin e veprës, Nolin dhe Introduktën përmes 

të cilës, ai prezantoi romanin dhe autorin për lexuesin shqiptar. Introdukta e Nolit, i 

ofroi lexuesit një model të gatshëm për leximin e veprës dhe interpretimin e saj, më tej 

për zbulimin e kuptimit filozofik të saj.  

Kishoti, sipas Nolit ishte një njeri me ideale e kauza të humbura, përfaqësues i 

dekadencës sociale, i cili përtej logjikës e mundësive reale që kishte, merr përsipër të 

ndyshojë botën, t’i japë jetë kauzave që realisht kanë vdekur a humbur, i nxitur nga 

idealizmi pa logjikë, nga përçartja e mendjes apo moskuptimi i realitetit. Ai e aktualizoi 

romanin e shekullit XVII, në Shqipërinë e fillimshekullit XX, pasi sipas tij realiteti 

spanjoll mesjetar ngjan me atë të Shqipërisë së fillim shekullit XX. Don Kishti, i 

Spanjës gjendet në Shqipëri, sipas Nolit, madje janë me shumicë, janë ata që duan ta 

tërheqin vendin drejt regresit.  

Noli shihte tek Kishoti filozofinë e humbësit. “Është vizionari, që nuk sheh 

realitetin, por ëndërron me sy hapur. Është utopisti reaksionar, që vete prapa e jo 

përpara; që përpiqet ta kthejë rrotën e historisë prapa; që i bie me kokë murit të çeliktë 

modern.”
379

 

Noli në Introduktën e tij i jep rëndësi të madhe përkatësisë klasore të dy 

heronjve protagonistë si kyç për interpretimin e tyre: ” Për të kuptuar Don Kishotin e 

Sanço Pançën, duhet të kuptojmë mirë kllasët shoqërore spanjolle prej të cilave kanë 

lindur, domethënë kllasin e aristokratit të vogël, nga njëra anë dhe kllasin e fshatarit të 

varfër e të paditur, nga ana tjetër,...” 
380

 Përmes kësaj analize klasore të personazheve 

të Cervantesit, ai ndërtonte analogji me Shqipërinë, ndërsa përpiqet të analizojë 

mungesën e mbështetjes, të shtresave të caktuara shoqërore, ndaj revolucionit 

demokratiko- borgjez, që ai udhëhoqi.  

Në vitin 1945, Noli i larguar nga politika i rikthehet figurës së Don Kishotit në 

gazetën “Dielli”: “Don Kishotët e Mançës s’heqin dorë nga vjeturinat”.
381

 Noli, ishte 

optimist për fitoren e arritur në Shqipëri, pas Luftës së Dytë Botërore,  pasi “është 

përmbysur pushteti i bejlurçinës, pushteti i feudalizmit”.“Don Kishotët luftuan 

rreptësisht kundër popullit, u bashkuan me armikun okupator”.
382

 Noli quan Don 

Kishotë, të gjithë ata eksponentë politikë shqiptarë, të Ballit Kombëtar e Legalitetit, të 

cilët bashkëpunuan me pushtuesin, pasi ai e shihte veten si pararendës të zjarrtë  të 

ndryshimit i cili nuk do të vinte nga forcat monarkiste.  

 

Pas Luftës së Dytë Botërore deri në vitet 1990, në kushtet e një sundimi 

totalitar, personazhi i Kishotit, bërës i kishotizmave, mbartës i një filozofie kishoteske, 

është përfaqësues i një kohe të shkuar, i klasave shoqërore dikur me pushtet ekonomik e 
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politik, mbartës i antivlerave, në përpjekje të dështuar për të kthyer të shkuarën, për të 

rimarrë pushtetin përmes veprimeve aventureske e qesharake të pasuksesshme. Më tej, 

Kishoti ishte përfaqësues i borgjezisë kapitaliste ndërkombëtare dhe i rendit politik që 

ajo përfaqëson, përballë rendit politik në Shqipëri, në përpjekje për të realizuar me 

metoda qesharake e të pamundura, ndryshimin e rendit politik.  

Filozofia e Kishotit, është interpretuar e keqinterpretuar, thjeshtuar e 

komplikuar, sipas interesave politikë, por pa analizuar veprën në vetvete, dhe pa 

ndërtuar lidhje me kritikën letrare mbarëbotërore e atë spanjolle e cila në shekullin e 

XX, njohu analiza e interpretime të shkëlqyera të veprës. 

Me shumë kujdes kemi përzgjedhur disa citime të personaliteteve të kritikës 

letrare shqiptare me qëllim që të kuptojmë cili është leximi që i bëhet librit dhe si 

interpretohet filozofia e kishotit, si e një humbësi apo si e një heroi fitimtar. 

Në  kohën e diktaturës, sistemi pretendonte të njihte rrugën drejt kohës së artë, 

pretendonte se idealet e Kishotit për barazi shoqërore nuk janë të pamundura, të 

realizueshme, por humanizmi si ideologji sado i kulluar, utopik e i lavdërueshëm nuk 

mjaftonte për t’i sjellë këto ideale e për t’i realizuar. Sipas tyre Cervantes-i mbetet 

humanist dhe ëndërrimtar, utopik. 

Nonda Bulka, ndërsa ndërton një panoramë të Don Kishotit, të Spanjës së kohës 

kur u shkrua vepra, prodhon një analizë psikologjike të personazheve edhe një 

hermeneutikë të ndryshme nga ajo evropiane, i kushtëzuar nga censura dhe autocensura. 

Na tërheq vëmendjen kategorizimi i tipareve të Kishotit “Don Kishoti ka tipare pozitive 

dhe negative”. 
383

 

Lind pyetja, pozitive e negative në raport me çfarë? Nonda Bulka e vendos 

Kishotin përballë mendimit estetik që ideologjia e kohës impononte, e që në Shqipëri po 

ndërtohej prej dhjetë vitesh.“Don Kishoti është idealist i vendosur të çdukë padrejtësitë 

e botës. I guximshëm, sensibël, shpirtmirë, i drejtë, mëshirëplotë. Don Kishoti do të 

ishte model sikur të mos shkonte kundër realitetit.” 
384

 

Heroi pozitiv në optikën e realizmit socialist ishte model, ndërsa Kishoti nuk 

plotëson kushtet që të jetë hero model. Kishoti “ishte një njeri që jeton në hava”, “po 

arrin një kohë kur dhe Sanço Pança t’infektohet, edhe ai nga sëmundja e Don Kishotit 

dhe ta harrojë realitetin.” “Cervantesi është një rilindas përparimtar, ....ai kërkon të 

shkundë kalorësit e vjetër krahinorë duke i demaskuar, ..... Cervantesi këkon ndihmën e 

klasave demokratike siç është fshatarësia.”
385

 

Filozofia e “donkishotizmit” sipas Xhaxhiut “është  sinonim i ëndërrimeve të 

çmëndura dhe i verbërisë politike.”
386

 Xhaxhiu, citon thuajse të njëjtën ide si Kostallari, 

tregues ky se estetika e kohës e  ka bërë ide përfaqësuese. Në vitin 1966, në një artikull 

kritik letrar të M. Xhaxhiut, analizohen kufizimet ideore të shkrimtarit Cervantes, 

idealizmin e tij,  pamundësinë për të parë se revolucioni përmbys sisteme. Analiza e tij 

mbetet ngurtësisht besnike e ideologjisë së kohës.  

“Idetë pozitive të Cervantes janë mjaft të kufizuara, sepse i kufizuar është 

botëkuptimi i tij. Ai beson në faktin se ka mundësi të zgjidhen në mënyrë pozitive edhe 
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situatat më të vështira e më të ngatërruara, në qoftë se në to marrin pjesë njerëz të 

ndershëm dhe energjikë. Servantesi nuk kupton esencën klasore të kontradiktave dhe 

situatave të vështira, pra nuk i afrohet gjëkundi idesë për domosdoshmërinë e 

revolucionit, si mjet për të përmbysur rendin e padrejtë shoqëror.” 
387

 

Kishoti në Shqipëri kishte karakter demokratik e popullor, por jo vetëm në 

vendin tonë, në çdo vënd ku lulëzonin idealet për revolucion proletar, etj. Kishoti shihej 

si përfaqësues i një lufte të ashpër klasore, një luftë e ashpër  dhe e vjetër mes idealizmit 

mistik reaksionar dhe materializmit përparimtar e revolucionar. 
388

 

 

Në vitin 2009, në një intervistë dhënë për një gazetë spanjolle, Kadare pohon se, 

Kishotin regjimi komunist nuk e ndaloi dot, duke patur parasysh që ai regjim gjëja që 

më mirë dinte të bënte ishte të ndalonte e të pengonte. Kishoti si libër e si personazh i 

gjallë ishte shumë popullor në Shqipëri, sikur të kishte lindur në këtë vend. Kishoti 

hynte lirshëm në kufijtë e Shqipërisë, pasi ishte i lirë.
389

 

 

Pas viteve 90’ tek Kishoti dhe filozofía e tij nuk vlerësohet vetëm humori, 

ironia, burlesku, dekadenca spanjolle… shqetësimi më i madh që shfaqet është kuptimi 

e mirëkuptimi i të pakuptuarës, leximi në thellësi, leximi mes rreshtave i filozofisë që e 

vesh. Leximi i Kishotit realisht ndryshoi, dikush ende lexon e qesh vetëm me përçartjen 

e tij, por dikur sheh vizionarin ëndërrimtar, heroin idealist të zhgënjyer në beteja kundër 

botës, dikush ndërton një lexim të vetin tejet personal. Lexuesi gjeti se mes tij dhe heroit 

servantin nuk ka një ndryshim kaq të madh, një e vërtetë e cila u nënvizua dhe nga 

kritika letrare shqiptare. Duket se sot lexuesi dhe kritika kanë si synim final zbulimin e 

simbolikave të veprës të cilat në shumë raste janë të lidhura me kulturën e letërsinë e 

vendit të origjinës së veprës letrare dhe të filozofisë/ filozofive që e veshin atë.  

 

Kadare në vitin 1994 në një konferencë të mbajtur në Bibliotekën Kombëtare të  

Spanjës deklaroi “Udhëtimi i Don Kishotit nuk është një udhëtim hapësinor, por bën 

pjesë në udhëtimin e brendshëm të njerëzimit”. Kadareja mbështet idenë se udhëtimi i 

spanjollit Don Kishotit është më i rëndësishëm se udhëtimet e bashkëkohësve të tij të 

cilët zbuluan Amerikën.  Gjurma që Kishoti ka lënë letërsi është më e thellë se ajo e 

zbulimit të Tokës së re. Udhëtimi i një marroku nga një fshat i Spanjës në një tjetër 

fshat të Spanjës, një udhëtim pa pikë rëndësie për njerëzimin, i cili me siguri kurrë nuk 

ndodhi përveçse në fantazinë e Cervantes-it, i dha botës një kryevepër letrare. Për të 

gjithë ne është  e qartë se ky “udhëtim i brendshëm” lidhet me thellësinë e mendimit, 

me meditimin, me inteligjencën, me analiza të thella e përfundime të rëndësishme, me 

filozofi jetë ndryshuese.  

 

Çfarë është “donkishotizmi sot”? Me shumë kujdes ne kemi përzgjedhur disa 

përkufizime të disa personaliteteve kritikë letrarë shqiptarë, të cilët vlerësojnë se çfarë 

është donkishotizmi. Ky vlerësim lidhet me leximin e ri që i bëhet veprës: Sipas profesor 
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Uçit: “Është shprehje e  paaftësisë njerëzore, për t’i kundruar gjërat ashtu siç janë, për 

të menduar esëll, pa paragjykime, pa mistifikime, pa ëndërrime”.
390

  

Uçi në përsosje të përkufizimit të tij mbi “donkishotizmin” vijon: 

“donkishotizmi është mpleksje e mënçurisë me urtësinë e me marrëzinë”... 

donkishotizmi është botëkuptimi i vizionarit, ëndërrimtarit, idealistit”.
391

 

 

Romani i Cervantes-it rreket të bindë lexuesin se nuk është aspak e lehtë për 

njeriun që ta shmangë këtë lloj paaftësie, dhe ai, pavarësisht nga pëpjekjet që bën 

gjendet shpesh në pozitën e viktimës së iluzioneve, mashtrimeve dhe vetëmashtrimeve.  

Donkishotizmin, Cervantes-i e eksperimenton me të dy personazhet e tij; Kishoti duke 

mos iu përshtatur situatave reale bëhet qesharak e komik, vendoset në kufijtë e 

marrëzisë. Cervantes i mençur e human nuk e lë të pashoqëruar Kishotin, Kalorësin e 

Arratisur, por e vendos pranë Sanços, i cili është një variant i “donkishotizmit”. Sanço 

në fillim qesh pafund me marrëzitë e Kishotit, por më pas ai infektohet nga 

donkishotizmi, i mbushet mëndja të bëhet guvernator.   

 

Cervantes-i thekson idenë se s’ka njeri t’i shpëtojë influencës së donkishotizmit. 

Çdo njeri normal është gabuar në llogaritë e veta, dhe pasi ka fituar eksperienca jetësore 

nuk e ka garancinë se nuk do të përsërisë veprime donkishoteske qofshin qesharake, 

fatkeqe a të urta. Ky ishte një zbulim i madh estetik në letërsinë e kohës pasi letërsia e 

mëparshme kishte parimin estetik të  idealizimit të heroit me atribute të kulluara morale 

apo fizike.  

 

Profesor Ali Aliu ka mbështetur idenë e një përmbajtjeje të thellë filozofike të 

Kishotit, duke e lidhur me embrionet e filozofisë ekzistencialiste, pasi tematika 

ekzistenciale filozofike mbi problemet e jetës dhe të vdekjes, përgjegjësisë morale dhe 

indiferentizmit social të njeriut, të fajit e të pafajësisë, të botës tokësore dhe asaj të 

përtejme, të besimit e të vërtetës, etj. janë të pranishme në të gjithë veprën e Cervantesit, 

e lidhen dhe me qëndrimet e sjelljet e heronjve të romanit të tij.
392

 

 

Sot mund të lexojmë studime të ndryshme mbi Kishotin, organizohen konfereca, 

kritika publikon mbi mendimin filozofik të librit, informacioni është i bollshëm, por 

leximi i librit është individual, çdo lexues realizon leximin e tij personal, të lirë, pasi 

nuk ka një version zyrtar mbi leximin e tij. E rëndësishme për studiuesin është të 

mbështesë e t’i japë zë mendimit shkencor të kualifikuar të kritikës letrare shqiptare. 

  Sot Kishoti vjen në një perspektivë të dyanëshme: një marrok paorientim e 

kuptim, por gjithashtu diskret, me një diskurs inteligjent. Kjo shpërfaqje dyfishe e 

personazhit përbën sekretin e suksesit servantin, por kritika pati nevojë për shumë kohë 

për ta lexuar. Kishoti në këtë perspektivë nuk vjen si humbës, vjen njerëzor si çdonjëri 

prej nesh e aspak i çuditshëm.  

 

Don Kishoti i Mançës, është i vetmi libër i letërsisë spanjolle, që studiohet në 

shkollart e mesme shqiptare, (vetëm Libri i Parë). Nga ky fakt, mendojmë se çdo 

shqiptar që studion në shkollën  e mesme, ka lexuar librin ose disa pjesë nga ai, ka 

dëgjuar një cikël studimi mbi veprën, autorin, vendin ku lindi vepra dhe kohën kur kjo 
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letërsi u zhvillua. Por Kishotin personazh, të rinjtë e njohin ende pa e lexuar librin, pa e 

dëgjuar shpjegimin e mësueses, ai përmendet në jetën e përditshme mes njërëzve, por... 

ky Kishot është humbës, pa vlera si idealist, shpirtmirë, dëshirues i ndryshimit, etj. 

Përkundrazi ai është i çmendur, s’kupton realitetin, është vetëm një dështak, rrugët që ai 

zgjedh janë të gabuara, etj. 

 

 

3.3.  IDEALIZMI DHE HEROIZMI VLERA FRYMЁZUESE, APO TЁ  

TEJKALUARA? 

 

 

  Sipas Fernando Savater: Kishoti, në dritën e modernitetit të sotëm, është një 

hero delirant, qesharak. Heroizmi i tij është i mbushur me sarkazëm, e hap pas hapi nga 

ky heroizëm mbetet veç dështimi i pashmangshëm. Ndërsa heroi triumfues i ditëve tona, 

i cili ekziston dhe është i domosdoshëm që të nxitë besimin për jetën, është fitimtar, 

tolerant, i braktisur, i jep rëndësi virtytit krahasuar me suksesin personal. Këtij heroi 

shumë herë i mungon finesa kulturore. 
393

    

Është shumë e rëndësishme të përcaktojmë se Kishoti është një hero idealist, i 

veshur me heroizëm dhe idealizëm njëkohësisht. Hero, i cili zbret sot nga fundi i 

mesjetës drejt barokut, ai është krejtësisht i ndryshëm nga heronjtë pararendës, 

absolutisht i ndryshëm nga heronjtë e sotëm.   

                

Kishoti nuk është heroi kalorësiak. Heroi kalorësiak i letërsisë spanjolle kishte 

veshur shumë ideale e vlera të cilat nuk gjendeshin as tek heroi epik, as tek njerëzit e 

zakonshëm. Ai kishte veshur një kod vlerash i cili e shquan, e veçon dhe e shndërron në 

model për popullin që e rrethon. Me kod vlerash nënkuptojmë virtytet që heroi 

mishëron e përmes të cilave bëhet dhe model sjelljeje. Dhuntitë që heroi ka e bëjnë atë 

konkurues, i japin mundësi të fitojë në beteja e të përballet me armiqtë, të kënaqë  

“unin” e tij, ndërsa fuqia fizike e mbështet. Heroi tregon përreth shumë mirësi, 

solidaritet, bujari ndaj të  dobëtit dhe nevojtarit. Arsyeja etike e këtyre heronjve ndërsa 

kryejnë veprime heroike në romanet kalorsiake nuk ndryshon; ata kërkojnë drejtësi 

shoqërore, solidarizohen me njerëzit fatkeqë e në nevojë, mbrojnë e ndihmojnë çdo njeri 

të pazot, pasi janë idealistë e duan që padrejtësia të marrë fund, që  bota të jetë një vend 

më i mirë. Heroi kalorësiak dëshiron të bëhet i pavdekshëm përmes famës së tij, ndërsa 

e shohim të vdesë tragjikisht i vrarë apo i vetëvrarë.  Ky hero kalorësiak i përfaqësuar 

nga Amadisi i Galisë, është krejt i ndryshëm nga çdo hero i Greqisë së lashtë, p.sh. 

Odiseu, etj. Kishoti gjithashtu është krejtësisht i ndryshëm nga heronjtë e lashtësisë. Për 

grekët e lashtë heroi (vjen nga fjala héros) ishte unik, mbi njeriun e zakonshëm dhe 

fizikisht i veçantë. Veprimet e tij janë të jashtëzakonshme dhe jetën e sheh nga një 

perspektivë madhështore. Heroi grek e mposht fatalitetin me kurajë, nuk mat pasojën e 

veprimeve të tij, kjo në fakt, përbën shumatoren e heronjve të kohërave të ndryshme.  

 

Në Spanjë, Amadisi i Galisë (Amadis de Gaula), është një nga veprat më të 

rëndësishme të kalorësisë, të cilës Cervantes i referohet disa herë në Librin e Parë, 

madje në gojën e Kishotit autori vendos një meditim, për të dëshmuar adhurimin e tij 

ndaj letërsisë kalorësiake dhe heronjve të saj, Amadisit në veçanti. Admirim deri në 
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imitim të asaj që këta heronj realizuan në jetë, madje edhe me çmimin  e  të  

shndërruarit në qesharak.  

Heroi, Amadis është  një kalorës, dhe ky është një tipar i rëndësishëm i letërsisë 

kalorsiake, ndërsa realiteti nuk ka rëndësi. Kalorësi, hyn në shumë aventura për të fituar 

dashurinë e damës bukuroshe, të quajtur Oriana. Amadisi, është fëmijë i paligjshëm i 

mbretit Perion me Elisenën. Ai ishte pasardhës drejtpërdrejtë i fronit mbretëror. Elisena 

gjatë shtatzënisë qëndroi e fshehur, në njërën nga dhomat e mbretit Garinter, pasi para 

botës ajo ishte fajtore. Amadisi lindi në rrethana jo të zakonshme,  pas lindjes u vendos 

në një arkë të vogël e u hodh në një lumë së bashku me një shpatë e një unazë.  Fëmijën 

e shpëtoi mbreti i Skocisë, i cili e rriti si fëmijën e tij, më pas u njoh nga prindërit e tij, e 

u bë një kalorës i armatosur... Ky kalorës i dashuruar marrëzisht me Orianën, për t’u 

bërë i denjë për dashurinë e saj rend drejt aventurave që mahnitën botën. Luftoi me 

përbindësha  e gjigandë, shpëtoi mbretër me shpatën e tij, u hakmor, u përball me 

situata të mbinatyrshme, gjithçka në emër të drejtësisë e dashurisë. Amadisi në 

aventurat e tij së pari kërkoi të mirën e tij, famë e pavdekshmëri. Ai dëshironte një botë 

më të mirë, luftoi të keqen, por gjithçka e përdori për qëllimin e tij, për të fituar 

dashurinë e Orianës.  

  Lindja e pazakonshme dhe jeta e jashtëzakonshme, janë karakteristike të 

heronjve të Antikitetit. 

Don Kishoti, libri i fundit i kalorësisë, ka një hero kalorës të quajtur Don Kishti, 

i cili vjen nga një familje e rënë nga vakti, sojli i varfër. Ashtu si dhe Amadisi, kërkon 

famë, lufton për njerëzit në nevojë, përballet me gjigandë, etj. Amadis ishte i 

admirueshëm, ndërsa Kishoti qesharak në pamjen e jashtme. Shoqëria e adhuroi 

Amadisin, Kishotin e përqesh. Amadisit ia njohim jetën në detaje, ndërsa Kishotin e 

njohim pas moshës 50 vjeçare.  

Kishoti, largohet nga shtëpia, realizon tre dalje  pa paramenduar, a parashikuar 

gjë. Me vete nuk ka marrë as paratë e domosdoshme. Nga pamja e jashtme, kapela i 

shkon mirë me emrin që mban si Kalorës i Fytyrës së Vrerosur. Ky emër është një 

veshje burleske, por ai nuk u turpërua prej tij madje u krenua. Kishoti nuk vepron sipas 

një plani, por ka një qëllim, kthimin në shtëpi e bën pa dëshirë. Nuk e njeh realitetin, as 

e vëzhgon atë, madje vijon të largohet gjithnjë e më shumë nga realiteti e në këto kushte 

ka pak për të thënë e pakkush  beson tek ai. Në Librin e Parë, Kishoti shkatërron 

mullinjtë e erës, vjedh mushkën, goditet me grushte, etj. Në Librin e Dytë, ai  nuk është 

aspak heroik, nuk e kupton fare realitetin deri në atë pikë sa nuk vë re as  gënjeshtra 

shumë të trasha.  

 

Kishoti, është një hero apo antihero. Kishoti, nuk e di mjaftueshëm se si 

funksionon shoqëria, madje as shqetësohet ta zbulojë. Ëndërron të realizojë vepra 

madhështore por nuk ia del, pasi fizikisht është i dobët, s’ka mbështetës, as mjetet 

teknike të domosdoshme, të cilat mund të plotësonin pafuqinë fizike. Kishoti ka një gjë, 

vetëm një gjë: dëshirën për aventurë. Kishoti hyn në shumë aventura, nuk del asnjëherë 

fitimtar por nga ana tjetër as i humbur. Që në fillesë të çdo aventure duket se do 

dështojë, por vazhdon dhe ndjek me koherence idealin e tij fisnik, kalorësinë, fitoret e tij 

janë morale. Realizon rreth dyzet përballje me qenie njerëzore, kafshë e sende: luanë, 

dema, mace, dele, mullinj me erë, zonja, barinj, endacakë, vagabondë, kriminelë, 

studentë, priftërinj, etj.  Në disa raste shfaqet si pushtues mbretërish, si mbrojtës i të 

dashuruarve në probleme, si mbrojtës i paqes, përkrahës i grave, armik i magjistarëve, 

etj. Armiqtë e tij më të mëdhenj janë magjistarët.  
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Ka një ndryshim të madh mes Cervantes-it si personazh e autor dhe Kishotit si 

personazh. Pasi, Cervantesi qe njohës i mirë i kohës së tij, për vite kish qenë ushtarak 

karriere i suksesshëm, luftoi heroikisht në betejën e Lepantit, jetoi si rob për pesë vite në 

Algjeri nga ku tentoi të arratiset disa herë. Me t’u kthyer në Spanjë u bë tregtar, 

mbledhës taksash, me kontakte të rëndësishme si me botën e teatrit dhe me botën 

mondane, por dhe me atë të burgut e të shtresave të varfra. Më pas, Cervantes-i bëhet  

shkrimtar i suksesshëm. Me një jetë kaq  intensive, i rrahur me vaj e uthull, autori është 

njohës i mirë i jetës, kjo është arsyeja që shumë libra të tij janë të mbushura me përvoja 

jetësore dhe trajtojnë tema të ditës. Cervantes-i e kombinon gjithçka me një ndjeshmëri 

të thellë shoqërore, njerëzore, emocionale, me dashurinë për natyrën, njeriun, artin, 

muzikën, me një personalitet të jashtëzakonshëm në çdo këndvështrim.  

Pavarësisht se Cervantes-i e njihte shumë mirë qenien njerëzore, fitoren e 

dështimin, fatin e mire e të keq, heroizmin e frikësimin, personazhi i tij më i famshëm 

nuk është një hero i mirëfilltë, nuk është hero aventurash por një i çartur simpatik. Heroi 

i Cervantesit është një antihero i letërsisë. 

 

  Kishoti nuk është një hero romantik.  Studiuesi Pasco, i cili studioi romanin 

francez  të viteve 1750- 1850, ka krijuar një portret të heroit romantik. Ai vë re se ky 

hero është jetim, protagonistët janë të pambrojtur, institucionet që duhej të ushtronin 

këtë funksion si mbreti, kisha, fisnikëria, ushtria, janë dobësuar e janë praktikisht  të 

pafuqishëm. Shoqëria në kaos, familja e çorientuar kanë sjellë si pasojë ankthin e madh 

i cili reflektohet në letërsi me tema të tilla si: fatkeqsia, përmbytja, katastrofa, 

“epidemia” e jetimëve, etj.
394

  

Sipas Pascos, heroi romantik është rasti tipik i heroit të privuar nga e ëma 

dashuria dhe përkujdesja e saj. Ai përket shtresës së lartë shoqërore dhe zakonisht është 

i hijshëm në pamje. Por, sidoqoftë heronjtë romantikë janë heronj të lodhur, të mërzitur, 

të dëshpëruar, tekanjozë, pasivë, rebelë, etj. Në se marrin diçka përsipër nuk ia dalin 

dot. Në dështime viktimizohen. Ata janë krenarë për atë që janë, jo për atë që kanë bërë. 

Nuk kanë miq e nuk ndërtojnë miqësi intime me askënd, janë tipikë vetmitarë e të 

pasocializuar.
395

 “Shoqëria, të tjerët nuk kanë rëndësi për to, prandaj nuk ndjejnë 

empati për problematikën e tjetrit. Vdesin jo për kauza të drejta, por sepse duan të 

rifitojnë pozicionin social të humbur dhe pasurinë.” 
396

 

 

Ndërsa studiojmë figurën e Kishotit, vëmë re se nuk ia njohim të shkuarën. 

Asgjë për prindërit e tij, pse është beqar, asgjë nuk ndriçon për marrëdhëniet me njerëzit 

e fshatit të tij, ndërsa njohim vetëm priftin, berberin dhe dashamirësinë e tyre ndaj 

Kishotit. Nuk dimë nëse në fëmijëri pësoi ndonjë traumë, asgjë për të ritë e tij, por 

shohim se ai është një njeri që i nderon vlerat njerëzore ashtu si i kupton. Kishoti, nuk 

rend në kërkim të lumturisë, çka është tipari kryesor i heronjve romantik, përkundrazi 

jep gjithë ç’ka. Kërkon lavdi personale, famë, por kjo nuk bie në kundërshtim me vlerat 

e shoqërisë së kohës së tij. Kishoti nuk ka dëshirë t’i bëjë keq vetes e të tjerëve, madje ai 

është mbrojtës i  të dobëtëve, si për shembull  i damave në rrezik. Këto karakteristika e 

bëjnë heroin servantin, të ndryshëm nga heroi romantik. Kishoti është një personazh 

qesharak, i lajthitur, simpatik, nuk kërkon të përfitojë për vete dhe thjesht imiton 

kalorësit. Sigurisht, Kishoti nuk është një hero romantik i tipit të Ema Babarisë, ndonëse 
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kritika e krahason rëndom me të. Ai është idealist përballë shoqërisë që e kundërshton. 

Kishoti nuk kalon mes traumave e sprovave psikologjike, por situatave teatrale e 

burleske.   

 

Heroi në kulturën postmoderne. Edhe në kulturën postmoderne sigurisht  ka 

heronj. Ka mendësi të ndryshme lidhur me heroin dhe heroiken. Heroi i sotëm, kujdeset 

shumë për nivelin e tij ekonomik, mirëqenia ka  për të një rëndësi të jashtëzakonshme. E 

rëndësishmja zbehet. Nuk flitet seriozisht për gjëra që kanë rëndësi, pasi kjo 

konsiderohet si sjellje e njerëzve të mërzitshëm. Heroi merret me gjëra sipërfaqësore, 

pasi shoqëria postmoderne konsiderohet “light” dhe “soft”.  

 

Kishoti është një idealist i pakuptuar e i pakuptimtë, i cili  nuk ka lidhje me 

heroin postmodern. Kultura postmoderne në vend të përkushtimit për të shmangur të 

keqen e tejkaluar vështirësitë, nxit sjellje pasive e fataliste, pasi gjithsesi heroi nuk 

mund të  zgjidhë gjë,  ai është i destinuar të dështojë.  

  Postmodernizmi, sipas studiuesit Jose Antonio Marina, e vesh heroin me shumë 

vese: “... ai është spontan, rend pas idesë së çastit, nuk mendon për nesër, është i 

pasigurtë, i dobët etj.  Kjo jetë nuk e çon njeriun drejt gëzimit sepse frymëzimi i 

momentit të fundit nuk realizon objektiva afatgjatë, sepse spontanja nuk është krijuese, 

por një gjest, sjellje pa një reflektim në të.
397

 Pasi frymëzimi i momentit të fundit nuk 

realizon objektiva afatgjatë.”
398

  

 

Letërsia e mori spontanen nga psikologjia, nga Frojdi dhe  e trajtoi spontanen si 

autentike. Nga njëra anë, konsiderohet më origjinal vendimi i marrë pa u menduar, se ai 

i peshuari mirë, mbështetur mbi fakte e përvoja të mëparshme. Nga ana tjetër, 

konsiderohet donkishotesk, fëminor, i pakujdesshëm vendimi i marrë pa u menduar. 

Sot, kur heroi pëlqehet më spontan, jo vetëkontrollues, kur ka mospëlqim ndaj 

sistematikes, Don Kishoti është më simpatik, i pëlqyer, më në “modë”, se në kohën kur 

e shkroi Cervantes-i. 

Pjekuria shoqërore është shumë e rëndësishme në kohët tona. Njeriu mendon, 

reflekton,  analizon, dedukton, sintetizon pëvojat e veta, këto janë shenjë maturie e 

civilizimi. Mendojmë se është fatkeqësi, që të rriturit të sillen si fëmijë të kapur në 

trupin e një të rrituri. Kishoti hero antihero, sillet si një hero grotesk, i papjekur. Ndërsa 

mbushi 50 vjeç, për kohën e tij ishte plak, sillej si adoleshent e me një papjekuri të 

theksuar sociale. Për gjatë dy librave e shohim heroin të rritet, p.sh. në marrëdhënien me 

Sançon, por jo në të gjitha fushat dhe kjo konsiderohet  çmenduria e Kishotit.  

 

Savater tek libri i tij Vlera e zgjedhjes, thotë: Të sillesh d.m.th. ndërsa përzgjedh, 

për të realizuar zgjedhjen, njeriu duhet të sistemojë dijet e tij, imagjinatën, dhe 

vendimin, gjithashtu të qëndrojë brenda kuadratit të mundësive të tij.
399

   

 

Prej këtej dallojmë ku gaboi Kishoti, ku vazhdon dhe gabon heroi i sotëm; ai 

nuk ka njohuritë e duhura, imagjinata e tij nuk njeh kufij dhe del jashtë fushës së 

mundësive të tij. Njerëzit, sot e shohin veten si Kishoti prandaj dhe e justifikojnë atë. 
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Kishoti nuk e lexoi qartë realitetin, por çdo njeri mund ta lexojë gabim realitetin. ”Është 

shprehje e paaftësisë njerëzore, për t’i kundruar gjërat ashtu siç janë, për të menduar 

kthjellët, pa paragjykime, pa mistifikime, pa ëndërrime.”
400

 

Disa lexues, mendojnë se mund t’ia falin Kishotit çmenduritë e tij, pasi thjesht u 

gabua, në thelb është njeri i mirë. Ky është  mendim shumë i zakonshëm, justifikim  dhe 

përligjje tipike për shoqërinë postmoderne, gati-gati si frymë solidariteti… apo “qytetari 

i kërkon shoqërisë ta mbrojë, pa qenë i detyruar ndaj saj. Kjo nuk është një ide realiste, 

pasi nuk merr parasysh se shoqëria përbëhet nga  individë” 
401

. Kishoti nuk do e 

mbështeste këtë arsyetim, pasi ai është i përgjegjshëm për veprimet e tij, nëse nuk do 

ishte i përgjegjshëm, lavdia nuk do t’i përkiste atij, dhe gjithë ato “bëma” nuk do kishin 

asnjë vlerë. 

Kishoti, personazh që dëshiron të jetë heroik, ndërsa admiron heronjtë që ka 

njohur përmes librave. Kishoti është padyshim një hero libresk,  kaq shumë i adhuron ai 

heronjtë e librave sa vazhdimisht krahasohet me ta, i imiton. Heroi postmodern, ashtu si 

Kishoti ndjek pas pasionin e tij, rend pas tij i njeh përparësi krahasuar me familjen, 

fëmijët, pasionet e tjera, apo detyrimet. Heroi dëshiron të jetë i rëndësishëm, suksesin e 

dëshiron së pari për veten dhe meqë është bujar dëshiron dhe suksesin e të tjerëve. 

Ashtu si Kishoti heroi postmodern dëshiron të bëjë mirë pa përllogaritur realitetin dhe 

pa siguruar mbështetjen e të tjerëve. Kjo është një sjellje prej të marri, aspak 

inteligjente, Cervantesi nuk e idealizon. 

 

Cervantesi në librin e tij nuk e përshkroi Kishotin si një model për t’u ndjekur, si 

një model shembullor, por si një të çartur qesharak. Ndërsa ne lexuesit e sotëm e 

pëlqejmë e ndjejmë simpati për Kishotin, këtë personazh spontan, të fokusuar në 

objektivin e tij, që dukshëm ka fituar pavarësi nga gjërat e zakonshme rrotull tij, 

emocionalisht i qëndrueshëm, pavarësisht se objektivat e tij janë të parealizueshëm në 

botën reale. Kishoti i njeh të gjitha detyrimet morale e fetare të kohës së tij, ai është një 

hero me virtyte, por vlen ta theksojmë sërisht problemi tij i madh është mosnjohja apo 

shpërfillja e realitetit.  

 I admirueshëm nuk është veprimi i Kishotit por gjenialiteti i Cervantesit. 

 

Heroi i romaneve të ditëve tona, ndryshon shumë nga Kishoti. Protagonisti, 

nuk do të realizojnë asnjë vepër të jashtëzakonshme heroike, pavarësisht se mund t’i 

kenë të gjitha mundësitë e aftësitë. Të tjerë dëshirojnë të realizojnë vepra spektakolare, 

por dështojnë, nuk kanë fuqi t’i japin jetë heroit brenda tyre. Heroi i romaneve të sotme 

është antiheroi që ngjall vetëm keqardhje, shfaqet i dobët e i mundur. Heroi në vend të 

admirimit, ngjall mëshirim. Dështimi merr dinjitet. Pra ka një kontrast të rëndësishëm 

me heroin e veprave të jashtëzakonshme e të suksesshme. Sot, është mbyllur epoka e 

heronjve të jashtëzakonshëm dhe rrugëtimeve të tyre shembullore. 

 

Në hipotezat tona të shumta për ta parë Kishotin me radhë si hero i një building 

novel, si hero romantik, problematik apo antihero, fëmijë i gjetur apo bastard realist, 

hero postmodern, etj.,  mendojmë se nuk mund ta arrijmë në një përcaktim të sigurtë. 

Nga këndvështrimi ynë duke qenë personazh romanesk ai është më tepër  një hero 
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problematik sipas Luckas-it. Sidoqoftë ky hero është pak nga të gjitha dhe përfaqëson 

tipare të shumanshme, ashtu sikundër ky roman i parë modern në Evropë përmbledh 

tipare të shumë zhanreve e nënzhanreve si për shembull romanin kalorësiak, romanin 

pastoral,  pikaresk, galant, poema lirike, etj., pasi nga vetë natyra e tij romani është një 

zhanër enciklopedik që mbledh shumë elementë universal që krijojnë një totalitet të 

veçantë. Lidhur me këtë Schlegel qysh në vitin 1800 në Lettre sur les romans shkruante  

se “romani është i aftë të përfshijë të gjitha zhanret dhe të pajtojë modalitetet e 

mundshme të të shkruarit letrar, përfshirë këtu edhe lirizmin, që tradicionalisht i lihet 

poezisë”
402

. Prandaj edhe M. Robert e  quan romanin zhanër uzurpator
403

.    

  

     

  3.3.1 KISHOTI, HERO PROBLEMATIK 

 

 

Në një përpjekje për ta klasifikuar Don Kishotin, ndoshta  do të adoptonin 

termin hero problematik të kritikut Georg Lukács. Përmasa e tij si hero, gjithë 

madhështia e Kishotit ndoshta do të shfaqej më qartë po të zhvendosej qëllimi parodik i 

autorit drejt ligjërimit të tij politik. Në fakt, pelegrinazhet e personazhit tonë do të qenë 

vetëm qesharake nëse bota që ai përshkon nuk do ta njihte çmendurinë. Por mungesa e 

arsyes, çmenduria ekziston, veçse ajo është e  një lloji tjetër, vetëm kjo e bën heroin 

apostull të një ideali tashmë të tejkaluar. Siç e thekson Lukács, me Don Kishotin 

“sublimiteti bëhet çmenduri” sepse kjo mënyrë të qeni e të vepruari s’mund të shprehet 

ndryshe në këtë botë veçse përmes aventurave të pazakonta e joadekuate.
404

  

Në një kuadër tjetër, Don Kishoti, do të ishte hero epik, por jo ai është vetëm një 

hero problematik, d.m.th. romanesk, përderisa është bartës i vlerave cilësore në  një botë  

të rremë ku vetëm vlerat materiale kanë rëdësi. Heroi romanesk sipas Luckas-it është 

hero problematik, sepse problemi i tij qëndron në faktin se ka “një hendek të 

pakapërcyeshëm me botën” që  ai synon, në kërkim të vlerave autentike në një botë 

konformizmi e konvencioni; një kërkim i tillë sigurisht sa vjen e degradon dhe është i 

dënuar të  dështojë.  

Sidoqoftë ky hendek i pakapërcyeshëm nuk është radikal, sepse midis heroit dhe  

botës mbijeton një “unitet i mjaftueshëm” pa të cilin kërkimi vetë do të ishte i pamudur 

dhe që konsiston pikërisht në këtë degradim të përbashkët. Kështu romani gjendet midis  

epopesë dhe tragjedisë, ku e para nënkupton një përputhje të heroit me botën (apo 

ndonjë çarje vetëm rastësore), ndërsa e dyta një mospërshtatje thelbësore e 

përfundimtare midis heroit dhe botës. Romani ngjan njëkohësisht dhe në mënyrë 

dialektike me njërën dhe tjetrën, prandaj Don Kishoti si hero i romanit të parë modern 

në Evropë nuk është më as hero epik e as hero tragjik, duke bartur gjithsesi tiparit e 

njërit dhe tjetrit por edhe shume tipare të tjera që e tipizojnë si hero problematik. 

Prandaj gjithmonë sipas Luckas-it, romani është i vetmi zhanër letrar ku “... 

etika e romancierit bëhet një  problem estetik i veprës.”
405

 Koha në të cilën jetoi 

Cervantes-i ishte koha e demonizimit të lirisë, e ngatërrimit  të madh të vlerave brenda 

një sistemi aksiologjik  që ende  mbijeton. Dhe Cervantes-i, si i krishterë i mirë besnik 

dhe patriot i ndershëm në mënyrë naive ka arritur thelbin më të thellë të kësaj 
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problematike demonizmi në veprën e tij letrare, nevojën që heroi më i pastër të kthehet 

në  grotesk, besimi më i fortë të shndërrohet në çmenduri sa kohë që udhët që e  çojnë 

në atdheun e tij transhendental  janë bërë të papraktikueshme, pamundësinë që e vërteta 

subjektive  më e pastër e më heroike t’i korrespondojë  realitetit. Kjo është melankolia e 

thellë gjatë rrjedhës së vetë historisë, e ikjes së kohës që tregon ashtu si përmbajtje të 

përjetshme, se qëndrimet e përjetshme e humbin kuptimin kur e kanë bërë kohën e tyre; 

se koha mund ta tejkalojë të përjetshmen. Në terma estetike, pra, do të thoshim se kjo 

është beteja e madhe e të brendshmes kundër prozaizmit të jetës apo realitetit të 

jashtëm, një lloj poezie triumfuese ndonëse jo pa nuanca ironie.  

 

Cervantes-i shumëfishon zërat, regjistrat e kundërt, krijon një plurivokalitet 

sipas termave të Bakhtinit, shkurt ai nuk e lehtëson një konkluzion të mundshëm.  Do të 

ishte vërtet vështirë të përcaktoje qartë qëndrimin apo bindjen ideologjike të Cervantes-

it  gjatë narracionit, sepse nga një faqe në tjetrën, mendimiet mund të duken 

kontradiktore, personazhet mveshin aspekte nga më të papriturat sikur gjëja kryesore të 

ishte zhdukja e sigurive. Në këtë kuptim do të thoshim se Don Kishoti nuk ka asgjë prej 

heroi apologjetik, kështu lexuesi do të ketë gjithmonë mundësinë ta krahasojë arsyen e 

tij me fyerjet që e bëjnë heroin aq qesharak; ai do të ketë  gjithashtu mundësinë të qajë 

bashkë me të për fatkeqësitë e heroit, të inatoset bashkë me të.  

Romancieri mund të marrë vetëm  një qëndrim ironik ndaj vlerave që kërkon 

heroi romanesk, ato vlera që ekzistojnë në  një formë abstrakte dhe konceptuale në 

vetëdijen e autorit. Por ato marrin një karakter abstrakt dhe si të  tilla nuk do të kishin 

vend në një vepër letrare. Problemi i romanit do të ishte që ta bënte atë çka është 

abstrakte dhe etike  në vetëdijen e romancierit, element thelbësor të një vepre ku ky 

realitet do të ekzistonte si  një prani e degraduar. Luckas thotë “romani është i vetmi 

zhanër letrar ku etika e romancierit bëhet një problem estetik i veprës”.
406

  

 

Cili do ë ishte në këtë rast, raporti midis Don Kishotit dhe historisë së tij dhe 

Cervantes-it? Nëse do t’i referoheshim kritikës, në të gjitha kohërat do të konstatonim 

se ka një tendencë për ta parë Don Kishotin si antitezë të pastër të Cervantes-it- kjo 

është çka duket në shtresën e dukshme të fabulës. Në këtë rast do të kishim një trajtim 

semplist që do ta trajtonte donkishotizmin vetëm si kështu ose ashtu, pra duke e 

zhveshur nga gjithë ambiguiteti. Do të ishim në situatën që, ose  realizmi i Cervantes-it 

është i vërtetë dhe në këtë rast Don Kishoti është krejtësisht i dënuar e i pashpresë, 

s’është veçse një i marrë grotesk e i pavlerë që madje mund të bëhet i rrezikshëm po të 

marrim parasysh fanatizmin e tij; ose Don Kishoti ka arsye t’ia imponojë idealin e tij të 

lartë e të spiritualizuar realitetit të mjerë që e rrethon. Në këtë rast të fundit, Don 

Kishotin duhet ta konsiderojmë si një lloj shenjtori të tallur dhe Cervantes-i rob i një 

arsyeje të kufizuar nuk ka kuptuar asgjë nga madhështia e imagjinatës së tij. Partizan i 

kësaj teze është Unamuno i cili e çoi aq larg besimin e tij në këtë deduksion sa shkroi 

një jetë të don Kishoti, sikur heroi të kishte jetuar vërtet dhe  Cervantes-i aty  nuk hynte 

fare. Në rastin e parë dhe më të përhapur Don Kishoti duhet kuptuar  si satira e një 

sjelljeje të shtrembëruar e të dëmshme nga pikëpamja shoqërore (jemi këtu ne 

arsyetimin edhe të Noli), në  rastin e dytë ai hyn automatikisht në kategorinë e 

apologjisë ose si thotë M.Robert, “në sektorin e haxhiografisë”
407

.  
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Të dy këto konsiderata mund të qëdronin pjesërisht pasi  nuk ka asgjë në tekst që 

t’i kundërshtonte. Por  sidoqoftë ne e kemi të qartë se Don Kishoti nuk ka si të jetë 

njëherësh grotesk dhe sublime sikundër edhe  Cervantes-i nuk mund të jetë edhe “gjeni” 

edhe njeri me arsye apo mendje të kufizuar”. Duke u nisur nga i njëjti iluzion këto 

konsiderata mund ta nënkuptonin alteritetin e  Don Kishotit dhe artin objektiv të 

pakundërshtueshëm të Cervantesit.  

Por Don Kishoti, qoftë në rastin e parë qoftë në të dytin, është një personazh i 

pamundur, eksentrik, pa dyshim;  kalorësi është vendosur në roman, si specimen unik, si 

një  hieroglif i një gjuhë të  padeshifrueshme, si një shenjë e pamundësisë. 

Cervantesi që deklaron qysh në fillim “se propozon por nuk përfundon asgjë” 

abstenon ta dënojë Don Kishotin si do të donte satira dhe ta  glorifikojë si do të donte 

apologjia. Por ky personazh që s’e ka shokun kurrkund, as në realitetin social as në 

Histori, s’mund të jetë veçse fryt i subjektivitetit të autorit. Kjo na bën të mos i besojmë 

paanshmërisë së shpallur të autorit. Po ta lexojmë romanin nga ky këndvështrim do të 

zbulonim shumë tregues që tradhtojnë një lidhje më të ngushtë midis Don Kishotit dhe 

Cervantes-it.  Ka shumë Cervantes te Kishoti pavarësisht deklaratave të kundërta të 

autorit, sikurse ka shumë Ema te Flaubert që herë pretendon se është krejtësisht i 

paanshëm e objektiv e herë do të çudiste publikun e tij me thënien “Zonja Bovari jam 

unë vetë”. 

Shpesh kritika pyet lidhur me qëndrimin e Cervantesit ndaj heroit të vet. Cilat 

ishin prirjet e vaçanta të tij apo rrethanat jetësore që i imponuan një neutralitet të tillë 

lidhur me opinionin (pikëpamjet mbi jetën, morali individualdhe shoqëror, bindjet 

politike dhe fetare, ngjarjet e kohës)? Pse si filozof ai ecte “i maskuar” madje aq i 

maskuar sa edhe pas kaq shumë shekujsh interpretuesit e ndryshëm ende  nuk e ndajnë 

dot këtë gjë. S’ka dyshim se në kohën e Inkuizicionit maskimi ishte një masë mbrojtëse, 

idetë  dhe autorët e tyre duhej të dredhonin. Cervantes-i nuk mjaftohet vetëm me 

fshehjen e mendimit të tij aty ky ku i fundit e komprometon për herezi. Ai i ngatërron të 

gjitha kartat duke pajtuar me radhë pikëpamje nga më të papajtueshmet, si të kishte 

dhuntinë të shihte gjithkund të vertetën relative në gënjeshtrën  e tjetrit  dhe  gënjeshtrën 

relative në gjykimet e tij. Kjo  është një prirje e veçantë që shkon nga njëra anë, drejt 

humorit, bazuar në një shkakësi të pro dhe kundër të shtyrë deri në absurd; nga ana 

tjetër drejt indiferencës që letërsia e rëndësishme romaneske nuk ofron shembuj askund, 

perveç rastit të Kafkës.  

Nuk është frika e kujdesi ndaj Inkuizicionit që mund të impononte një 

ambiguitet të tillë, atëherë si mund të shpjegohet kjo sfidë për të pasur për cdo gjë një 

pikëpamje intelektuale të dyfishtë  që çon në kaq shumë kontradikta?  

Është thënë shpesh se Cervantes-i parapëlqente mistifikimin; duke rreshtuar 

opinione e mendime të kundërta pa i shkuar fare ndërmend t’i pajtojë midis tyre, ai e vë 

publikun e tij para relativitetit të ideve të quajtura serioze, ose për të nxitur të qeshurën e 

të gjitha opinioneve, ose për të çuar gjithmonë përmes të qeshurës drejt një mendimi 

apo shqyrtimi të lirë. Të tjerë kanë parë në këtë veçanti të tij thjesh një mungesë 

koherence, çka e konsideron Cervantes-it sipas tezës së vjetër  si një njeri jo fort të 

mprehtë apo “povere oumo” që s’është në gjendje të kuptojë rëndësinë e frymëzimit të 

tij.  

Lidhur me këtë ambiguitet që shoqëron veprën M.Kundera do të shkruante: 

        “Kur  Zoti po linte ngadalë vendin e tij nga ku kishte drejtuar universin dhe  rendin 

e tij të vlerave, kishte  ndarë  të mirën nga e keqja dhe i kishte dhënë një kuptim çdo 

gjëje, Don Kishoti doli nga shtëpia dhe nuk qe në gjendje të njihte botën. Kjo e fundit në 



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

129 
 

mungesë të gjykatësit suprem u shfaq befas në një ambiguitet të frikshëm; e vetmja e 

vërtetë hyjnore u shpërbë  në qindra të vërteta relative që njerëzit i ndanë mes tyre. 

Kështu bota e Kohëve moderne lindi romanin, shëmbëlltyrën dhe modelin e saj, bashkë 

me të.”
408

       

Për M. Robert e cila duke u bazuar në mitin familjar apo ”romanin e familjes” 

sipas Frojdit  i ndan personazhët në “bastardë edipianë apo realistë” (ku rendit 

personazhet e realizmit kritik) dhe në “fëmijë të gjetur” (ku fut personazhet fantastikë  

pothuaj si ato të përrallave) nuk ka dyshim se Don Kishoti bën pjesë në këtë kategori të 

dytë. “I lindur nga një akt sovran i imagjinatës që e bën të dalë nga hiçi me emrin e tij, 

me shqytarin, kalin e tij  dhe “veshjen” epike që lyp kryqëzata e tij e çuditshme, Don 

Kishoti kryen pikë për pikë programin megalomanik të Fëmijës së gjetur, por e bën si 

asnjë hero tjetër i letërsisë universal ka guxuar  ta bëjë, pa i dhënë as më të voglën të 

drejtë arsyes, pa u zmbrapsur para kufijve të fundit të nihilizmit.” 
409

 

                          

           

 3.2.2 IDEALIZMI, HEROIZMI DHE DËSHTIMI 

 

 

Kishoti i filloi delirimet e tij, në Mançë, në moshën 50 vjeçare, i veshur me 

iluzione përzien dy botë, atë realen dhe atë imagjinaren, fantastiken, botën kalorësiake.  

Heroi ynë frymëzohet për aventura nga më fantastiket, përgjatë një rrugëtimi në dy 

libra, duke marrë me vete një njeri të thjeshtë dhe normal, të mahnitur nga bota ideale e 

imagjinare ku e tërheq i zoti i tij, sidomos në epokën e hekurt dhe jo të artë. Aventurat 

përmes të cilave kalon Kishoti janë normale për një kalorës, por shndërrohen në të 

jashtëzakonshme pasi Kishoti po i kërkon këto aventura jashtë realitetit kalorësiak, në 

një moshë të kaluar, me një kalë gërdallë dhe një shqytar që me kalimin e kohës ndihet 

viktimë e idealizmit të zotërisë së tij. Kishoti e vendosi vetën në këtë aventurë, sepse 

dëshironte të largohej nga realiteti i tij i një sojliu të varfër në moshë të shkuar, në një 

jetë pa emocion, pa ëndrra të realizuara. Kishoti u bë kalorës sepse besonte se dikush 

duhej të luftonte padrejtësinë, ligësinë e botës, kështu i veshi vetes detyrën e madhe të 

luftëtarit idealist. 

Në kapitullin e II, të Librit të Parë del nga shtëpia i veshur si kalorës, ndërsa 

kupton se për të qenë i tillë i duhet një emër. Pak çaste dyshoi për vendimin e tij, por më 

pas i dha drejtim, do t’i kërkonte ndihmë të parit njeri që do shihte.  

“... aventurieri ynë i ndritshëm po kuvendonte me veten e tij e thoshte:Pa 

dyshim, në kohën e pritme, kur të dalë në dritë historia e vërtetë e trimërive të mia me 

famë, i urti do t’i shkruajë, kur të arrijë në kaptinën e kësaj daljes sime të parë, ka për 

ta treguar me këtë mënyrë.....Lum ajo kohë e lum ai shekull, kur të dalin në dritë veprat 

e mia me famë, të vyera e të skaliten në bronz, të skulptohen në mermer e të zografisen 

në tabela, që të mbahen mend në kohën e pritme.”
410

 

 

Në të ngrysur arriti tek një han, të cilën e imagjinoi kështjellë me katër kulla e 

me majë argjendi të shndritshme, me urë të varur mbi hendek, ashtu si e kishte lexuar në 

libër. Në derë takoi dy prostituta të cilat i imagjinoi “zonjusha të bukura, a dy zonja të 
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hijshme që bënin muhabet para portës së kështjellës.”
411

 Kishoti, filloi t’u bëjë elozhe 

sipas stilit të kalorësisë, por gratë s’e kuptuan dhe u shkrinë së qeshuri, ndërsa heroi u 

skuq e zemërua, por për fat u shfaq hanxhiu.  

Kjo është një skenë dhe në libër ka  mjaft të tjera si kjo, ku vihen përballë ideali 

kalorsiak, me realitetin, e gjithmonë në këto situata Kishoti shndërrohet në pretekst  

burle apo thjesht konsiderohet si i marrë. 

Në kapitullin e IV, Kishoti takon disa tregtarë, të cilëve ju kërkon të përbetohen 

për bukurinë e të dashurës së tij, Dylqinjës së Tobozës. “Por sa i pa, Don Kishoti 

imagjinoi se i doli një aventurë e re, sipas librave që kish kënduar, dhe besoi se kjo i 

vinte si me porosi për ato që kishte ndër mend të bënte. Prandaj, pra, u krekos mbi 

yzengjitë me një mënyrë trimërore, uli shtijëzën, ngriti mburojën mbi kraharor, zuri 

mesin e udhës dhe qëndroi për të pritur sulmin e atyre kalorësve të arratisur, se ashtu i 

quante dhe i besonte.”
412

   

 

Tregtarët shakaxhinj, i kërkojnë t’ua tregojë zonjën, e nëse është e bukur do ta 

pohojnë. Kishoti mendon se nuk ka përse ta shohin për ta pohuar, nëse e shohin bëhet 

diçka e ditur, ata duhet ta lëvdojnë, ta pohojnë, ta besojnë, ta afirmojnë, ta mbrojnë, pa e 

parë vetëm pse ai e di....në mos... kjo turmë e poshtër e harbute.. ka punë me të. 
413

 

Debati u ndez, Kishoti u vërsul me shtizë kundër tyre, por Rosinanti ngordhalaq ra e 

Kishoti bashkë të. Në fund tregtarët, jo vetëm i thyen shtizën të zemëruar por dhe i 

dhanë dru, por e mbrojti mirë armatura. Kishoti përfundoi sërish qesharak, pavarësisht 

se beteja e tij ishte e denjë për një kalorës që kërkon që dama e tij të adhurohet nga të 

gjithë. 

Në kapitullin e XX, Cervantes-i ka vënë një nëntitull provokues e nxitës për 

lexuesin: “Mbi aventurën që s’është parë, as dëgjuar, të cilën asnjë kalorës i dëgjuar në 

botë nuk e mbaroi me aq pak rrezik sa trimi Don Kishoti i Mançës.” 
414

  

 

Heronjtë tanë, ndërsa ecin nëpër lëndinë, dëgjojnë një zhurmë të madhe. Sanço 

sa nuk vdiq nga frika, nata ishte e errët, hynë në një pyll lisash të gjatë, frynte një erë... 

shkaktonte frikë e tmerr çdo gjë përqark, por: “Don Kishoti, me zemrën e tij të 

patrembur, u hodh mbi Rosinantin, mori shqytin, rrëmbeu shtijëzën dhe tha: 

-Vëlla, unë kam lindur në kohën e hekurt, që t’i kërkoj Përëndisë së gjallë kohën 

e artë. Unë jam ai, për të cilin janë rezervuar rreziqet, trimëritë e mëdha dhe veprat 

heroike. Unë jam ai .... që do hedhë në harresë ...kalorësit arratiakë të famshëm të 

shekujve të shkuar, se unë kam për të bërë në shekullin e tanishëm çudira, trimërira dhe 

beteja aq të mëdha, sa do të erren ato më të shkëlqyerat që kanë bërë të gjithë të tjerët 

bashkë.”
415

 

Shqytari u shkreh në lot tmerri, u përpoq të bindë të zotin të mos rrezikojë, është 

natë, janë vetëm, askush s’i sheh, mund të tërhiqen, askush s’do t’i quajë frikaçë. Citon 

fjalët e priftit: ai që kërkon rrezikun me pahir merr veten në qafë. Ajo që i tmerroi tërë 

natën ishte zhurma e një rrote uji të vjetër. Heronjtë përfunduan të turpëruar, kokulur e 

më pas u gajasën në të qeshura. Kishoti mbeti i turpëruar, shkak ishte imagjinata e tij, 

dhe dëshira ideale për beteja fitimtare. 
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Çdo njeri normal, në jetë është gabuar në llogaritë  e tij më shumë se një herë, ka 

njohur këtë  pleksje të urtësisë me çmendurinë, të dëshirës idealiste për të bërë mirë e të 

zgjedhjes së rrugëve të dështuara që në fillesë, ka fituar përvojat jetësore për të 

vazhduar ndonëse as ato nuk të garantojnë se nuk do të dështosh përsëri. Çdo njeri 

normal është bërë qesharak në sy të të tjerëve, ka bërë veprime donkishoteske, është 

ndikuar me dashje a pa dashje dhe ka ndjekur  e imituar idhullin e tij apo idhujt, idealin 

e tyre e në përpjekjet për t’iu ngjarë është shndërruar në qesharak pakuptim. Në këtë 

kuptim Don Kishoti, nuk është i marrë, por një njeri i zakonshëm si të gjithë ne: 

vizionar, ëndërrimtar, idealist.  

” Don Kishoti nuk mund të kuptohet pa atë fuqi të imagjinatës servantiane, që 

krijon një realitet të ri estetik të trilluar, por me një imagjinatë gjithsesi të pashkëputur 

nga jeta reale. Në romanin “Don Kishoti”, fillesa e reales është harmonizuar me 

fillesën fantastike”.
416

 

 

 

3.4  DON KISHOTI  NJË ROMAN EDUKIMI (BUILDING NOVEL) 

 

 

“Kështu pra, kemi ratin e Don  Kishotit, i  cili e nisi rrugëtimin e tij në moshën 

pesëdhjetëvjeçare... Don Kishoti e Sanço fillojnë të mësojnë të jetojnë. Rinisin jetën e 

tyre. E gjitha kjo novelë është
 
një novelë edukimi. Në novelë dhe në jetë, deri në fund 

mësojmë të jetojmë. Ndjekja e zakonit, është miku më i keq i njohjes. T’ia dorëzosh 

veten zakonit, rutinës është vdekjeprurëse, vdekje në shpirt, vdekje intelektuale.”
417

 

 

Romanet e edukimit, formimit, janë një gjini letrare që tregon jetën e 

personazhit nga fëmijëria në pjekuri. Termi vjen nga gjermanishtja dhe në shqip 

përkthehet fjalë për fjalë, roman edukimi apo formimi. Filologu gjerman Johann Carl 

Simon, krijoi dhe e pagëzoi këtë zhanër, në vitin 1819. Por ekzistenca e elementeve të 

këtij zhanri janë më të hershëm. Tematika e këtij romani qëndron në evoluimin fizik, 

moral, psikologjik e social të personazhit, që nga fëmijëria deri në pjekuri. Në këtë 

evoluim, dallojmë tre etapa: të nxënit në rini, në vitet e pelegrinazhit e së fundmi 

përsosmëria.
418

 

Elememtë të romaneve të edukimit/ formimit  gjenden në shumë vepra të 

letërsisë klasike e mesjetare spanjolle, sidomos në veprat moralizuese, por kritika letrare 

spanjolle mendon se në Rilindje me romanin pikaresk, gjejmë fillesën e këtij zhanri. 

P.sh. romani Lazarillo de Tormes, tregon procesin jetësor përmes të cilit kalon 

protagonisti, Lazaro, i cili mëson të mbrohet në jetë, pasi ka vuajtur shumë nga 

keqtrajtimi i disa zotërinjve abuzivë.  

Kjo gjini lindi bashkë me Romanticizmin gjerman, me veprën e Wolfgang 

Goethe, të botuar në vitet 1795-1796, titulluar Vitet e formimit të Wilhelm Meister.  
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Përkthimi i romanit në anglisht, ndikoi letërsinë e Europës dhe të botës. Zhanri përparoi 

me kohë në vende të ndryshme të Evropës, aty ne gjejmë jo vetëm formimin e karakterit 

të personazhit por dhe dështimet, pra në një farë mënyre itinerarin që ndjek personazhi 

deri në formimin e tij të plotë. Ky zhanër njohu mjaft zhvillim në shekujt XIX, XX, 

krahasuar me fillimet e veta. Sot, ka shumë shkrimtarë me emër, vepra e të cilëve i 

përket kësaj gjinie. Nga gjysma e dytë e shekullit XX, zhanri e ka humbur peshën e vet, 

por ende shkruhen shumë romane apo xhirohen filma ku gjenden elementë të tij.    

  Në letërsinë spanjolle bashkëkohore, një emër i madh për Spanjën në botë, 

Carlos Luis Zafon, në vitin 2001 shkroi romanin  La Sombra del viento, i cili ruan 

elementë të rëndësishëm të romanit të edukimit. Ky roman është përkthyer në shumë 

gjuhë të botës dhe në shqip. Autori na tregon fëmijërinë dhe pjekurinë e Daniel 

Sempere, pëmes misterit të dashurisë për librin. Ky libër mund të quhet Romani i 

Edukimit të shekullit XXI. 

Kur flasim për llojshmërinë e romaneve, nënzhanret e tyre, kujtojmë ato 

policeske, rozë, të verdhë, me tmerr, mister, fantazi etj, por nuk pëmendet shpesh 

romani t formimit apo edukimit. Ky zhanër mund të jetë brenda, si pjese e çdo zhanri 

tjetër. Kështu për shembull Xha Gorio, i Balzakut, është quajtur roman i zakoneve po aq 

dhe i edukimit, nga pikëpamja e personazheve, si motrat Gorio dhe Rostinjaku.  

A mund të jetë Don Kishoti, nga  një këndvështrim i caktuar edhe roman 

edukimi? Kritika letrare spanjolle njeh pjesë të këtij zhanri shumë libra që u shkruan 

para se ky zhanër të emërtohej si i tillë, dhe që kanë disa elementë të këtij nënzhanri e 

që njëkohësisht përfaqësojnë zhanre të tjerë. Ka libra të cilët cilësohen si të tillë, 

ndonëse nuk ndjekim kronologjikisht evoluimin e heroit. Maturimi i personazhit mund 

të shihet në mënyrë lineare ose të jepet si rezultat i një kohe eliptike, pasojë e faktorëve 

që nuk përshkruhen në libër.  

Kështu ne e dimë se Madamë Bovari mund të konsiderohet dhe si një roman 

edukimi, ndonëse edukimi i Emmës me librat romantikë e sentimentalë shprehet vetëm 

me disa fraza në roman. 

 

Por le t’i kthehemi hipotezës sonë: A është Don Kishoti ndër të tjera dhe një 

roman edukimi? 
 

Mendojmë se po. Ky zhanër mban në qendër një hero: një personazh kryesor, si 

Kishoti. Personazhi, në romanin e edukimit duhet të jetë i dallueshëm përballë grupit, 

me karakteristika specifike. I tillë është Don Kishoti, idealist, dëshiron të ndryshojë 

botën, ta bëjë më të mirë, qëndron i vetëm përballë personazheve të tjerë dhe botës që e 

kundërshton. Kishoti dhe fizikisht bën përshtypje, i hollë shumë e i gjatë, duket se 

tërheq vëmendjen me pamjen e tij të shëmtuar thatanike.  

“Në një fshat të Mançës, që s’dua t’ia kujtoj emrin, rronte pak kohë më parë një 

sojli nga ata me shtijëzë në sallën e armëve, me mburojë të vjetër, me kalë thatanik e me 

langua të gjahut.” 

“Sojliu ynë ishte nja pesëdhjetë vjeç; i fortë nga shëndeti, i thatë nga trupi, i 

mprehtë nga fytyra, ngrihej që me natë dhe ishte merak pas gjahut.” 
419
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Ne romanet e edukimit një kusht tjetër është ndryshimi psikologjik i personazhit, 

evoluimi i tij, nën ndikimin e faktorëve që e formësojnë apo edukojnë atë. Zakonisht 

përmes monologjeve të brendshme, kujtimeve të personazhit, dialogimeve, figurave të 

ndryshme, etj. krijohet profilizimi mendor e imagjinar në të cilin personazhi lëviz. Ky 

është kusht që lexuesi të kuptojë më mirë arsyet pse personazhi reagon në këtë apo atë 

mënyrë. Në romane të ndryshëm vëmë re se heronjtë kanë mosha të ndryshme, 

pavarsisht se pjesa më e madhe e tyre zbulohen që nga fëmijëria, rëndësi të veçantë ka 

pjekuria e tyre, transformimi. 

  Don Kishoti, nga personazh burlesk transformohet në personazh me qëllime të 

larta, i gatshëm të sakrifikohet për të tjerët, me vullnet të lirë, personazh i patrembur që 

nuk ka frikë nga pësimet, duke u shndërruar në shembull heroizmi njerëzor. Përveç 

kësaj, Don Kishoti që ne njohim, qysh në fillim të librit jepet si produkt i leximeve të 

romaneve kalorësiake. Ai e ka përfunduar edukimin e tij qysh në hyrje të romanit.  

Nga Alonso Kihano, shndërrohet në Kishot, sepse nuk e pëlqente jetën 

monotone që bënte, sepse ai mendon se bota do ndryshuar, fati i njeriut do ndryshuar. 

Alonso Kihano ishte lexues i thekur, intelektual i lexuar, debaton shtruar me miqtë e tij 

dhe kuptohet se ka njohuri të thella. Nga dëshira e madhe për leximin shiti toka e bleu 

libra. Shumë herë rrekej t’i ndryshonte fatet e personazheve të librave qe lexonte, apo të 

shkruante fundin e librit ashtu sikundër e ftonte autori, por e ndalonin ca mendime të 

mëdha e të dendura, mendja i ishte mbushur me ato që këndonte në libra: fantazi, 

magjira sherre, etj. I pëlqente gjahu e shpesh dilte që me natë se i pëlqente vërtet shumë. 

E vërteta është se nuk ndryshoi vetëm emrin, por të gjithë jetën e tij. Ai vetë fillon të 

ndryshojë jetën e tij, pasi ai nuk është fatalist. Nëse nuk do kishte menduar kështu ai 

nuk do të ishte bërë kalorës i arratisur, por do rrinte tek votra, dhe mbesa do t’i bënte 

hyzmet tek priste të plakej. 

Kishoti kushtëzon ndryshimin e personazheve të tjerë si Sanço, i cili ishte 

mendjekthjellët dhe praktik, por kishotizohet në mënyrën e tij të të menduarit, aq sa 

pranon të bëhet guvernator i një ishulli për qëllime idealiste. E folura e Sanços ndryshon 

përdor fjalë të përzgjedhura, rimon vargjet sipas stilit të poetëve të mëdhenj, ndërsa 

sjellja merr finesë. 

“I ndritë shpirti atij që shpiku gjumin, se është gunë që mbulon çdo mendim dhe 

shqetësim të njeriut, se është ushqim që pret urinë, se është një ujë që shuan etjen, se 

është zjarr që zbut të ftohtët, se është të ftohtë që zbut të nxehtët, shkurt e me një fjalë 

është, që të mos e zgjatim, monedhë e përbashkme për të gjithë e të gjitha, me të cilën 

mund të blesh ç’të të pëlqejë, është kandar e gur kandari që barabit mbretin e bariun 

dhe budallanë me të mençurin.”
420

 

A nuk mund të konsiderohet edhe ky shndërrim i Sanços, në një dimension i 

romanit edukues?  

Kishoti i ndryshon emrin vajzës së ëndrrave të tij, të cilës asnjëherë s’i foli, dhe 

e idealizoi në mendjen e tij si Dylqinia e Tobozës. Nga Aldonza Lorenzo në Dylqinea e 

Tobozës, në gruan e idealizuar, hyjnizuar, në “zonjën e mendimeve të tij”, në “gruan e 

pashoqe”, në “zonjë e zemrës së tij jesire”, “kryebukuri absolute e botës ndënhënore”, 

por në fund realiteti është i hidhur pa dashuri, pa idealizime, pasi Aldonza Rorenzo e 

vërtetë është larg imagjinatës së dalldisur të Kishotit.  
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“...Sanço Pança, kur vajti me letrën e hirësisë suaj te zonja Dylqine, e gjeti që 

po shoshte grurin, dhe, për më tepër, një grurë nga një rasat i lig, pra dhe më lind një 

dyshim mua edhe mbi rasatin e vetë asaj, zonjës Dylqinje, në është vërtet i lartë e i 

ndritur  apo si është.”
421

 

 

Kishotin në e njohim në moshë të pjekur, madje për kohën quhej moshë e thyer, 

por transformimi i tij është shumë i veçantë, kritika letrare e ka quajtur sançizimi i 

Kishotit. Kishoti ndikohet nga miku i tij më i ngushtë i cili ka sens praktik dhe 

orientohet më mirë se ai në botën reale, çlirohet nga iluzionet e përçartjet kalorsiake. Në 

Librin e Dytë, Kishoti fillon dhe e kopjon Sançon edhe në mënyrën e tij të të folurit, me 

frazeologji popullore.  

“Një hamendësi gjeniale kjo e Cervantesit që futi në teorinë e letërsisë temën e 

tjetërsimit, e cila më vonë zuri vend qendror në letërsinë moderne, sidomos të shekullit 

XX.”
422

 

“Kurrë ndonjëherë tjetër s’të kam dëgjuar të flasësh, o Sanço, kaq bukur e me 

sqimë si tani, -tha Don Kishoti,- pra më mbushet mendja se duhet të jetë e vërtetë një 

fjalë e urtë, të cilën ti e përmend vazhdimisht: Thuajmë me kë rri, të të them cili je”.
423

 

Në  romanet e edukimit autorit i pëlqen të rrëmojë në trurin e personazhit,  të 

zbulojë shpërfaqjet e tij, t’i zbulojë lexuesit detaje, madje deri në fund përse bëhet fjalë, 

pasi në romanet e edukimit personazhi nuk është njëplanësh dhe i cekët, por kompleks.  

Kishoti është më i zgjuar se shqytari i tij, i cili kënaqet veç me bukën e gojës, me 

të sotmen, ndërsa Kishoti idealist i thotë  shqytarit se kjo botë s’është veç një lëmsh e 

një katrahurë intrigash të koklavitura e qëllimesh kundërshtare. 

I bërë gati për aventura kalorësiakë Kishoti zbulon një pjesë të vizionit të tij me 

fjalët: “Këtu vëlla Sanço Pança, mund të bëjmë not me aventyra. Po ja ku ta them që, 

edhe sikur të më shikosh në rreziqet me te mëdha te botes, ti s’ke nevoje te vesh dorën 

ne shpate qe te me mbrosh, veç në pafsh se ata që më sulmojnë janë harbute të poshtër, 

se në këtë rast mund të më ndihmosh. Po ne qofshin kalores, nuk është i lejuar a e 

përmendur me asnjë mënyrë të më ndihmosh, gjersa të dorëzohesh kalorës.”424 

Nga ana tjetër, seria e aventurave që Don Kishoti ndërmorri, janë padyshim një 

rrugëtim edukues dhe transformues. 

Në  romanet e edukimit subjektivizmi arrin kulmin, madje zbulon jo vetëm 

emocionet dhe perceptimet e mendjes së protagonistëve por dhe të trupit të tyre. Përveç 

kësaj, pothuaj në të gjithë romanet e edukimit, dashuria është një përvojë formuese, si e 

tillë ndonëse virtuale, ajo merr krejt rëndësinë e saj edukuese e formuese të Don 

Kishotit. Padyshim, ajo është një përvojë transformuese. 

Dashuria e Kishotit me Dylqinjën bëhet shoqëruese gjatë gjithë veprës. Ajo 

është një dashuri platonike e idealizuar, poetike dhe joreale. Vajza është gati e përkryer, 

madje që të ishte e tillë Kishoti i ndërron emrin. E mahnitshme në trup, në shpirt e si e 

tillë meritonte çdo njërin prej mendimeve dhe trimërive që heroi realizoi në emër të saj. 

Njohja e tyre nuk është reciproke, por heroit i mjafton një vështrim i saj, të cilin nuk e 
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morri kurrë. Dylqinja i përmbush të gjitha kushtet e së dashurës së një kalorësi, madje 

përtej kësaj u shndërrua në mit i grave të famshme në letërsinë universale të shkruar, 

pasi mishëron modelin e gruas së përkryer, u shqua mbi gratë e letërsisë paraardhëse e 

ndikoi ato që pasuan e trashëguan tiparet e saj, aq sa sot flitet për Dylqinja në letërsi të 

ndryshme nëpër botë”. 

“Oh zonja ime Dylqinjë e Tobozës, kulmi i bukurisë, kurora e zgjuarsisë, thesar i 

hollësisë, arka e nderit dhe ideali i të gjitha mbarësive, lartësive dhe lezeteve të botës, ç 

‘bën vallë tani hirësia jote? A e kujton vallë kalorësin tënd jesir, që përball kaq rreziqe 

vetëm e vetëm që të të shërbejë.”
425

 

Të gjitha novelat e kalorësisë njohin një dashuri të kalorësit, Kishoti si adhurues 

i tyre i qëndroi besnik asaj që kishte lexuar, ai dëshironte të mbetej një kalorës i vërtetë, 

madje më i madhi kalorës i arratisur i të gjitha kohërave. 

“Pasi i pastroi armët, pasi e bëri  morionin helmetë, pasi emëroi kalin dhe pasi 

pagëzoi vetveten, u mejtua se tani s’i mungonte gjë tjetër veçse të kërkonte një zonjë, me 

të cilën të binte në dashuri. Se kalorësi i arratisur pa një të dashur do të ishte si një lis 

pa fletë e pa pemë a si një trup pa shpirt.”
426

  

 

Asnjëherë nuk duhet harruar se në  romanet e edukimit personazhi është ai që 

është dhe falë rrethanave të caktuara: klasa shoqërore, ndikimi i miqve, shkollimi, etj. 

Personazhi i këtyre romaneve është në kërkim të identitetit të tij, personalitetit, 

realizojnë udhëtime të vëteta apo të brendshme me qëllim ndryshimin e botës së 

jashtme.  

Kishoti disa herë pohoi me gojë ndikimin që patën librat e kalorësisë në jetën e 

tij, arsyeja kryesore pse realizoi tre dalje. Nëse ai nuk do kishte lexuar ata libra, me 

siguri jeta e tij do kishte qenë krejt tjetër. Ndryshimi që ndodhi në mendjen e tij u 

shoqërua me ngjarje të dukshme.  

“Duhet ditur që sojliu i përmendur më sipër, kur s’kishte punë, domethënë tërë 

motin, e shkonte kohën duke kënduar libra kalorësie me aq zell e qef, sa e linte pothuaj 

fare mënjane punën e gjahut, bile dhe administratën e çifligut te tij; dhe kureshtja dhe 

mania e tij për ketë gjë arritën gjer në atë pikë sa shiti shumë dynym ara për të blerë 

libra kalorësie, që t’i këndonte, dhe kështu mblodhi në shtëpinë e tij aq sa mundi qe ti 

këndonte”. 
427

 

 

Tipar i personazheve të romaneve të edukimit është se personazhi është një 

idealist, luftëtar, melankolik, i vetmuar, ëndërimtar, vëzhgues, i ndjeshëm si Kishoti apo 

Ema Bovari. Të paaftë për të realizuar idetë e tyre, si pasojë e presionit të jashtëm, 

situatës, apo realitetit që i rrethon, por gjatë zhvillimit të romanit ata përpiqen dhe 

arrijnë disa nga objektivat e tyre të nevojshëm. Ky mund të quhet momenti i tyre i 

maturimit apo i kthjellimit.  

Maturim i Kishotit kur ai vetë vë në dyshim ekzistencën e të dashurës së tij 

imagjinare, ndërsa më parë ngrinte shpatën kundër kujtdo që mohonte a dyshonte në 

ekzistencën, virtytshmërinë apo në bukurinë e saj.  

“Veç një Zot e di në se është e rron vërtet Dylqineja në këtë botë, a, përkundrazi, 

nuk rron si edhe  nëse  është a jo e imazhinuar nga unë...”
428
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Këto personazhe, ndonëse përpiqen shumë, nuk arrijnë të kuptojnë realitetin që i 

rrethon, prandaj vendosin të largohen. Largohen drejt njohjeve të reja të cilat zënë 

vendin e të vjetrave, përparojnë në sjellje dhe në mënyrën se si e shohin botën, edhe pse 

shpesh zevendësojnë një iluzion me një tjetër, një ëndërr me një tjetër ëndërr.  

Mendoj se kjo është arsyeja pse autori e nxjerr Kishotin në tre dalje, pavarësisht 

se ai, nuk arrin të kuptojë plotësisht realitetin rrotull tij. Kishoti nuk largohet vetëm nga 

realiteti, por ai zhytet në përçartjet e tij, që në fakt është një largim i llojit të tij. Përmes 

Kishotit, Cervantes tregon se jeta, historia e njeriut është produkt i mençurisë, arsyes, 

urtësisë, por dhe gabimeve, naivitetit, idealizmit, marrëzisë. Madje Cervantesi, si 

përjetues real i eksperiencave jetësore e vendos personazhin e tij përballë përvojave nga 

më të paimagjinueshme. Një nga aventurat me dramatike te heroit është ajo përballë 

luanit, pavarësisht sesa i rrezikuar ishte realisht, ai u soll me një kuraje të madhe, kjo e 

bën atë hero e jo të çmendur siç e komenton Sanço.  

“Qerrja vijoi udhën e saj, dhe Don Kishoti, Sançoja dhe Kalorësi i Cibunit 

Jeshil të tyren. Gjatë tërë kësaj kohe, don Diego i Mirandës s’kishte thënë asnjë fjalë, 

ashtu tërë sy e veshë siç qe bërë, që të mos i shpëtonte asgjë nga bëmat e të thënat e Don 

Kishotit, duke e gjykuar me vete se duhej të qe një  njeri gjysëm i mençur e gjysëm i 

marrë, ku nga të dyja gjysmat s’dihej mirë se cila ishte më e madhja.... Më shtrëngoni 

t’ju them zoti Don Kishot, se të gjitha ato sa thatë e bëtë në sy tim qenë peshuar në vetë 

kandarin e arësyes... 
429

 

Daljet dhe aventurat janë padyshim mësime jete, përvoja formuese e edukuese 

që e bëjnë Don Kishotin atë që ai është në shtratin e vdekjes, pra një njeri të urtë e të 

mençur, që e ka përshkuar udhëtimin e tij jetësor dhe e ka përfunduar edukimin e tij nga 

librat së pari dhe jeta gjithashtu.  
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KREU IV  JEHONA E NDIKIMI I DON KISHOTIT NË LETЁRSINЁ     

        BOTËRORE 

  

 

4.0.1   PARIME TË PЁGJITHSHME TЁ TEORISЁ SЁ LETËRSISË SË  

           KRAHASUAR 
 

 

Objekti i letërsisë së krahasuar si disiplinë nuk është të krahasojë tekste; ky 

krahasim apo konfrontim nuk është veçse një punë përgatitore për të vendosur lidhje 

midis tekstesh, serish tekstesh, letërsish, kulturash dhe për të ndjekur dialogun e tyre. 

Një nga dimensionet kryesore të punës së komparatistit është pa dyshim hapja  ndaj asaj 

çka është e huaj, por edhe sinteza dhe përgjithësimet pa të cilat nuk do të ishte i mundur 

krahasimi.   

“Një punë e tillë konsiston në  studimin e letërsive në lidhje me njëra –tjetrën, 

sidomos të letërsive moderne (më së shumti duke nisur nga shekulli XVI dhe XVII). 

Studimi i  këtyre “lidhjeve” (fjalë pothuaj më e përdorur se krahasim) shndërrohet në 

një problematikë të formuluar kështu: të studiosh faktin që diçka letrare transportohet  

përtej një kufirit gjuhësor.”
430

  

Nga  ky formulim vërejmë se si shfaqet në mënyrë të pashmangshme  nocioni i 

“kufirit” që e bën komparatistin të vëmendshmë ndaj asaj çfarë hyn nga një letërsi çfarë 

del, çfarë huazohet, mundësitë e “kalimit” nga një letërsi kombëtare në një tjetër e 

bashkë me të, të ideve, formave, gjinive, etj.  

Po letërsisa e krahasuar nuk synon  vetëm evidentimin e diferencave apo të 

ngjashmërive, por qëllimi i saj është “të kompletojë”, “të bashkojë” historitë e 

ndryshme të letërsisë, duke endur kështu midis tyre një histori të përgjithshme letrare  

një lloj sinteze “superiore”, e cila do të çonte drejt nocionit të një farë 

“supranacionaliteti”.   

Ndonëse me kufij ende të paqartë dhe  një displinë relativisht  e re, Yves 

Chevrel  jep këtë përkufizim të letërsisë së krahasuar: “Letërsia e krahasuar është arti 

metodik që nërmjet kërkimit të lidhjeve të analogjisë, të afrisë dhe të ndikimit përqas  

letërsinë me fusha të tjera të shprehjes ose të njohjes, përqas të dhënat dhe tekstet  

letrare  të  largta ose jo në kohë dhe në hapësirë, mjaft  që t’u përkasin shumë gjuhëve 

apo shumë kulturave e të jenë pjesë e së njëjtës  traditë, për t’i përshkruar më mirë, për 

t’i  kuptuar dhe vlerësuar.”
431

    

Shihet qartë se letërsia e krahasuar ndjek një metodë të dyfishtë krahasimi:  

“midis”  dhe  “përtej ” teksteve dhe kjo endje i ngjan pëlhurës së Penelopës. Kjo vajtje – 

ardhje nëpër tekste të ndryshme  mund të bëhet duke përdorur si hipotezë kërkimi “të 

pandryshueshmet”  (invariantet).  

Sigurisht që nuk mund të ketë një studim krahasimor në letërsi pa një 

perspektivë receptimi, sepse siç e thekson Y. Chevrel: “Studimet komparatiste të 

receptimit bazohen jo në lexime të mundshme, por në lexime efeketivisht të 

realizuara”.
432

 Ndonëse të ndërgjegjshëm për  rëndësinë e dimensionit të leximit dhe 

lexuesit apo më mirë lexuesve në analizat komparatiste, nuk do të ndalemi këtu  në  

parimet  dhe efektet  receptimit, pasi i kemi parë në kuadrin e përkthimit të veprës.  
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Analiza në rrafshin krahasimor përdor si lëndë të parë imazhet, temat, strukturat, 

mitet, etj. Por analiza jonë do të përqendrohet kryesisht në studimin e temave dhe 

strukturave, ndonëse çështjet e tematologjisë nuk janë lëndë e përdorur vetëm nga  

kompratistët dhe as pronë  intelektuale e tyre. Tema komparatiste duhet të gjejë vendin 

e vet në  panoramën e gjerë ku mund të ndeshet me mitin, ose tipin ose me këtë apo atë 

topos.  

“Kritika tematike  mund  të na zbulojë  atë çka transmetohet nga një mendim  te 

të tjerët; çka zbulohet  në mendime të ndryshme si parim i tyre apo si thelb i përbashkët. 

Atëherë ajo synon të  plekset  me historinë e ideve, ndjenjave, të imagjinatave që do të 

duhej  të lidheshin me historinë e letërsisë.”
433

   

 

Në praktikën e krahasimit të teksteve studimi tematik i cili qëndron midis 

ideologjisë  dhe imagjinares, zë  një vend qendror. Tema mund të shërbejë si tregues 

ideologjik. Sepse studimi tematik  zbulon në mënyrë konkrete një aspekt të historisë së 

ideve, pra ideologjinë e një epoke dhe një letërsie të caktuar. Tematika e një teksti mund 

të krahasohet me të njëjtën tematikë në tekste të tjera në mënyrë që studimi tematizues 

të ndihmojë të kuptosh se si një lloj imagjinareje e caktuar  sociale mund të shprehet  në 

kohë përmes formave letrare të caktuara dhe në një hapësirë kulturore të dhënë. Studimi 

tematik nënkupton mbledhjen e shenjave, figurave, fjalëve,  shqyrtimin e praktikave të 

të shkruarit që kërkojnë njëkohësisht interpretim. Pra, është e qartë se komparatisti 

duhet të kryejë së pari një operacion leximi e rileximi e mbi të gjitha lexim kritik për të 

shmangur përfndime të gabuar apo arbitrare.  

Kështu nëse në një terren më praktik do të evidentonim temën kryesore të Don 

Kishotit e cila strukturon të gjithë tekstin: “ndeshja  midis fantazisë së ushqyer nga 

librat dhe realitetit” apo “ ëndrra  ekstravagante  e  Don Kishotit  si një mënyrë për t’i 

thënë jo shoqërisë, për të thyer rendin shoqëror”, do të gjenim pa mundim  shumë 

tekste të tjerë të ngjashëm dhe për të mbetur në elementet tona të studimit ndër ta do të 

veçonim Zonjën Bovari. Por kjo tematikë shërben si element strukturues për 

transkriptime të tjera të kësaj antonimie duke dhënë për shembull ndërtimin binar të 

personazheve përmes dyshes të paharruar të Don Kishoti idealist (si  produkt i librave) 

dhe Sanço Pançës realist e praktik. Një dyshe kjo që ka prodhuar shumë shembuj të 

ngjashëm në letërsitë e të gjitha kohërave e që në studimin tonë janë të krahasueshëm 

me duetin Zylo- Demkë.    

 

Komparatisti  i kushtohet me të njëjtin interes si  temave e imazheve ashtu  edhe  

miteve. Yves Chevrel kur flet në librat e tij lidhur për  Edipin, Don Zhuanin,  Prometeun  

apo Verterin  përdor termin  “figura mitike”. Është  e qartë se nocioni i mitit interferon 

me temën, subjektin, motivin, imazhin, simbolin e tipin dhe të gjitha këto së bashku 

janë pjesë e tekstit. Përkufizimi i mitit në kuadrin e letërsisë së krahasuar nuk është i 

thjeshtë.  Pageaux thotë: “Ҫ do mit është latu sensu ,”një temë” e tekstit, por jo çdo temë 

është  mit, pavarësisht se temat dhe mitet janë struktura të tekstit.”
434

  

Në punimin tonë është e nevojshme të bëjmë dallimin midis mitit në përgjithësi 

apo mitit etno-religjoz dhe mitit letrar. Në fakt, në rastin tonë ne do të përqendrohemi te 

ky i fundit.   
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Miti është i pandarë nga krijimi i letrar. Së pari, le të mendojmë për traditat 

mitologjike të përdoruara pareshtur nga zhanret e mëdhenj të  letërsisë,  që të gjithë 

endin kështu një intertekst të madh, një tramë apo teksturë universale të motiveve (tema, 

vende, personazhe…).  Në këtë rast flitet për mite të letrarizuar. Por ndërkohë disa 

shkrimtarë të mëdhenj  mund të quhen vërtet mitografë, pasi ata kanë krijuar figura që 

në epokën  e  tyre  prekin  pavetëdijen kolektive në mënyrë kaq universale sa kalojnë 

shekuj dhe mbeten të pandryshueshëm si: Don Zhuani, Fausti,  Don Kishoti, etj.  Në 

këtë rast kemi të bëjmë me mite letrare.   

Miti mund të përkufizohet si një  tregim  themelues  shembullor, pothuajse 

universal   që kapërcen hapësirën dhe kohën për të shërbyer si referencë apo model në 

kultura nga më të ndryshmet.     

Një nga themeluesit e romanit mitologjik në Francë M. Tournier jep këtë 

përkufizim të mitit : “Miti, është së pari një ndërtesë  me shumë kate që riprodhojnë  të 

gjithë të njëjtën skemë, por me nivele abstragimi në rritje (…).  E treguar kështu miti 

s’është veçse  një histori për fëmijë (…). Por në nivelin e sipërm, është një teori e tërë e 

njohjes (…). Ky kati përdhes fëminor i mitit është një nga  karakteristikat e tij 

thelbësore, po aq sa maja e tij metafizike.” 
435

         

 Pra, në çdo  tregim mitik ka shtresëzime, njëri i thjeshtë  dhe i dukshëm qartas, 

një përrallë për fëmijë, tjetri latent, i sugjeruar por me një përmbajtje themelore morale, 

metafizike, ontologjike që përcjell një skemë apo skenar që mund të njohë shumë 

versione duke mbetur gjithnjë e njëjta histori.   

   

Don Kishoti është një personazh që ndonëse i dalë nga një roman, ka depërtuar 

imagjinaren universale në shekuj. Heroi i Cervantes-it  sigurisht, kondenson  një numër 

postulatesh  njerëzore themelore,  mentalitetin e kohës së  tij.  Pra, ai plotëson dy kushte 

të ekzistencës mitike, duke shfrytëzuar njëherësh përmbajtjen e dukshme dhe atë 

latente. Përmbajtja e dukshme ka të bëjë kryesisht me një refuzim të vlerave materialiste 

që ky personazh i dhënë  i tëri pas idealeve sheh rreth vetes.  Don Kishoti, ky lexues i 

vjetër, marrok, mishëron mijëvjeçarin, nostaligjinë e Kohës së Artë në zemër të Kohës  

së hekurit. Por Kalorësi me fytyrë të trishtuar shpreh gjithashtu besimin e patundur te 

njeriu dhe vlerat humane që përshkon kohërat: nëse është çmenduri të besosh te 

dashuria, besnikëria, nderi, atëherë Don Kishoti është i çmendur që demostron në 

mënyrë  paradoksale  ndriçime të  arsyes.   

Teprimet e sjelljes së personazhit, regjistri burlesk i aventurave të tij gjenerojnë  

edhe vetë kontestimin e mitit heroik të kërkimit përmes  një motivi,  çuditërisht modern, 

që mund të identifikohen: të marrë, idiotë, endërrimtarë, shenjtorë- me atë të njeriut të 

humbur  e pa  pikëreferime në kohën e vet.   

Në këtë kuptim tema e donkishotizmit dhe variantet e Kishotit janë të panumërt.  

Le të përmendim vetëm disa prej tyre: Marivaux me Karroca e përbaltur, (1714), 

Farsamon ose çmenuritë romaneske (1737), L.Sterne me Jeta dhe mendimet e Tristram 

Shandy (1759-1767), J. L. Borges me Pierre Menard autor i Kishotit, etj.       

 

Puna e studiuesit komparatist bazohet tek invariantet ose universalet që 

integrojnë një konstruksion mendor (model, skemë) që konfrontohet me procesin 

historik  ose me dialogun midis letërsive. Këto modele bëhen shpesh dominuese dhe 

riprodhuese. Sigurisht që me kohë edhe këto modele kontestohen ose njohin shmangie, 
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ndryshime, diferena kohore, historike estetike, kulturore apo kontekstuale.  Por letërsia 

përmes tyre luan rolin e “ndërmjetësit simbolik”. Përmes kësaj ndëmjetësie simbolike 

imagjinarja e letërsisë ndërhyn dhe rëndon mbi socialen dhe kulturoren e vendeve të 

ndryshme.   

  

 

4.0.2  NDIKIMI I DON KISHOTIT  NË LETЁRSINЁ BOTËRORE 

 

 

Libri i Parë Don Kishoti i Mançës, i kapërceu kufijtë e Spanjës kur ende nuk 

ishte botuar Libri i Dytë, u përkthye rrufeshëm në Angli duke njohur një sukses të 

menjëhershëm. Që nga shekulli i XVI e deri sot,  Don Kishoti vazhdon të jetë i 

suksesshëm dhe të ushtrojë ndikimin e vet në letërsinë e vendeve ku lexohet dhe 

përkthehet. Studiues komparatistë, të vendeve të ndryshëm, në gjuhë të ndryshme  kanë 

studiuar ndikimin, gjurmën që ky libër i rëndësishëm i letërsisë botërore ka lënë në 

letërsinë, kulturën,  artin, mendimin filozofik e kritikën letrare. 

 

Shkrimtari argjentinas Ernesto Sabato, fitues i çmimit Cervantes në letërsi për 

vitin 1984, shkruan se shumë shkrimtarë kanë studiuar Don Kishotin,  janë përpjekur të 

zbulojnë kuptimet e veprës së tij. Duket e guximshme por çdo romancier  sado modest 

të jetë  ka guxuar të sjellë diçka e cila ndoshta kontribuon për ta zbërthyer këtë enigmë:  

 “A e dinte Cervantesi se po shkruante një vepër depërtuese? Sigurisht jo, kur 

filloi ta shkruante. Një gjeni e di paraprakisht cilat janë rrugët për të realizuar atë që 

ka planifikuar, por nuk mund të planifikohet një fiksion i suksesshëm; pasi nuk 

ndërtohet vetëm me arsyetimet e mendjes, por dhe me të pakuptueshmet e 

kontradiktoret, të vërtetat e zemrës... Cervantesi dëshironte të shkruante një vepër 

argëtuese, parodi e romaneve të kalorësisë dhe në fund ai shkroi një nga parabolat më 

bindëse të ekzistencës, një dëshmi patetike dhe melankolike të qenies njerëzore, një mit 

të konfrontimit mes iluzioneve dhe realitetit dhe trazimin e madh që sjell kjo përplasje... 

Kishoti ruan vlera në të gjitha epokat e në çdo kënd të botës. Cervantesi është 

thellësisht spanjoll, deri në kockë, por njëkohësisht zbulon dhe përçon misteret e shpirtit 

të çdo njeriu.”
436

 

 

Cervantesi ne kapitullin e III të Pjesës së Dytë shkroi: “Madhëria juaj, zoti Don 

Kishoti i Mançës, le të më japë dorën ta puth, se për këtë petk të Shën Pjetrit që mbaj në 

trup.... betohem se zotëria juaj është një nga kalorësit e arratisur më të famshëm që 

kanë ekzistuar e ndodhen sot mbi dhe. I bekuar qoftë Sid Hamid Benhalili, që shkroi 

historinë e bëmave tuaja të mëdha, dhe i stërbekuar qoftë ai njeri i kureshtshëm e i ditur 

që mori mundimin t’i përkthente ... në mënyrë që njerëzit ta lexonin e të 

zbaviteshin....dhe unë jam i sigurt do të mos ketë komb e gjuhë në të cilin ai të mos 

përkthehet.”
437

  

Cervantesi, “profetizoi” të ardhmen e librit të tij. Pas më shumë se 400 viteve, 

mund të themi se suksesi ishte dhe është shumë i madh, madje i tejkalon parashikimet e 

krijuesit Cervantes. 
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Kritika letrare botërore e quajti Cervantesin, krijues të zhanrit të romanit 

modern. “Një novelë, asnjëherë më parë, nuk kishte zbritur në një thellësi të tillë, nuk 

kishte pasur një dendësi veprimi, një shkallë të tillë kompleksiteti dhe realizmi. 

Personazhet, kurrë më parë, nuk kishin qenë kaq influencues e të besueshëm, kjo si 

rezultat i një teknike tregimtare kaq të përpunuar. ...Personazhet nuk janë të 

njëtrajtshëm, por vijnë shumë dimensionalë, aq sa duken si prej mishi e gjaku, si vetë 

Cervantes.”
438

 

 

Ky roman është i suksesshëm pasi, ndër të tjera është sintezë e jetës dhe e 

letërsisë, e jetës së jetuar dhe e jetës së ëndërruar, sipas servantistit anglez, Edward C. 

Riley 
439

, bazuar në harmoninë e të kundërtave, në ekuilibrin që autori ka vendosur, mes 

dy mundësive krejtësisht të ndryshme si: realiteti dhe fantazia, drama dhe komedia, 

sublimja dhe groteskja, si është dhe si shfaqet, çmenduria dhe mprehtësia, etj. 

 

Ky roman u shndërrua në romanin e romaneve, pasi të gjithë protagonistë 

dhe lexues, përmes narracionit vishen me “magjepsjen” nga letërsia, bëhen të paaftë të 

gjejnë limitet e tyre përballë realitetit jetësor. Kishoti prej leximit u bë marrok, lexuesi i 

Kishotit prej katër shekujsh e admiron, dhe vetë krijuesi Cervantes në Prolog ngre 

dyshime për autorësinë e veprës ndërsa thotë se nuk është i ati por njerku, duke e 

ngatërruar keq lexuesin. “Tema e tij, struktura, personazhet, modeli narrativ, janë 

përdorur nga romani modern.... E gjithë gjinia e romanit ka brenda vetes në mënyrë 

mjaft intime  si një filigramë, Kishotin, në të njëjtën mënyrë sikundër  Iliada qëndron 

brenda çdo poeme epike.”
440

 

 

Filozofia e romanit u shndërrua në filozofi jetësore. Unamuno shkrimtari dhe 

studiuesi i përkushtuar i Kishotit shkruan: “Çmenduria jote kishoteske më foli më shumë 

se një herë për kishotizmin sikur të ishte një besim fetar. Prandaj po të them se kjo fe e 

re që propozon dhe  përcjell, nëse arrin të kristalizohet, ka dy veçanti. Së pari, 

themeluesi i saj, profeti i saj, nuk  është Cervantes-i por Kishoti, për të cilin nuk kemi 

sigurinë e plotë në ishte një njeri i vërtetë prej mishi e gjaku, por nga ana tjetër përsëri 

dyshojmë të jetë krejtësisht imagjinar. E dyta, lidhet me faktin se edhe pse ai profet ishte 

qesharak e burlesk, përsëri njerëzit nga ai  mësuan.” 
441

 

 

Romani na sjell panoramën e kohës dhe të mendimit me realizmin e tij. 

Rrotull dy protagonistëve numri i personazheve është shumë i madh, 607 personazhe 

meshkuj dhe 62 personazhe femra, përmes të cilëve autori ndërtoi tablonë e shoqërisë së 

kohës si një afresk i stërmadh. Dy protagonistët Kishoti dhe Sanço janë njëri për tjetrin 

bashkëbisedues idealë, dhe sipas Harold Bloom, ata e dëgjojnë njëri - tjetrin, dhe ndërsa 

e dëgjojnë shoku-shokun meditojnë, ndryshimi vjen si pasojë e asaj që dëgjuan.
442
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“Ndërsa flasin, diskutojnë me shumë energji, zgjerojnë mendimin e njëri - tjetrit. 

Çdo njëri analizon e kritikon mendimin e tjetrit. Të sjellshëm ndaj shokut kur diskutojnë 

dhe më të sjellshëm kur nuk janë dakord dhe konflikti bëhet i ashpër, gjithmonë gjejnë 

një rrugë për ta shprehur gjerë e gjatë mendimin, këtu lexuesi reflekton mbi 

personazhet dhe pohimet e tyre.”
443

 

 

Filozofia spanjolle është plazmuar tek Don Kishoti. Filozofët e kritikët 

spanjollë të fillim shekullit XX i kushtuan kujdes të veçantë studimit të veprës, pasi 

sipas Unamunos, e gjithë filozofia spanjolle është mishëruar aty. Unamuno në Prolog të 

esesë së tij, Jeta e Don Kishotit dhe Sanços, pohon se Cervantes shkroi një vepër të 

pavdekshme, përtej kufijve të epokës dhe vendit të tij.  Kishoti i përket të gjithëve, çdo 

njëri i vesh interpretimin e tij, ashtu siç ia sugjeron leximi.  

Unamuno vijon: “... ndihem më shumë kishotist se sa servantist, dhe pretendoj të 

çliroj Kishotin nga Cervantesi vetë; ia lejoj vetes ndonjëherë të mos jem në një mendje 

me Cervantesin, me mënyrën si i kuptoi dhe i  trajtoi dy heronjtë e tij sidomos 

Sançon,.... Mendoj se personazhet e fiksionit kanë një jetë tyren brenda kokës së autorit 

që i krijon, një farë autonomie, i binden një logjike intime ndaj së cilës as autori vetë 

nuk është i ndërgjegjshëm... Kishotin dhe Sançon, Cervantesi i krijoi apo, le të themi më 

mirë, i nxori nga thellësia e shpirtit të popullit të tij.”
444

 

 

Kishoti nuk ishte një qenie e përjetshme, as nuk arriti plotësinë në jetën e tij, por 

ai doli jashtë kufijve të tij të zakonshëm, i hyri një rruge për të ndryshuar jetën e tij, 

“vepra e tij ishte e përjetshme”
445

; “dëshira për lavdi ishte forca e tij drejt 

aventurave.”
446

 Njeriu, gjatë jetës së tij, njeh dy lloj lindjesh: lindjen natyrale si gjithë 

bota dhe një lindje të re shpirtërore. Pikërisht këtë lindje shpirtërore pati heroi ynë kur 

vendosi të dalë për aventura, ndryshoi emrin dhe u bë Kishot. Një emër i ri për një jetë 

të re.
447

  

“Çmenduria e tij ka në themel dëshirën e tij për famë e emër të përjetshëm, që 

brezat e ardhshëm ta kujtojnë historinë e tij. Ky është thelbi i mëkatit, domethënë sjellja 

e tij është krejtësisht njerëzore, nga gjithë aventura e tij po kërkon emër dhe famë, për  

lavdi të tij. Mëkati  e bëri atë, natyrisht, krejtësisht njerëzor.”
448

  

 

Eseja, Jeta e Don Kishotit dhe e Sanços (1905), është shndërruar në vepër 

klasikë të bibliografisë servantine. Në vitin1905, u shkrua një studim analog nga Ramon 

y Cajal,  Psikologjia e Don Kishotit dhe kishotizmi, më pas vijuan studimet e Ganivet, 

Azorin, Menendez Pidal. Në vitin 1914, Ortega y Gasset shkroi esenë Meditime për 

Kishotin,
449

 një tjetër klasik i bibliografisë servantine. Pikënisje e kësaj eseje është 

vepra e Cervantes-it, nga ku trajtohen temat e kulturës spanjolle dhe të logjikës jetësore 

duke veçuar si vlerë faktin se: jeta e ka zanafillën tek uni i çdo qenie njerëzore. Një ese 

e rëndësishme, e cila trajtoi problemet e letërsisë, krijimit letrar dhe të kompozicionit të 

romanit, u shkrua nga Bonilla y San Martin, titulluar Don Kishoti dhe mendimi spanjoll. 
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Americo Castro në vitin 1925, shkroi esenë Mendimi i Cervantes-it. Sipas Andres 

Amoros, tema qendrore e esesë është pikërisht preokupimi i periudhës së rilindjes, 

raporti mes letërsisë dhe realitetit (historisë), prej këtej realizmi servantin dhe 

moderniteti i tij.
450

 

 

Americo Castro në esenë Përkundrejt Cervantes-it, shkruan: “Të jetosh sipas 

Cervantes-it, nuk do të thotë të dish të shquash, as të njohësh realitetin pas situatave të 

copëtuara, të rrëshqitshme, të pasigurta  që na rrethojnë - të cilat janë një gënjeshtër 

për sytë, - kjo është një fjali servantine e  përdorur jo për këtë rast. Të jetosh nuk do të 

thotë, një botë e re më e mirë sipas parimeve të nxjerra nga eksperienca apo mbështetur 

mbi moralin. Cervantes-i dhe personazhet e tij nuk shqetësohen për progresin në botë 

apo të kundërtën; autorit ndryshe nga Shekspiri, nuk i intereson ndërgjegjja në 

thellësitë e saj... Cervantes-i na tregon se përgjatë ecjes, rrugëtimit të jetës  lindin e 

zhvillohen iluzionet, besimi dhe shpresat, ndërsa njeriu realizon veprimtari pas një 

procesi objektiv interaktiv mes realitetit dhe qenies së tij. Kundrojmë personazhet 

brenda qenies së tyre dhe nga  jashtë, një perspektivë e dyanshme, simultane, 

perspektivë reflektuese nga brenda dhe jashtë. Don Kishoti brenda tij ka Alonso 

Kishanon, dhe njëkohësisht projektohet si Kalorësi i Fytyrës së Vrerosur. Personazhet e 

autorit – poet, vijnë shumë dimensionalë, çdo njëri prej tyre ndërton marrëdhënie me të 

tjerët  në forma dhe kombinime mjaft të larmishme.”
451

 

 

Kritika mbarëbotërore, që nga koha kur u shkrua vepra e deri më sot e ka 

studiuar Don Kishotin pa reshtur, këtë personazh të shndërruar në mit e në pikë 

referimi për shkrimtarët e kritikën letrare në çdo gjuhë ku u përkthye, të cilët e 

vlerësuan pa masë  gjenialitetin krijues të Cervantesit: “...filozofë, kritikë, shkrimtarë si: 

Hegel, Viktor Hygo, Wordsworth, Louis Viardot, Gibson Lochart, Schelling- thuajse të 

gjithë i përkisnin traditës romantike, panë tek Kishoti, mishërimin e idealeve më fisnike, 

në ndonjë rast të veshur me burlë, të respektuar nga Cervantes-i vetë. 
452

 

 

Don Kishoti   u admirua dhe u pa me keqardhje njëheri, u çmua dhe u kritikua 

burla e tij ndaj romanit kalorsiak. Lord Bajron dhe të tjerë shkrimtarë e studiues letrarë 

të shekullit XIX, mbështetën optikën e studiuesit spanjoll Juan Valera, të shprehur në 

esenë e shkruar në vitin 1864, titulluar Kishoti sipas të cilit: “Shpirti kalorësiak i 

Mesjetës, në asnjë vend tjetër nuk hodhi rrënjë më të thella se sa në Spanjë; ky shpirt, 

në asnjë kraharor nuk depërtoi me zjarr kaq të fuqishëm, sa tek ai i Cervantes-it; dhe 

burla e askujt nuk ishte kaq e pamëshirshme.”
453

 

 

Sipas Harold Bloom, nuk mund të gjesh dy lexues të cilët të dëshmojnë se kanë 

lexuar të njëjtin Kishot, kjo falë perspektivave të shumta e të larmishme që autori ka 

krijuar në romanin e tij.
454

 Cervantes-i në një farë mënyre i lajmëron lexuesit e tij për 
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këtë shumësi perspektivash, kur thotë në prolog se ai vetëm propozon por nuk 

përfundon. 

Në vijim të së njëjtës ide, studiuesi Eduard C. Riley, vë re se bota e krijuar nga 

Cervantes-i mund të vëzhgohet nga këndvështrimi i personazheve, i lexuesit dhe nga ai i 

autorit. Si një lojë me pasqyra apo me prizëm, ku procesi i thyerjes se rezeve krijon 

iluzionin se dimensionet shtohen, rriten.
455

  

Juan Bravo Castillo, në studimin e tij Don Kishoti si prototipi i novelës 

evropiane moderne,  vë re se kjo teknikë e romancierëve modernë, përmes së cilës një 

ngjarje kundrohet nga sytë e një apo shumë personazheve të përfshirë në të. Vepra e 

Cervantesit është fiksion në një këndvështrim, por në një moment të caktuar autori 

përpiqet të na thotë se kjo është një histori e vërtetë jetësore, duke e bërë narracionin 

shumë kompleks e jo thjesht një histori lineare.
456

  

Cervantes-i nxjerr në dritë një personazh kronist, historian mysliman, që mban 

në duar dorëshkrimin e librit, të quajtur Sid Hamid Benhalili, narratori shndërrohet në 

një kronist të thjeshtë dhe mënjanohet. Sid Hamid Benhalili nga kronist bëhet narrator, 

autori i pjesës më të madhe të historive, (që nga kapitulli IX e në vijim) botuesi i 

ardhshëm i librit. Romani tani paraqitet si një përkthim në spanjisht nga arabishtja, dhe 

ngjarjet që tregon janë krejtësisht të vërteta. Cervantes-i përpiqet të bindë se Kishoti 

është një personazh real dhe ngjarja ka ndodhur dekada më parë, ndërsa Kishoti i jep 

vetes të drejtën të gjykojë e kritikojë historinë e tij, sikur të ishte një lexues. Ngjarjet 

zhvillohen në Librin e Parë, kapitulli VIII, IX dhe rimerren në Librin e Dytë. Kjo 

teknikë narrative përbënte risi për kohën, narracioni ka dy narratorë, lexuesi pa kuptuar 

ka hyrë në një si rrjetë merimange e duhet të shquajë ku mbaron fiksioni dhe ku fillon 

historia e vërtetë 

 

Janë të shumtë servantistët që kërkojnë tek romani i Cervantes-it gjurmën, 

trashëgiminë kulturore të kohës. Canavaggio, shkruan se kjo vepër  është një sintezë e të 

gjitha formave të fiksionit që Cervantes dhe shkrimtarët e tjerë të periudhës së Rilindjes 

preferuan: kalorësiake, bizantine, arabe, pastoral, sentimentale, etj. Cervantes përdori 

shumëllojshmëri stilesh: pikaresk, popullor, pastoral, epistolar, tregimin arab, novelën e 

shkurtër italiane, deri tek stili direkt e familjar.
457

  

Sot studiuesit dhe kritikët letrarë analizojnë romanet që janë shkruar mbështetur 

mbi modelin e tij apo sipas shembullit të personazheve kishoteskë, servantinë në 

letërsinë mbarë botërore. Cervantes-i ka nxitur frymëzimin e ka ndikuar shumë 

shkrimtarëve në mbarë botën. “Kishoti jo vetëm u botua, u përkthye, u lexua, por dhe u 

imitua. Në këtë kuptim mund të themi se ndikimi i këtij romani ishte shumë i  madh.”
458

 

Që në shekullin e XVIII Fielding e më pas Smollet dhe Sterne, e morën Kishotin 

si pikë referimi në krijimin e tyre letrar. Pra, sot as konceptohet lindja e romanit modern 

anglez jashtë influencës së Kishotit. Dy veprat më të rëndësishme të Fielding – Joseph 

Andrews (1742) dhe Tom Jones (1749) – “janë tërësisht të ndikuara nga Kishoti, përsa i 
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përket teknikave narrative, frymës që i mbështjell plot tolerancë, mirëkuptim, humor, 

gjithashtu përsa i përket raportit mes idealizmit dhe materializmit.
459

  

Fielding e emërton veprën e tij me një nëntitull, sipas stilit të Cervantesit: 

Historia e aventurave të Joseph Andrews dhe  mikut të tij Zotit Abraham Adams. 

Shkruar sipas mënyrës së Cervantesit, autor i Don Kishotit. Personazhi kishotesk quhet 

Parson Adams, një klerik mjaft i lexuar, i edukuar me libra të letërsisë klasike, por që 

nuk njeh fare botën dhe përballet me gënjeshtra e keqdashësi ndërsa mbron njerëzit në 

nevojë. 

Fielding dhe Sterne kanë pohuar qartas se janë ndikuar  nga Kishoti, madje 

Sterne në librin e tij Tristram Shandy (1836 - 1937), “s’pushon së adhuruari Cervantes-

in, e imiton jo vetëm në organizimin parodik të librit të tij,... por dhe në ironinë e 

vazhdueshme, në humor,...” .
460

 

Në shekullin e XIX, shkrimtarët e mëdhenj si Dickens, Melville, Mark Twain, 

Flaubert, Galdós, Dostoyevski, Scott, Stendal, Balzak u ndikuan sigurisht nga 

Cervantesi.  

Në librin e Dickens, të botuar pasvdekjes Papers of the Pickwick Club, ndikimi  

i Cervantes-it është mjaft e qartë dhe spikat në konfliktin që protagonisti përjeton: mes 

jetës reale dhe imagjinares romantike; në ironinë e fortë tragjikomike; në dialogët  plot 

humor dhe patetizëm. Filantropi Samuel Pickwick, heroi i romanit i cili shoqërohet nga 

shërbëtori i tij Sam Weller të kujtojnë Kishotin e Sançon. Personazhet janë 

karikatureskë, jashtë mode, qesharakë ngaqë   janë larguar nga realiteti; autori i përdor 

për të krijuar situata komike, qesharake, burleske. Samuel Pickwick dhe miqtë e tij 

përfshihen në situata parodike, ndërsa autori i trajton me mjaft elegancë duke kritikuar 

shoqërinë e cila tregohet mospranuese ndaj tyre. 

 

Kapiteni Ahab, tel libri Moby Dick (1850), i autorit Herman Melville, ka po ato 

ëndrra utopike si Kishoti. 

  Ndërsa në romanin Një janki në oborrin e mbretit Artur, të Mark Twain, 

përsëritet ambienti anakronik në të cilin zhvilloi aventurat e tij Kishoti. 

Walter Scot në kujtimet e tij shkroi se Cervantesi e frymëzoi të bëhej shkrimtar, 

ndërsa romani i tij  Ivanhoe (1820), sjell ringjalljen e kalorësisë dhe vlerave të saj si 

dashuria, guximi, trimëria në duele, të cilat vijnë të vjetruara, disi të dala mode.
461

 

Phileas Foog, protagonisti i romanit Rreth botës për 80 ditë (1873),  të autorit 

Zhyl Vern, është një zotëri egocentrik, maniak i rregullit dhe korrektësisë, organizon 

udhëtimin e tij në mënyrë të përkryer  që nga shtëpia e tij, pasi ka në duar të gjitha 

oraret e mjeteve të transportit nëpër botë,  dhe ka një shoqërues besnik,  një djalë të  ri 

francez të quajtur Jean Passepartout. Këta personazhe janë padyshim servantinë, e tillë 

është dhe vendosja e tyre së bashku. “Në personazhet e Zhyl Vernit, ka diçka kishoteske, 

tek aventura e gjetur me shumë sforcime por dhe e jashtëzakonshme. 
462
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Influenca servantine tek Stendali është shumë e rëndësishme. Stendali, në 

autobiografinë e tij titulluar Jeta e Henry Brulard, ka dëshmuar se e ka lexuar Don 

Kishoti, kur ishte vetëm shtatë vjeç. Ky ishte libri i tij i parë dhe e lexoi ndërsa ishte i 

zhytur në një dhembje të thellë, sepse sapo i kishte humbur të ëmën. Ai qeshte me 

aventurat e Kishotit, çka e shqetësoi shumë të atin.  Personazhi i tij Zhylien Sorel tek E 

Kuqja dhe e Zeza (1830), ka karakteristika kishoteske, pasi i kundërvihet vulgaritetit të 

botës  me kodin e tij të nderit dhe  pozicionin e idealistit.
463

 

“Ndikimi i Kishotit është i rëndësisëhm tek Goethe, sidomos tek romani Wilhelm 

Meister (1796).  Mjaft e dukshme është kjo influencë tek letërsia ruse shekullit XIX, tek 

Gogol në romanin Shpirtra të Vdekur (1842), Turgueniev, Tolstoi tek romani Lufta e 

paqja (1865), me Pierin heroin e veprës. Fiodor Dostoievski e ka të gjithë veprën e tij të 

shënjuar nga vepra servantine, që nga Krim dhe ndëshkim (1866), Vëllezërit 

Karamazov (1880).
464

  

Romani Idioti (1872), i Dostojevskit, është vepra me gjurmë servantine më të 

dukshme. Heroi kryesor, princi Mishkin, është një variant i personazhit kishotesk, herë 

hero sublim, herë  personazh i thjeshtë, idealist, naiv, shpirtpastër, i gjindshëm, në 

kundërshtim  të plotë me shoqërinë e kohës që është materialiste dhe nuk e kupton.  

 Romani Madame Bovary, i Flaubert –it (1857),është ndoshta vepra ku ndikimi 

servantin është shumë i dukshëm. Ema, personazhi kryesor ndjek deri në fund të jetës 

ëndrrën e saj që i lindi nga leximi i librave. 

 

Ndërsa në Evropë, Cervantesi njeh ndjekës, në Spanjën e shek XVII nuk arriti të 

kishte pasues të denjë për emrin e tij, përveç María de Zayas, pionere e letësisë moderne 

dhe José Francisco, shrimtar humorist i shekulli  XVIII. Gjinia narrative në Spanjë ishte 

zhytur në dekadencë, një arsye ishin elementët e shumtë, artificialë, moralizues si dhe 

konkurenca e teatrit barrok. Shekulli i XIX njeh influencën e romanit të Cervantes-i në 

veprat e Pedro Antonio de Alarcón, Clarin, Juan Valera.  

Cervantes-i si model romani, rilindi me shfaqjen e realizmit. Benito Pérez 

Galdós, një njohës i mirë i Kishotit, memorizues i shkëlqyer i kapitujve të tërë, u bë 

shëmbull i një produksioni të bollshëm letrar mjaft të suksesshëm. Kritika letrare 

spanjolle e quan Galdós si trashegimtarin autentik të traditës servantine.  

“Trashëgimtar i tij në shumë aspekte... Gjurma servantine gjëndet në romanin 

Fortunata dhe Hacinta, i cili ka mundësi të jetë, romani më i mirë spanjoll pas Kishotit. 

Personazhet kryesore janë dy femra, binom i të kundërtave, plotësuese të njëra- tjetrës, 

rrotull të cilave zhvillohen ngjarjet.”
465

  

Ndikimin më të madh Kishoti  e ka patur tek autorët hispanikë të shekullit të 

XX, si: Unamuno, Francisco Ayala, Luis Landero, Mateo Diez, Bórges, apo autorët 

bashkëkohorë si: Luis Martin Santos, Juan Goytisolo, Torrente Bellester, Gabriel Garcia 

Marquez, Arturo Pérez Reverte, Carlos Fuentes. E njëjta gjë ndodh në letësinë mbarë 

botërore, emra mjaft të mëdhenj janë ndikuar pak a shumë nga Kishoti, si: ”Prust, 
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Joyce, Borges, Faulkner,Thomas Mann, Virginia Woolf, Nabokov, Kundera, Greene, 

Gide, Chesterton”.
466

  

  

 

4.0.3 NDIKIMI I DON KISHOTIT  NË LETЁRSINЁ SHQIPTARE  

 

 

Ismail Kadare dhe Dritëro Agolli, dy nga shkrimtarët më të shquar shqiptarë, 

vite të shkuara, në rininë e tyre, kanë pohuar se në planet  krijuese kishin menduar të 

shkruanin një libër, që të kishte si personazh qendror Miguel Cervantes-in, autorin e 

Don Kishotit. Sipas të dy shkrimtarëve, ata e kishin ushqyer një ide të tillë menjëherë 

sapo kishin mësuar, se spanjolli i famshëm, në rininë e tij, ishte marrë peng nga një pirat 

i famshëm i Mesdheut me origjinë shqiptare, Arnaut Mami. As Kadareja dhe as Agolli, 

në asnjë kohë nuk u ulën të shkruajnë historinë e pengmarrjes së Cervantesit nga pirati 

shqiptar.  

Por, Dritëro Agolli, në vitin 1972 publikoi librin Shkëlqimi dhe rënia e shokut 

Zylo, duke realizuar figurat e papërsëritshme të Zylos dhe Demkës. Një duet 

personazhesh kryesorë, sjellja e të cilëve u ngjan shumë veprimeve të Don Kishotit dhe 

Sanço Pançës, këtë radhë të vendosura me mjeshtëri në terrenin shqiptar, në kohën e 

regjimit komunist. Madje pohojmë se struktura e veprës së Agollit ka mjaft afri me atë 

të Cervantes-it. 

A. Uçi, ndërsa studioi veprën e Cervantes-it, vendosi paralele mes saj dhe  

Shkëlqimi e rënia e shokut Zylo  të Agollit. Studiuesi pohon se në vitet 70,  të dy 

romanet plotësonin njëri – tjetrin, gjithmonë brenda kulturës së kohës, pasi zbulonin  një 

“sekret – të vërtetën e kohës e të regjimit i cili subjektivisht ishte i fortë por objektivisht 

ishte i rënduar”...  Agolli dhe Cervantes-i thirrën në ndihmë groteskun për të fshehur të 

vërtetat që nuk i tregonin dot.
467

   

Shkrimtari i mirënjohur shqiptar Ismail Kadare, fitues i çmimit Princi i Asturias 

për letërsinë 2009, në Spanjë dhe kandidat për çmimin Nobel, ka pohuar në shumë raste 

ndikimin që Kishoti ka në krijimtarinë e tij letrare. Kadare në vitet e diktaturës ka 

heshtur, apo është ndrojtur për të treguar shkrimtarët e tij të parapëlqyer, të cilët e kanë 

drejtuar apo ndikuar procesin e tij krijues. Në vitet e demokracisë në mjaft intervista që 

ka dhenë në Spanjë e gjetkë, ka pranuar ndikimin e Don Kishotit dhe Cervantesit .  

Në ditët e marrjes së çmimit më të rëndësishëm letrar në Spanjë, kritika 

spanjolle e quajti Kadarene, servantin e admirues të Cervantesit. “Në veprën e Ismail 

Kadaresë, fitues i çmimit Princi i Asturias, bashkohen me shumë natyrshmëri ironia 

servantine,..., me traditën e Europës Qëndrore që fillon me Roth dhe Tomas Mann dhe 

përfundon tek Sandor Marai.”
468

 

Anëtari i Akademisë Mbretërore spanjolle, gazetari, botuesi dhe shkrimtari Luis 

Mario Anson, mendon se: “Ka shenja servantine vepra letrare e këtij romancieri kaq të 

dyzuar, kaq kontradiktor, kaq sugjerues, dhe herë pas here kaq gjenial...”, dhe më pas 
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vijon: “tek Gjenerali i ushtrisë së vdekur, bashkëbisedimi mes ushtarakut italian dhe 

priftit ruan tiparet transparente të bashkëbisedimit mes Sanços dhe Kishotit.”
469

 

Dario Villanueva, akademik dhe një ndër kritikët më në zë të letërsisë spanjollë 

shkruan se libri i Kadaresë Aksidenti, “...është origjinal dhe servantin”... “....tre kapituj 

të librit ”Aksidenti”, janë shpjegim dhe një zbërthim i novelës servantine “El Curioso 

impertinente”.
470

 (Kapitujt XXXIII, XXXIV, XXXV, Pjesa e Parë, Novela e 

Provonjësit të Krisur) 

Tek veprat e Kadaresë spikat konceptimi grotesk i jetës, kjo fillesë groteske u vu 

re tek Gjenerali i ushtrisë së vdekur, dhe  vijoi me Përbindëshin, Sjellësin e fatkeqësive, 

Pallati i ëndrrave, etj.  Kritika shqiptare e sheh groteskun kadarean të lidhur ngushtë me 

atë servantin, të ndikuar prej tij. 
471

 Kadare, vetë pohon se: “Humori dhe grotesku janë 

fondamentale në trajektoren time; pa këtë dimension grotesk, besoj se si veprat e mia 

dhe e gjithë letërsia do të ishin të paplotësuara. Kur gërshetohet humori me dimensione 

të tjera, lind letërsia e madhe”.
472

  

Përkthyesi i Kadaresë në spanjisht, Ramon Sanchez Lizaralde, pohon se Kadare 

ka të përbashkët me Cervantes, lakonizmin, tipar ky që vihet re në mjaft shkrimtarë të 

mëdhenj.
473

   

 

Kadare me mjaft dëshirë, në intervista dhe ese të tij ka trajtuar temën e Kishotit 

në Shqipëri dhe Ballkan, duke e deklaruar Kishotin të dashur për shqiptarët sikur të kish 

lindur në Shqipëri, dhe ballkanasit i quan Don Kishotër. 

Intervistuesi i Kadaresë, Carles Geli, pohon pas bisedës që pati me të, se ky autor 

është i magjepsur nga Don Kishoti, dhe përcjell fjalët e Kadaresë mbi magjepsjen e 

shqiptarëve nga Kishoti:  “Libri Don Kishoti, është libri i tretë apo i katërt më i njohur 

në vendin e tij, sikur të ishte pjesë e letërsisë shqipe, e kjo ka ndodhur vetëm me Danten, 

me Servantesin dhe pak me Shekspirin.” 
474

   

Në një tjetër intervistë Kadare shprehet: “Kishoti
  

në Shqipëri është shumë 

popullor, konsiderohet një personazh kombëtar, madje janë të shumtë shkrimtarët 

shqiptarë të cilët kanë vendosur paralelizma mes daljeve të Kishotit dhe aventurave 

ballkanike të Perandorisë Otomane në kohën e sundimit turk.”
475

 

Kadare mendon se Kishoti ka rëndësi për mbarë Ballkanin pasi: "Në Ballkan ka 

shumë nga Don Kishoti. Karakteri ynë është donkishotesk, në kuptimin më të mirë të 
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fjalës, sepse unë si  shkrimtar vlerësoj tek Don Kishoti jo vetëm marrëzinë, por dhe 

fantazmagorinë, delirin e bukur që ka të bëjë me lirinë.”
476

  

  
 

4.1 MADAME BOVARI, NJЁ DON KISHOT FEMЁROR NЁ LETЁRSINЁ 

FRANCEZE 
 

Romani i romaneve Don Kishoti i Mançës, zbuloi aftësinë e madhe deri 

gjenialitetin që zotëronte krijuesi i tij, Cervantes. Në këtë kapitull kemi treguar se nuk 

janë të paktë autorët e letërsisë botërore të cilët e kanë lexuar, janë mrekulluar dhe janë 

ndikuar pak apo shumë nga kjo vepër madhore. Në panoramën e letërsisë franceze 

shquajmë, autorin e mirënjohur Gustave Flaubert, i cili u ndikua në krijimtarinë e tij nga 

Kishoti. Në librin e tij Correspondances, ai do të shprehej se ishte njohur me Don 

Kishotin më parë se të mësonte të lexonte, nga leximet e xhaxhait të tij Mignot.
477

 

Flaubert, e quan Don Kishotin, “librin e librave”, libër në të cilin abstragohet arti, 

njëherësh komik dhe poetik, pasi aty shkrihen realiteti dhe iluzioni.
478

 Flaubert në 

veprën e tij filloi të kërkojë pikërisht “këto dy karakteristika: abstragimin e artit që 

shoqëron veprat letrare më madhore në botë dhe realitetin e iluzionin të pleksur së 

bashku.”
479

 

Flaubert ishte njohës i mirë i letërsisë dhe kulturës spanjolle, njohës deri në detaj 

e adhurues i veprës së Cervantes-it, pavarësisht se e ndanin  nga ai një distancë kohore 

prej 250 vjet. Letërsia franceze e ka quajtur Madame Bovari,  si veprën e tij më të 

rëndësishme, për atë çka përfaqëson në zhanrin romanesk, dhe Flaubert shihet nga 

kritika letrare franceze si krijues i romanit modern në Francë, në gjysmën e dytë të 

shekullit XIX, i denjë të renditet mes figurave klasike letrare. 
480

 

 

Cervantes dhe Flaubert në romanet e tyre Kishoti dhe Madame Bovari, 

parodizojnë përkatësisht dy zhanre: romanin kalorësiak dhe romanin romantik 

sentimental. Arsyeja e këtij parodizimi qëndron në faktin se publiku tashmë i kishte 

ndryshuar shijet e tij, si në Spanjën e shekullit XVII dhe në Francën e shekullit XIX dhe 

këtyre zhanreve romaneske u kishte kaluar koha.  

Lexuesi i kohës kur Cervantesi shkroi Kishotin, ishte i lodhur me romanin 

kalorësiak dhe historitë anakronike që sillte ai, po ashtu ishte i tejlodhur nga misticizmi 

i romanit pastoral ndërsa u argëtua pa masë me Kishotin duke qenë i interesuar të 

lexonte libra që flisnin mbi eksperienca jetësore.
481
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E njëjta gjë ndodhi me publikun francez. Ai ishte i lodhur  tashmë  nga 

personazhet e romaneve sentimentale romantike, të cilët ashtu si dhe kalorësit mesjetarë 

nuk përkonin me realitetin e kohës, por “kërkonte emocion, imagjinatë dhe intrigë, 

ndërsa shkrimtarë e kohës nuk i përgjigjeshin këtyre kërkesave e vijonin të shkruanin 

letërsi për kënaqësinë e klasës borgjeze.”
482

 

Mprehtësia e dy shkrimtarëve, Cervantes dhe Flaubert, qëndron në faktin se 

nuhatën ndryshimin e shijeve të lexuesit, zbuluan tendencën e re, kritikuan zhanrin 

paraardhës dhe parodizuan atë brenda romanit. Kështu, zhanri i ri letrar që ata sollën u 

mirëprit pasi plotësonte nevojat e publikut lexues.  

Vepra e Gustav Flaubert mban gjurmën e ndikimit servantin  dhe personazhi 

kryesor Ema është, në fakt,  një personazh kishotesk. Madame Bovari, zbulon, se autori 

shihte me admirim një vepër të shkruar shekuj më parë, aq sa zgjodhi që personazhi i 

veprës së tij të njihte karakteristika të personazhit arketip të Cervantes-it.  

 

Vargas Llosa, shkrimtar peruan, fitues i çmimit Nobël në letërsi, ka studiuar 

personazhin e Flaubert dhe e ka quajtur Emën, “Kishot me fustan”.
483

 Përcaktimi duket 

qesharak, por ata janë dy personazhe të ngjashëm, me pikëtakime të shumta;  dy 

personazhe që ecin kundër rrymës.  

Nobelisti Vargas Llosa, tregon përjetimin e tij ndërsa lexoi romanin Madame 

Bovari: “Në verën e vitit 1959, arrita në Paris, me pak të holla dhe premtimin se do 

merrja një bursë. Ndër të parat gjëra që bëra ishte blerja e librit Madame Bovari, në 

librarinë e lagjes latine... Po atë pasdite fillova leximin e librit….këtu fillon dhe historia 

ime. Sapo lexova rreshtat e parë, libri pati një fuqi bindëse të rrufeshme mbi mua, si një 

magji e fuqishme. Prej vitesh, asnjë roman nuk e kishte pushtuar në atë mënyrë 

vëmendjen time, aq sa bota reale rrotull meje nuk ekzistonte më teksa hyja thellë në 

materien e tij. Ndërsa pasditja shkoi, nata ra, gdhiu dita, u bë e dukshme derdhja 

magjike, bota reale u zëvendësua nga ajo imagjinare. Erdhi mëngjesi,- Ema dhe Leoni 

sapo u takuan në lozhën e Operas  Ruen- , i trazuar lashë librin dhe po kërkoja gjumin, 

por në këtë përgjumje të vështirë mëngjesi kishin hyrë... njerëz dhe vende...fytyra e Ema 

Bovari. Kur u zgjova rimora leximin, e pamundur të mos e kisha sigurinë për dy gjëra: 

tashmë e dija ç’lloj shkrimtari dëshiroja të isha dhe prej kësaj dite e sa të isha gjallë do 

jetoja i dashuruar me Ema Bovari. Ajo do të bëhej për mua: e dashurua e të gjithë 

romaneve, heroina e të gjitha dramave.  

Prej këtij momenti e kam lexuar romanin gjashtë herë nga fillimi në fund, 

ndërsa kapitujt të shkëputur i kam lexuar shumë herë. Asnjëherë nuk u zhgënjeva… por 

kisha  ndjesinë se po zbuloja detaje të pashkruara, ndërsa emocioni mbetej i njëjtë…  

Një libër bëhet pjesë e jetës së një njeriu për shumë arsye të cilat lidhen njëkohësisht me 

librin dhe njeriun.” 
484

 

Është shumë interesante në kuadrin e këtij studimi të analizohet ky përjetim i 

Vargas Llosa-s si lexues. A nuk është edhe ky lexues modern, i ndërgjegjshëm për 

ndikimin e fortë që ushtron letërsia, “një pre” e iluzionit romanesk dhe kënaqësisë 

artistike?  
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4.1.1  DY ROMANE BALLË PËR BALLË 

 

Dy romanet janë shkruar në kohë të ndryshme dhe ngjarjet zhvillohen në dy 

vende të ndryshme, por shkrimtarët sjellin dy personazhe me problematikë të afërt:  

leximi i librave që u kushtëzon jetën.  

Të dy shkrimtarët përdorin parodinë si teknikë novatore në romanet e tyre: ata 

parodizojnë romanin e kalorësisë dhe romanin romantik sentimental. Cervantes, siç e 

pohon  vetë në Prolog, dëshiron t’i japë fund zhanrit kalorësiak përmes romanit Don 

Kishoti i Mançës, një roman ku teknikat qendrore janë parodia, burleskja, ironia, 

grotesku. Personazhi i tij kryesor, Kishoti shfaqet parodik e origjinal, pavarësisht se 

autori imiton librat e tjerë të kalorësisë. 

Ndërsa “Flaubert parodinë e tij nuk e ka të drejtpërdrejtë, as imiton librat 

romantikë dhe Madamë Bovari nuk është një karikaturë e heroinave romantike. Parodia 

qëndron tek Ema ëndërrimtare, në dëshirat e saj drejt pasionit si pasojë e leximit të 

librave romantikë në rininë e saj”. 
485

 

Prej këtej rrjedh parodizimi i letërsisë kalorësiake dhe asaj romantike 

sentimentale, leximi i të cilave ndezi pasione të pakontrolluara tek heronjtë, i pushtoi 

dhe i izoloi në dy botë në atë të kalorësisë dhe në atë romantike. Janë dy parodi të 

ndryshme, pasi ajo e Cervantesit është e mbushur me humor që sjell shumë të qeshura, 

ndërsa Flaubert nuk sjell humor me parodinë e tij, “megjithëse ndonjëherë shfaqen me 

nota komike deliret e madhështisë të Madame Bovari.”
486

 

 

Personazhet e tjerë rrotull protagonistëve shfaqen të shqetësuar si mbesa e 

Kishotit:  “Dije usta Nikolla - se kështu e kishte emrin berberi - se shumë herë ka ngjarë 

që im ungj të këndojë ata libra të mallkuara të paudhësive dy ditë e dy net pa prerë, 

pastaj, më në fund, e vërtiste librin tutje, e zhvishte shpatën dhe i bënte fërtele muret 

dhe, kur lodhej fare, thoshte se kishte vrarë katër viganë... Po unë e kam fajin për të 

gjitha që s’jua tregova marrëzitë e tim ungji, që ta shëronit para se të arrinte atje ku ka 

arritur, e t’i digjnit të gjitha këto libra të mallkuara- dhe ka shumë syresh- që meritojnë 

të digjen sikur të ishin prej heretikësh.”
487

 

 

... apo vjehrra e Emës: “Posi, posi! U marrka me punë! Po me ç’punë pa? Që lexon 

romane, libra, libra koti, vepra antifetare, nga ato që tallin priftërinjtë me citate nga të 

Volterit. Po të gjithë këto të çojnë larg, djalë i dashur, dhe një njeri i pafe, në mos sot, 

nesër, keq ka për të përfunduar. 

Kështu pra u vendos që Emën nuk do ta linin të lexonte më romane. Mirëpo kjo punë 

s’dukej aspak e lehtë.”
488

 

Heronjtë e të dy veprave degradojnë, aq sa shndërrohen në qesharakë, Kishoti 

njeh një degradim moral, ndërsa Ema një degradim ekonomik, psikologjik, moral. Ema 

dhe Kishoti, besojnë se janë ata që nuk janë, Kishoti kalorës endacak, Ema një heroinë 

koketë me sjellje prej zonje aristokrate që përpiqet të qëndrojë mbi mediokritetin e 

provincës që e rrethon. Një sjellje kjo që më pas në letërsi dhe në psikologji do të quhej 
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“bovarizëm”. Dy personazhet  ndëshkohen, pasi botën e librit e mbartin në jetën e tyre, 

si të ishte reale, çka i bën t’u mungojë sensi kritik dhe të  vishen me çmenduri dhe 

ëndërrim. 

 

 

4.1.2 DY PERSONAZHE DHE NJË ASPIRATË 

 

Argumenti qendror mbi të cilin Cervantes-i shkroi veprën e tij, është efekti i 

veçantë që leximi i librave të kalorësisë shkaktoi mbi personazhin Alonso Kishano. 

Sojliu, humbi mendjen deri në atë pikë sa, një mëngjes u vesh si kalorës i arratisur, i 

ngjashëm me personazhet e tij të adhuruar,  për t’i imituar ata dhe bëmat e tyre. 

Po ashtu Ema Bovari, dëshiron, pretendon të imitojë damat e shoqërisë së lartë 

pariziane, për të cilat ka lexuar në romanet  romantike të shkruara kryesisht për lexueset 

femra të shtresës borgjeze. Ema, i përkiste klasës së borgjezisë fshatare; i ati i dha 

mundësinë të shkollohej në një kolegj femëror në qytet, ku ra në kontakt me librin dhe 

zbuloi pasionin për historitë romantike e sentimentale.   

Të dy personazhet mrekullohen nga librat që lexojnë, deri në magjepsje, dhe 

këtë eksperiencë leximi e shohin si reale, pra bota e iluzioneve ku ata hyjnë për shkak të 

leximit  perceptohet si eksperiencë jetësore. Personazhet përfshihen nga një dëshirë e 

madhe, e papërballueshme për aventura sikurse personazhet e romaneve të adhuruar prej 

tyre, ndërsa nga ana tjetër janë të paaftë të ndërveprojnë e të përshtaten në  realitetin që i 

rrethon për realizimin e  dëshirës së tyre.  

Alonso Kishano dhe Ema Bovari, kërkonin më shumë se sa kënaqësia që përcjell 

leximi i librit, ata dëshironin aventurën personale që imiton aventurat libreske. Prandaj, 

i frymëzuar nga leximi, Alonso Kishano u shndërrua në Zotin Gjizot e më pas në Don 

Kishot, duke i lejuar vetes të jetonte një aventurë pas tjetrës. Por realiteti nuk ia ofronte 

mundësitë për aventurë, prandaj ai i gjendur pa rrugëzgjidhje, sajoi vetë një botë 

aventurash; mjaft krijues, me imagjinatë të zhdërvjellët përballet me armiq, shpëton 

njerëz fatkeqë, ndihmon të përvuajtur, përjeton një dashuri ideale, lufton trimërisht për 

një botë më të mirë. 

“Katundari u çudit kur dëgjoi këto përçarte dhe ia hoqi vizierën, që ishte bërë 

copë nga të rrahurat, ia fshiu fytyrën, që i ishte mbuluar me pluhur, dhe porsa, ia fshiu, 

e njohu dhe thirri: - Zoti Gjizot! – se ashtu e quanin kur e kishte mendjen në kokë dhe 

kur ishte sojli i urtë dhe jo kalorës i arratisur- kush të ka bërë në këtë hall?”
489

 

 

Ema nga ana e saj, kërkon nga burrat që mendon se dashuron, pasionin e 

pamundur, të cilin e gjen vetëm në rreshtat e librave romantikë. Aventurat erotike që ajo 

fillon me shumë entuziazëm, shpejt kthehen në zhgënjim. 

 “Megjithatë, e frymëzuar nga teori që i mbajnë për të mira, ajo deshi të ndillte 

dashurinë. Në dritën e hënës, ajo i recitonte në kopsht të gjitha vargjet e dashurisë që 

dinte përmendësh  dhe i këndonte, duke psherëtirë, adaxhio melankolike: por dhe pas 

kësaj ajo e ndiente veten po kaq të ftohtë sa më parë, dhe Sharli nuk i dukej gjë as më i 

dashuruar, as më i mallëngjyer, nga ç’ishte zakonisht... Sharli s’kishte asgjë të 

                                                           
489

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti I Mançës, Pjesa e Parë, Tiranë, Onufri, 2008, f. 36. 



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

153 
 

jashtëzakonshme. Vërshimet e ndjenjave të tij dashurore kishin njëfarë rregulli; kishte 

orën e caktuar kur e puthte.” 
490

 

 

Të dy personazhet njohin një transformim, ndërsa transformimi i Alonso 

Kishanës shoqërohet dhe me ndryshim emri, tek Ema ndryshimi apo më mirë iluzioni i 

ndryshimit vjen me martesën. Nga manastiri ku bënte shkollën, shkon në fshatin ku 

banon i ati, prej andej në shtëpinë e bashkëshortit, ndryshon mbiemrin. 

Cervantes-i e transformon personazhin e tij, i ndërron identitet dhe e gjithë kjo 

nuk është një metamorfozë e thjeshtë. Romani modern krijoi personazhin modern, i cili 

reflekton mbi ekzistencën dhe dëshirat e tij dhe duket se arrin në konkluzionin se të 

ekzistosh do të thotë  të bësh, të veprosh dhe Kishoti vepron. Ky personazh me emër të 

ri Don Kishoti, bën gjëra që Kishano dhe Gjizoti paraardhës nuk i bëri, por vetëm i 

dëshiroi. Kishoti ditë pas dite, aventurë pas aventure, përmes sukseseve dhe dështimeve, 

në marrëdhënie të ngushtë me personazhet e tjerë, ndërton identitetin e ri. Jeta e tij, 

tashmë ka dalë nga rutina e përditshme, që e rrethonte më parë. Cervantes-i i lejon 

Kishanës së mirë të shndërrohet në Kishot idealist, aventurier dhe kjo është mrekulli e 

penës së tij. “Çdo njeri është bir i veprave të tij” 
491

, thotë Kishoti. 

Në Kapitullin e V, Alonso Kishano i mirë, nuk ishte më as  Zoti Gjizot Kalorës 

por Don Kishoti Kalorësi i arratisur. Në kapitullin XI, Kishoti  dëshiron të vendosë 

drejtësi në botë, përmes veprave heroike dhe me forcë.  Kishoti në shoqërinë e barinjve 

të dhive, pasi hëngri dhe ngopi barkun, mbajti një ligjëratë të gjatë për kohën e shkuar, e 

cila sipas tij kishte qenë e artë pasi njerëzit nuk i ndanin pasuritë në e imja dhe e  jotja. 

Në atë kohë dinakëria, shtrembëria dhe ligësia nuk ishin përzier me të vërtetën, 

kthjelltësinë dhe mirësinë. Por sot, në këtë shekullin tonë të urryer, vijon Kishoti, asnjë 

grua nuk është e sigurt…  “Për këtë arsye duke shkuar koha e duke u shtuar ligësia, u 

themelua urdhri i kalorësve të arratisur, për të mbrojtur vajzat, për të ndihmuar të 

vejat, e për të përkrahur jetimët e nevojtarët. Nga ky urdhër jam unë, vëllezër 

barinj..”
492

 

 

Ema u largua nga manastiri ku u shkollua dhe askujt nuk i erdhi keq për largimin 

e saj. Ema ishte transformuar në mendjen e saj dhe në qenien e saj më parë se ky 

tjetërsim të bëhej i dukshëm për të gjithë. As  ajo vetë nuk e kishte kuptuar këtë,  nuk  e 

njihte veten, e zbuloi ditë pas dite ndërsa hidhte hapat, gjente dëshirat brenda saj, dhe 

merrte vendime. 

“Si u kthye në shtëpi, Emës në fillim, i pëlqeu t’u jepte urdhra shërbëtorëve 

pastaj iu neverit fshati dhe i erdhi keq që kishte ikur nga manastiri. Kur u shfaq Sharli 

për herë të parë në Berto, ajo e ndiente veten shumë të zhgënjyer, nga që s’kishte më 

ç’të mësonte as ç’të ndiente. Mirëpo mjaft ankthi që i shkaktoi gjendja e saj e re, apo 

ndoshta turbullimi që i solli prania e këtij njeriu, dhe asaj iu mbush mendja më në fund 

se nuk i mungonte ai pasion i mrekullueshëm, i cili deri atëherë kishte ndenjur si një zog 

i madh pendërozë që qëndron pezull në shkëlqimin e qiejve poetikë; dhe tani ajo as s’e 

merrte dot me mend se kjo jetë e qetë që po bënte ishte vetë lumturia për të cilën kishte 

ëndërruar.”
493
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Para martesës Ema, mendoi se ishte e dashuruar, por ende nuk e kishte njohur 

lumturinë që sjell kjo ndjenje, prandaj filloi të mendojë se mbase u gabua. Ajo gjatë 

përsiatjeve të veta kërkon  të gjejë kuptimin e fjalëve lumturi, pasion, dehje, të cilat i 

kishte ndeshur në libra dhe i ishin dukur aq të bukura. 

“Ç’ dreqin pata, o Zot, që u martova?  

Vriste mendjen në se do të kishte qenë e mundur që me ca kombinime të tjera të 

rrethanave, të ishte njohur me një njeri tjetër;”
494

 

 

Të dy personazhet nuk e njohin realitetin dhe as e pranojnë realitetin, ndërsa 

dëshirojnë të kënaqin dëshirën e tyre, dhe shfaqin  idealizëm, papjekuri, këmbëngulje 

deri në plotësim të vizionit, fantazisë së tyre.  

Të dy personazhet, Alonso Kishano dhe Ema Bovari, rreken të tjetërsojnë 

realitetin rrotull tyre,  të plazmojnë realitetin e librave, të përmbushin  idealet e librave, 

por konceptet e tyre mbi jetën si  dhe objektivat e tyre janë  të ndryshëm. 

 

Të nesërmen e ditës që  u dorëzua kalorës, Kishoti doli të për të përmbushur 

misionin e tij, ndërsa dëgjoi ca thirrje të mbytura të dikujt  që ankohej, - tha i gëzuar: 

“Të falem, o Zot, për  favorin që më bën, se më jepet kaq shpejt një rast të mbroj detyrat 

e zanatit tim, e të mbledh pemët e dëshirave të zemrës.”
495

  U largua me gëzim e me 

besimin se e ndihmoi djalin e ri pesëmbëdhjetëvjeçar, duke e shpëtuar nga duart e 

fshatarit hollak, por ndodhi krejt e kundërta, pasi me të ikur Kishoti, fshatari e zhdëpi në 

dru djalin. 

Kishoti ndiqte modelin e kalorësit të kohës, i cili ishte në lëvizje dhe besnik i 

idealeve kristiane, në mbrojtje të të dobëtëve, shtypurve, jetimëve e grave të veja, pa 

përfitim personal. Mikrokozmosi i frekuentuar nga Ema, është krejt i ndryshëm nga 

universi i kalorësisë endacake të adhuruar nga sojliu, i cili ishte i gatshëm për të bërë 

sakrifica.  

Ema ëndërrimtare, kërkuese, fëminore, e ndërton martesën sipas modelit të 

kohës. Gruaja e shtresës së saj, borgjeze, edukohej për t’u martuar me një djalë që i 

përkiste të njëjtës shtresë sociale, për të ndërtuar familje, për të bërë fëmijë, të cilët i rrit 

më pas me ndihmën e shërbëtorëve dhe shtyp çdo pasion erotik brenda saj. Modeli 

edukativ i asaj kohe e frymëzonte gruan t’i përshtatej realitetit me disiplinë e me 

vullnet. Në atë kohë gruaja zgjidhej dhe ishte burri ai, të cilit i lejohej të shfaqte ndjenjat 

e tij erotike, t’a përzgjidhte brenda shtresës së tij sociale. Skema borgjeze e kohës dukej 

se ishte mjaft ngurtë, horizonti shumë i ngushtë për të pranuar pasionin i cili mbetej 

vetëm pjesë e librave romantikë, ku përshkruhen dashuri pasionante, jashtë martesore në 

shumë raste, me aventura përndezëse e plot rreziqe. 

Ema hyri në këtë botë imagjinare që në adoleshencë. Ajo është e pushtuar nga 

zhgënjimi, pasi realiteti i jetës së saj është  mediokër, ndërsa pritshmëria e për jetën, për 

shkak të romaneve  është krejt tjetër. Ajo filloi të përçmojë shoqërinë provinciale që e 

rrethon, më pas të shoqin e të bijën, pasi i shikonte si barriera për plotësimin e ëndrrës 

së saj. Balloja e Waubeyssard-it i jep  asaj provën e një realiteti të ëndërruar ku 

dimensioni i të vërtetës është shtrembëruar, ndryshe si do t’i dukej një hero i vërtet 

ëndrrash, vikonti plak me të cilin vallëzoi gjatë ballos?   

                                                           
494

 Flaubert,  Gustave: Zonja Bovari, Tiranë, Algeta- LMG, 2014, f. 49. 
495

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti I Mançës, Pjesa e Parë, Tiranë, Onufri, 2008, f. 29. 



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

155 
 

Vargas Llosa në studimin e tij shprehet  se: ”Historia e Emës është në vetvete një 

rebelim i verbër, i dëshpëruar, i paepur kundër dhunës shoqërore që po i mbyt asaj të 

drejtën për të realizuar dëshirën e saj.”
496

 

Po Kishoti a rebelohet? Ai i rebelohet ndaj jetës së qetë pranë oxhakut, ndaj 

mbesës, kujdestares e miqve të tij, berberit e priftit, ndaj jetës që e detyron të rrijë larg 

shërbimit për njerëzit në nevojë, ndaj jetës që i vdes idealet brenda tij. 

 

Të dy personazheve, Emës dhe Kishotit nuk ju pëlqen fshati apo vendi i 

origjinës nga erdhën, as origjina e tyre.  

Cervantesi e largoi sojliun nga krahina e Mançës dhe nga librat që lexonte, i dha 

mundësinë të përfshihej në aventura të ngjashme me ato që kishte lexuar, ndërsa 

Flaubert e vendos heroinën e tij në Yonville, në pamundësi për t’u larguar nga ky 

ambient i ngushtë dhe mbytës, pavarësisht tentativave që ajo bën për të kapërcyer 

“gardhin” që rrethon ekzistencën e saj. 

  Ndërsa Ema ishte tërësisht e magjepsur nga leximi i romaneve romantikë, 

Kishoti i transformuar në kalorës u largua nga  librat e kalorësisë, dhe rendi drejt qytetit 

të Barcelonës, pasi realiteti ishte vendi i aventurave të vërteta. Kishoti guxoi, doli për të 

provuar aventurën drejtpërdrejt, provoi vërtetësinë apo pavërtetësinë e aventurave të 

librave që lexoi. Dhe kur u kthye në Mançë, ndihej i dërrmuar por i qetë, aventurat e tij 

janë të shkruara tashmë, dikush do t’i lexojë, mbase me të njëjtin pasion që ai lexoi 

librat e kalorësisë. Kishoti e ka përmbushur misionin e tij.   

  Ema, dëshironte shumë të provonte në jetë emocionin që përjetoi ndërsa lexonte 

histori romantike. Ajo realizon disa dalje të fshehta e të shkurtra nga Yonville, për të 

njohur kënaqësinë e ëndërruar. Në kërkim të lumturisë, Ema do të braktisë fshatin e vet 

të Normandisë, për Tostes dhe më pas për në Yonville, madje do të kuturisë deri në 

Ruen, por të gjitha përpjekjet e saj do të jenë të kota. “Arratisjet” e saj të njëpasnjëshme  

i sjellin gjithmonë të njëjtin  realitet mbytës e banal. Madje dhe fantazia e saj i ishte 

përulur meskinitetit të jetës dhe realitetit, përfaqësuar nga fajdexhiu i pashpirt, që i 

kërkonte mëkatares pagesën e faturave. A nuk do t’ia prishë Emës edhe solemnitetin e 

vdekjes, gjestit të saj  fatal të vetëvrasjes, kënga e paturpshme e lypësit?    

Kishoti  ishte një idealist marrok, për fatin e tij të mirë shijoi çdo aventurë si të 

vërtetë, u lumturua me fitoret e tij imagjinare dhe përmbushi dëshirën aventurore. Jo 

vetëm kaq, por ai ndihej më se i plotësuar pasi jeta e aventurat e tij u përjetësuan në 

librin e shkruar.  Kishoti vdiq në paqe pranë njerëzve të tij, ndërsa Ema, e cila nuk 

kishte shenja përçartjeje, për të shpëtuar nga ankthi e vuajtja të shkaktuara nga 

zhgënjimet e aventurave dashurore, shkoi drejt vetëvrasjes. Dy jetë të ndryshme, dy 

vdekje të ndryshme.  

Kishoti si një i krishterë i mirë para vdekjes, mori gjërat që i përkisnin ndonëse 

ishin të pakta dhe ua dha të afërmve të tij. Ndërsa Ema, vuajti para vdekjes një agoni të 

thellë, la pas, një zhgënjim të madh për të bijën dhe bashkëshortin, të cilit i la dhe mjaft 

borxhe,  madje e rrënoi profesionalisht dhe moralisht.   

   

Cervantes dhe Flaubert, u tregojnë lexuesve verbërinë e personazheve të tyre 

përkundrejt personave me të cilët thonë se janë dashuruar. Mund të themi me bindje se 

fantazia e shfrenuar dhe marrosja ua errësojnë apo verbojnë sytë e logjikës heronjve 

tanë, të cilët orientohen me shumë idealizëm sidomos  në çështjet e dashurisë. 
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Kishoti në romanin servantin, rend drejt dashurisë që në faqet e para të romanit. 

Sojliu flet për ndjenjat e dashurisë, na prezanton me të pakrahasueshmen Dylqinja e 

Tobozës, të cilën e vesh me hiperbola ndërsa e quan grua të përkryer  me bukuri të 

përsosur e me sjellje të sojit të lartë. Kishoti përbetohet se është dashuruar me të, 

ndërkohë që  nuk e ka parë kurrë.  “... mëso se unë jam Don Kishoti i Mançës, kalorës i 

arratisur e aventurier e rob i Dylqinjës së Tobozës, zonjës së bukur që s’ka shoqe në 

botë.”
497

  

Ky pasazh dëshmon për idealizimin fizik dhe shoqëror me të cilin e mbështjell të 

dashurën Kishoti, ndërsa në pasazhin në vijim zbulohet se sa artificial është perceptimi i 

tij hiperbolik, produkt i një mendjeje me  imagjinatë të shfrenuar. “Është xhymerte si 

princeshë, -tha Don Kishoti.- Nuk të dha ndonjë xhevahir të florinjtë, se nuk iu ndodh 

ndonjë afër.”
498

 

Ndësa lexojmë se Aldonza Lorenzo, “katundarja nga Toboza”
499

 është Dylqinja, 

kuptojmë se përshkrimi i tij është i çartur, jo real dhe merr një trajtë  burleske. Burla  

është figura më e përdorur nga Cervantes për të parodizuar përshkrimet standarde, 

artificiale, irreale që kalorësit iu bënin damave të tyre, me të cilat ishin dashuruar, në 

romanet e kalorësisë. Kishoti dëshironte përmbushjen e modelit të kalorësit në jetën e 

tij, ndërsa zgjodhi të dashurojë një zonjë të përkryer, që qëndron mbi gjitha të tjerat. 

E njëjta gjë ndodhi me Madame Bovari dhe dy dashuritë që ajo ndjeu, Rodolfin 

dhe Leonin. Ema, dëshiron t’i shpëtojë zgjedhës së një martese të palumtur dhe nuk 

është në gjendje të njohë cilët janë realisht të dashurit e saj, pasi është fantazia e saj që i 

“zbukuron”. Rodolfi s’është veç një Don Zhuan, ndërsa Leon është në moshë të re, 

student, i varfër dhe pa burrni. Të dashurit e saj nuk u treguan në lartësinë e dashnorëve 

romantikë, kur Ema u kërkoi ndihmë në para për të shpëtuar nga rrënimi, skandali 

publik, turpërimi, pasi ata ndanin të njëjtin mentalitet  provincial  me shoqërinë e kohës. 

Rudolfi cinik i thotë pa e prishur gjakun: “Nuk kam zonjë e dashur”
500

, ndërsa Leoni me 

indiferencën e tij as u përpoq ta ndihte. Flaubert u heq çdo vlerë të dashurve të Emës, 

pavarësisht me ç’pamje ideale u paraqitën në të shkuarën dhe sa plane thuri ajo me ta. 

Madje me Rodolfin, Ema planifikoi arratisjen drejt një vendi të panjohur. Pak kohë pas 

vdekjes së Emës, narratori tregon për të dy: “Rodolfi që kishte bredhur gjithë ditën e 

ditës nëpër pyll për t’u argëtuar, flinte tani i qetë në kështjellë; dhe Leoni po ashtu atje 

larg flinte.”
501

 

Pasioni vrau heroinën tonë, faji ishte i librave që ajo lexoi, i gjithë idealizimeve 

që ajo besoi me naivitet. Sharl Bovari do shprehej në fund të romanit: “E ka fajin 

fataliteti”.
502

 

 

Mario Vargas Llosa, shkroi esenë titulluar Orgía perpetua, - Shfrenim i paprerë, 

që në titull dëshiron të nënvizojë idenë e tij: “Seksi qëndron në bazë të  gjithçkaje që 

ndodh, së bashku me paranë, duke u shndërruar në çelësin e të gjithë konflikteve. Jeta 

seksuale dhe ekonomia ndërthuren bëhen pjesë e të njëjtit argument, aq sa nuk kuptohet 

njëri pa tjetrin.... seksi është i pranishëm si kurth, intrigë, i vesh episodet me sensualitet 

dhe keqdashësi, (Sharli pas vdekjes së Emës ia nxjerr zemërimin sendeve që ajo 

                                                           
497

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti I Mançës, Pjesa e Parë, Tiranë, Onufri, 2008, fq. 55. 
498

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti I Mançës, Pjesa e Parë, Tiranë, Onufri, 2008, fq. 234. 
499

 Cervantes, Miguel de: Don Kishoti I Mançës, Pjesa e Parë, Tiranë, Onufri, 2008, fq. 236. 
500

 Flaubert,  Gustave: Zonja Bovari, Tiranë, Algeta- LMG, 2014, fq. 265. 
501

 Flaubert,  Gustave: Zonja Bovari, Tiranë, Algeta- LMG, 2014, fq. 289. 
502

 Flaubert,  Gustave: Zonja Bovari, Tiranë, Algeta- LMG, 2014, fq. 295. 



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

157 
 

pëlqente të kishte, Leoni adhuron dorashkat e saj, Justini duke u dridhur kundronte të 

brendshmet e saj), ndonjëherë triumfues: e paharrueshme skena kur Ema lëshon flokët 

si një kurtizane e mbaruar në prani të Leonit.. Seksi zë një vend të rëndësishëm, qendror 

në roman, sepse dhe në jetë i tillë është dhe Flaubert dëshironte të ishte i njëjtë me 

realitetin.”
503

 

 

Tek Kishoti, heroi ynë rend pas dashurisë platonike, ideale, “cortes” (në letërsinë 

e Spanjës mesjetare kishte dy lloj dashurish Cortes, dhe Carnal. Kjo ishte dashuri që 

nuk kishte lidhje me marrëdhënie intime, por me dashurinë e zemrës dhe të mendjes). 

Kalorësi ynë ishte një zotëri i vërtetë dhe i respektonte gratë, e vetmja dashuri e tij 

mbeti Dylqinja. Kishoti e dashuroi fort, pa e parë, pa e njohur, pa folur me të.  

 

Të dy protagonistët vdesin para mbylljes së romanit, si Kishoti dhe Madame 

Bovari. Mendojmë se Cervantes-i dhe Flaubert, në mënyrë simbolike me vdekjen e tyre 

japin rezultatin e asaj që mund të provokojnë romanet romantike e kalorësiake në 

shpirtra tepër të ndjeshëm. Vdekja e tyre është simbolikisht vdekja e iluzionit. 

Dy personazhet kanë dy vdekje të ndryshme, pasi Kishoti në fund të jetës së tij 

ishte mjaft i kthjellët, e kishte kuptuar gabimin e tij dhe madje ndihej i penduar që i 

kishte besuar ato që kishte lexuar te librat e kalorësisë dhe kishte dëshiruar  

përmbushjen e tyre në jetë. “... mendja ime u qërua, dhe tisi i mugët i padijes, me të 

cilën më kishte veshur sytë lëçitja e pareshtur dhe e tepruar e romaneve të urryera të 

kalorësisë, u çorr e u gris.”
504

 

  Mjafton të kujtojmë fjalët e sojliut pak para vdekjes, kur bëri testamentin në 

emër të së mbesës: “... dëshiroj që në rast se mbesa ime Antonia Kishano do të 

martohet, të marrë një burrë, i cili të dihet që më parë që nuk është i injiciuar nga librat 

e kalorësisë; po në daltë nga hetimet se i ka lexuar dhe shijuar ata dhe ime mbesë prapë 

nuk heq dorë nga ai, t’i hiqet që aty e drejta e trashëgimisë së pasurisë sime dhe 

zotërinjtë përmbishkronjës ta përdorin atë sipas dëshirës së tyre për vepra 

bamirësie.”
505

  

Pendesa e Kishotit, i cili tashmë është Alonso Kishano, thellohet: “Ju lutem të 

lartpërmendurve zotërinj përmbaronjës që, në dashtë fati i mirë të takohen me 

shkronjësin e librit me titull “Pjesa e dytë e bëmave të Don Kishotit të Mançës”, t’i 

luten shumë përulësisht nga ana ime që të më ndjejë që i dhashë shkas padashur të 

shkruajë tërë ato marrëzira me të cilat është mbushur libri, sepse ai duhet të dijë që po 

ndahem nga kjo jetë me ndjenjën e hidhur të fajit tim.”
506

 

Në të kundërt personazhi i Madame Bovari, nuk e njeh paqen, pendesën ndërsa 

vdes. Prandaj studiuesi, Palacios thotë se ajo vdiq në mënyrën më të keqe të mundshme, 

vdekja e saj ka në themel dështimin e zhanrit romantik. Sipas tij, romantizmi dështoi 

ashtu siç dështoi personazhi i Emmës dhe vdekja e saj shënon vdekjen e romanit 

sentimental. “Madame Bovary është cilësuar si një nga romanet  më të rëndësishëm të 

fatalitetit dhe i dështimit të romanticizmit.”
507
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A mbeti Ema romantike deri në fund, e ndërsa nuk e kuptonte realitetin pa të 

vetmen rrugë vetëvrasjen? Kishoti në fund të jetës e kuptoi situatën e tij, kuptoi dhe 

pranoi realitetin. Kritika letrare e ka quajtur këtë proces, sançizimi i Kishotit. 

 

Mario Vargas Llosa, në esenë e tij Orgia perpetua, e quajti Madamë Bovari: 

“Kishoti me fustan”. Mendojmë se arsyet qëndrojnë në afritë e mëdha mes dy 

personazheve pavarësisht se janë larg mes tyre dy shekuj e gjysmë, larg në dy hapësira 

të ndryshme gjeografike dhe u përkasin kulturave të dy popujve të ndryshëm. Madame 

Bovari do të cilësohet “Mbi të gjitha si romani i fundit romantik që solli shkatërrimin e 

zhanrit, të njëjtin aspekt që ruan dhe romani shquar i Cervantesit përmes përdorimit të 

parodisë plot humor.”
508

 

 

 

4.1.3   TREKËNDËSHI I DËSHIRËS 

 

 

René Girard ngre një teori fare të veçantë  lidhur me raportin midis njeriut  dhe 

dëshirës së tij, një raport që sipas tij është trekëndor. Le të ndjekim arsyetimin e tij. 

Sipas tij  njeriu nuk mund të dëshirojë diçka vetiu;  duhet të jetë një i tretë që t’i zbulojë 

objektin  e dëshirës së tij. Ky i tretë mund të jetë jashtë aksionit romanesk si për 

shembull librat e kalorësisë për Don Kishotin ose romanet me dashuri të Ema Bovarisë. 

Shpesh, ai është edhe brenda aksionit romanesk: qeniet që u sugjerojnë dëshirat 

heronjve të Stendalit, Dostojevskit ose Prustit, por ne do të ndalemi në rastin e parë.  

Në veprën e  Cerventasit lexojmë: “Kështu pra, Sanço, miku im, unë mendoj se 

kalorësi endacak që do ta imitojë më mirë [Amadisin] do të jetë më afër arritjes së 

përsosurisë së kalorësisë.”
509

 

Për Kishotin, Amadisi është busulla, ylli, dielli i kalorësve trima e të dashuruar, 

ndaj kuptohet se Don Kishoti do të heqë dorë në favor të Anadisit, nga prerogativa 

themelore e njeriut: ai nuk i zgjedh vetë objektet e dëshirës së tij, për të zgjedh tashmë 

Amadisi. Dishepulli rend pas objekteve që i cakton apo i duket se i cakton modeli i çdo 

kalorësi, Amadisi, idhulli i tij. Këtë model, Girard e quan ndërmjetësi  i dëshirës.
510

 

Ndërmjetësi  ndriçon mbi subjektin (në këtë rast, Kishotin) dhe objektin.  

Metafora hapësinore që ilustron këtë lidhje është një trekëndësh, si më poshtë:  

 

 

 

                                   Amadis  

 

Objekti i dëshirës      

 

         Don Kishoti 
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Objekti i dëshirës sigurisht mund të ndryshojë, në çdo aventurë, por trekendeshi 

është po ai; marionetat e Mjeshtër Pietros mund të zëvendësojnë  mullinjtë e erës, por 

Amadisi  është gjithmonë aty.  

Në romanin e Cervantes-it. Don Kishoti është viktima shembullore e dëshirës 

trekëndore, por në fakt nuk është i vetmi. Më i prekur nga kjo dukuri, pas Kishotit, është 

shqytari i tij Sanço. Në të vërtetë, ka dëshira të Sanços që nuk janë të imituara, për 

shembull ato që ndjellin një copë djathë ose një poç  vere. Por Sanço ka dëshira të tjera 

përveç se të mbushë barkun dhe atëherë, hyn në lojë skema trekëndore e dëshirës. Duke 

i shkuar pas Kishotit ai ëndërron të ketë “një ishull” e të bëhet guvernator, madje ai 

dëshiron të ketë edhe një titull dukeshe për të bijën. Këto dëshira nuk mund të lindin 

spontanisht në një njeri të thjeshtë si Sanço. Këto janë ëndrra që mund t’ia shtijë në 

mendje vetëm Don Kishoti. Në këto dëshira të reja ndërmjetësi është Don kishoti, pra 

ka një trekëndësh ku ishulli është objekti i dëshirës dhe Don Kishoti ndriçon që lart 

Sançon që kërkon të jetë si ai guvernator, prandaj edhe Sancoja i shquar për sensin 

praktik, humbet sensin e realitetit.  

Sugjerimet në këtë rast nuk vijnë nga letërsia si në rastin e Kishotit apo Ema 

Bovarisë, por kemi të bëjmë me një sugjerim gojor. Kjo dëshirë e veçantë krijon një 

trekëndësh ku në dy skaje gjenden Kishoti dhe Sanço. Mediatori në këtë  rast është 

Kishoti. Në çastin që nis e ndihet ndikimi i mediatorit, humb çdo sens realiteti dhe 

gjykimi nuk funksionon më. Gjithsesi ndikimi i Kishotit është shumë i vogël, ndaj 

lexuesi traditional flet për Kishotin idealist  dhe Sançon realist, por nuk duhet të 

harrojmë se ka mjaft analogji midis dy personazheve. Pasioni kalorsiak përcakton një 

dëshirë sipas Tjetrit që i kundërvihet dëshirës sipas Vetes me të cilën ne krenohemi. 

Kishoti dhe Sanço ia huajnë dëshirat e tyre Tjetrit por në një mënyrë aq themelore e 

zanafillore saqë e pleksin përsosmërisht me vullnetin, dëshirën, për të qenë Tjetri. 

Amadisi është pa dyshim një personazh  përrallor. Por autor i përrallës nuk është 

Don Kishoti. Mediatori është imagjinar, ndërsa, ndërmjetësia jo. Pas dëshirave të heroit 

kemi atë që i sugjeron, d.m.th. trilluesi i Amadisit, autori i romaneve kalorsiake. 

Vepra e Cervantes-it është një meditim për ndikim, i dëmshëm e madje fatal që 

mund të ushtrojë një mendje e shëndoshe mbi një tjetër. Shkrimtarët e librave të 

preferuar të Kishotit apo Emës nuk janë aspak të marrë, sikurse, Don Kishoti me 

përjashtim të çështjeve kalorsiake, gjykon drejt për çdo gjë tjetër. Ishte letërsia 

kalorsiake apo ajo romantike me ujë trëndafili që pati ndikime shkatërruese mbi 

Kishotin apo Emën. Dëshirën sipas Tjetrit dhe funksionin farëzues të letërsisë e gjejmë 

në romanin e Flaubert. 

Ema Bovari dëshiron përmes heroinave romantike që popullojnë imagjinatën e 

saj. Romanet mediokre që ka lexuar në adoleshencë kanë shkatërruar tek ajo çdo 

spontanitet. Kjo bën të lindë ai fenomen që Gaultier e quan bovarizëm e që i 

karakterizon personazhet flobertiane: "E njëjta injorancë, e njëjta paqëndrueshmëri, e 

njëjta mungesë reagimi individual duket se i përgatisin për t'iu bindur sugjerimit të 

mjedisit të jashtëm në mungesë të një vetësugjerimi që vjen nga brenda".
511

 

Duket se për të arritur qëllimin duhet që ta imagjinosh veten ndryshe nga ç’je, 

kështu personazhet flobertiane ndjekin një model dhe imitojnë nga personazhi që  kanë 

vendosur të jenë gjithçka  nga pamja e jashtme, dukjen, gjestet, intonacionin, veshjet. 
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Aspektet e jashtme të imitimit bien me në sy, por personazhet e Cervantes-it dhe 

Flaubertit imitojnë ose mendojme se imitojnë veçanërisht dëshirat e modeleve që kanë 

zgjedhur lirisht. 

Te Cervantes-i, ndërmjetësi është në një qiell të paarritshëm, distanca midis tij 

dhe Don Kishotit është shumë e madhe, asnjë kontakt s'është i mundur  midis tij dhe 

Amadisit legjendar. Ema Bovari është më afër ndërmjetësit parizian. Ajo madje është 

fare pranë  tij në ballon e Vaubyessardit, megjithatë ajo nuk mund të dëshirojë e as të 

arrijë atë ç’ka është dhe ideali i saj, pra dëshirat e heroinave të saj. 

 

Kur flasim për distancë midis ndërmjetësit dhe subjektit flasim për një distancë 

shpirtërore dhe jo fizike. Për shembull, Kishoti dhe Sanço janë gjithmonë pranë 

fizikisht, por distanca shoqërore dhe intelektuale që i ndan është e pakapërcyeshme. 

Asnjëherë shërbëtori nuk mund të dëshirojë atë çka dëshiron zotëria i tij. Sanço zileps 

ushqimet që lënë murgjit, qesen me flori që zbulon në rrugë, apo sende të tjera që  

Kishoti i lë e nuk i bëjnë  pikë përshtypjeje. Sa për ishullin përrallor që ëndërron ai 

mendon se do ta marrë nga vetë Don Kishoti, si vasal besnik që ka çdo gjë në emër të të 

zotit. Pra ndërmjetësi i Sanços është i jashtëm? Nuk mund të ketë rivalitet midis tij dhe 

Kishotit. Ka një harmoni midis tyre që kurrë nuk mund të prishet seriozisht.  

Heroi i ndërmjetësimit të jashtëm e shpall me zë të lartë natyrën e vërtetë të 

dëshirës së tij. Ai e nderon hapur modelin e tij dhe vetëshpallet dishepull. Ne e kemi 

parë se si Kishoti i shpjegon vetë Sanços se ç'rol të rëndësishëm luan Amadisi në jetën e 

tij. Edhe Madame Bovari  dhe Leoni i rrëfejnë njeri-tjetrit të vërtetën e dëshirave  të tyre 

në bashkëbisedimet lirike. Paralelja midis Don Kishotit dhe Zonjës Bovari tashmë është 

bërë klasike, sepse është shumë lehtë të shihen analogjitë midis dy romanesh me 

ndërmjetësim të jashtëm.  

Prestigji i ndërmjetësit kalon te objekti i dëshiruar dhe i jep këtij të fundit një 

vlerë iluzore. Dëshira trekëndore është një dëshirë që e transfiguron objektin. Kështu 

Don Kishoti merr një vegël të thjeshtë  të berberit për përkrenaren e Mambrinit, por kjo 

nuk do të ndodhte nëse ai nuk do të imitonte Amadisin, sikundër Ema nuk do ta merrte 

Rudolfin për një princ të kaltër nëse nuk do të imitonte heroinat romantike. Të gjitha 

dëshirat kanë të bëjnë me abstraksione, janë dëshira mendjeje. Kështu nga mediatori që 

është dielli i vërtetë zbret një rreze misterioze që i jep objektit një ndriçim të rremë. 

Dëshira projekton reth heroit një një univers të ëndërrt. Në ketë formulë trikëndore 

imagjinata e heroit është nëna e iluzionit e nëse në ketë rast do të donim të gjenim dhe 

një baba, ai do të ishte pa dyshim ndërmjetësi.  

Ja si shfaqet kjo te Zonja Bovari ndërsa Ema i shkruante letra  dashurie Rudolfit: 

"Por duke i shkruar, ajo shihte një tjetër burrë, një fantazëm të bërë prej kujtimeve të 

saj më të zjarrta, të leximeve më të bukura, të ëndjeve të saj më ta forta; dhe më në fund 

ai bëhej aq i vërtetë, dhe i kapshëm, as ajo përpëlitej e mrekulluar, pa mundur sidoqoftë 

ta imagjinonte qartaz, kaq shumë humbiste ai, sikundër një hyj, në atributet e saj të 

shumta".
512

 

 

Ne kemi parë deri tani më shumë atë brinjë të trekëndëshit që lidh ndërmjetësin 

me subjektin dëshirues, por trekëndësh i dëshirës është një trekëndësh dybrinjëshëm, 

pra  le të shohim brinjën që bashkon ndërmjetësin me objektin e dëshiruar. Dëshira 
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bëhet gjithnjë e më e fortë dhe më konkrete nëse ndërmjetësi i afrohet subjektit 

dëshirues. 

Tek Don Kishoti ndërmjetësi është më larg ndaj edhe dëshirat e veçanta të tij 

janë më pak të thekshme e më pak torturuese. Don Kishoti i urtë nuk e njeh 

këmbënguljen.  Kur dështon ai gjykon si filozof se një tjetër kalorës do të përfundojë atë 

çka ai lë në mes dhe shkon e kërkon fatin gjetkë.  

Aktiviteti i Don Kishotit duket si një lojë. Edhe loja e fëmijës në aspektin 

zhirardian është trekëndore. Ajo është një imitim i të rriturve. Por distanca midis 

objektit dhe ndërmjetësit, d.m.th. midis lodrës dhe të rriturit që i jep kuptimin e duhur, 

është e tillë që fëmija që luan nuk e humb kurrë karakterin iluzor që i jepet lodrës. Don 

Kishoti është përtej lodrës por nuk është edhe aq larg në fakt. Ndërmjetësi që është 

shumë larg përhap një dritë mbi një sipërfaqe shumë të madhe. Amadisi nuk shenjon 

asgjë në mënyrë shumë specifike, por ai shenjon nga pak gjithçka. Aventurat ndjekin 

njëra-tjetrën por asnjë prej tyre e vetme nuk mund ta ktheje Don Kishotin në Amadis. 

Prandaj Don Kishoti nuk lufton me mish e me shpirt kundër fatit të keq.   

 

Kur ndërmjetësi afrohet objekti përcaktohet dhe bëhet  i “pazëvendësueshëm”. 

Dëshirat e Ema Bovarisë janë shumë më të forta  e sfilitëse  se ato të Don Kishotit. 

Aventurat e Emës janë më “serioze” se  ato të Don Kishotit, por objektet vërtet të 

dëshiruara prej saj, ato që do ta bënin Emën gruan që ajo dëshiron të jetë, nuk gjenden 

në provincë. Rudolfi dhe Leoni s'janë veçse zgjidhje të përkohshme. Ata madje janë të 

ndërshkëmbyeshëm. Ata kanë marrë prej ndërmjetësit, në këtë rast dashnorit fisnik  të 

letërsisë romantike, vetëm një ndriçim të zbehtë.    

Edhe sjellja e heronjve ndryshon në varësi të distancës së ndërmjetësit dhe 

atributeve të tyre. Don Kishoti përpiqet shumë, por sjellja e tij është gati fëminore. Ema 

Bovari është gjithë ankth. Edhe në rastin e saj, ndërmjetësi është gjithnjë i paarritshëm, 

por jo aq sa të heqësh dorë për ta arritur, ai thjesht nuk është i paarritshëm. Heroi nuk 

mund të kënaqet tashmë me refleksin e tij mbi realen. Kjo i jep një tonalitet të veçantë 

bovarizmit, i cili është në thelb soditës. Ema ëndërron shumë dhe dëshiron pak. Kur 

distanca është shumë e madhe  prestigji i ndërmjetësit është i madh  dhe dëshirat e 

veçanta të heroit  zhvlerësohen. Don Kishoti ka shumë aventura, por ka vetëm një 

Amadis; Ema Bovari mund të ndryshojë pafundësisht të dashurit por nuk ndryshon 

kurrë ëndërr.    

 

Një tipar tjetër i imitimit të dëshirës së tjetrit, sipas Cervantesit, është se kjo 

është një sëmundje ngjitëse. Don Kishoti e përhap rrotull tij një sëmundje ontologjike; 

kjo  është e dukshme në rastin e Sanços, por edhe tek gjithë njerëzit që ai frekuenton e 

madje edhe tek ata që skandalizohen nga çmenduria e tij. Ky mekanizëm psikologjik e 

megjeps vetë Cervantesin, i cili i shumëfishon këta shembuj gjatë veprës duke shtuar 

episodet ku pasioni i Don Kishotit u ngjitet të tjerëve. Kësisoj ne kuptojmë veçanërisht 

përse imitimi i keq i Avelanedas dhe suksesi i pjesës së parë  bëhen një temë qendrore e 

Pjesës së Dytë të Don  Kishotit. Natyra e dyfishtë e këtij  suksesi është donshikoteskte. 

Vetë shpërndarja e veprës përhap emrin e kalorësit dhe buja e bëmave të tij merr dhenë 

deri në kufijtë e botës së krishterë. Kështu mundësitë e ngjitjese së kësaj “sëmundjeje” 

rriten. Të tjerë imitojnë mrekullisht imituesin. Kjo vepër që denoncon dëshirën 

metafizike të Don Kishotit për  t’u bërë si Amadisi, bëhet shembull për shumë të tjera. 

Ҫ ’mund të thoshte Cervantesi nëse do të mund të ndiqte interpretimet mbi veprën e tij 

që nuk reshtin qysh prej shekullit XVIII, ç’do të thoshte ai për Chamisso-n,  Unamuno-
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n, Ortega y Gaset-in ose Andre Suares-in? Duket sikur Cervantesi na sugjeron në 

mënyrë ironike, se duke besuar se po denoncon marrëzinë e Don Kishotit këtë 

“sëmundje ontologjike”  ai i përngjan heroit të vet dhe si gjithë të tjerët e ndjek atë pas 

në rrugën e marrëzisë.   

Natyra ngjitëse e dëshirës metafizike është një pikë kryesore në zbulimin 

romanesk. Cevantesi i kthehet pa u lodhur kësaj pike. Gjatë qëndrimit në Barcelonë, një 

i panjohur i drejtohet me këto fjalë Don Kishotit: “Djalli të marrtë Don Kishot i 

Mançës!...Ti je një i marrë, po të ishe vetëm për veten tënde dhe pas dyerve të 

çmendurisë tënde, e keqja nuk do të ishte kaq e madhe; por ti ke vëtinë t’i çmendësh dhe 

t’u heqësh trurin të gjithë atyre që kanë të bëjnë me ty. Dhe për të provuar fjalët e mia 

mjafton të shohësh fisnikët që të shoqërojnë.” 
513

 

 
 

4.2  BENITO PÉREZ GALDÓS, NJЁ CERVANTES  I RI NЁ LETËRSINË 

SPANJOLLE 

 

 

Mjaft romancierë në mbarë botën janë ndikuar nga vepra e Cervantes-it në tërësi 

dhe në veçanti nga Kishoti. Për ta vepra e tij ka shërbyer si leksion i narracionit modern. 

Pas dëshirës së Cervantesit për t’i dhënë fund një zhanri të dalë mode, atij të kalorësisë, 

fillon ambicia për zanafillë të një zhanri të ri. ”Kishoti zuri një vend të dallueshëm mes 

klasikëve evropianë, u gjend në themel të novelës moderne, si rrjedhim ishte i destinuar 

të figuronte në formimin e të gjithë romancierëve.”
514

 Eseisti Rene Girard, pohon: “Nuk 

ka ide të romanit perëndimor ku të mos gjendet geni i Cervantesit.” 
515

 

Letërsia vazhdon e mban gjallë mjaft leksione nga vepra e Cervantesit, si: 

ironinë, parodinë, konfliktin mes heroit dhe botës që nuk e kupton, thelbin e antitezës 

mes imagjinatës, fantazisë dhe realitetit, pasqyrimi i realitetit në fiksion, pasqyrimi i 

jetës në letërsi, refleksioni i letërsisë mbi vetë letërsinë, parimi i një strukture të çrregullt 

të veprës letrare, etj. Janë  këto, disa nga mësimet që letërsia mori nga Kishoti, dhe i 

praktikoi në veprat e shumë autorëve me emër si: Gogol, Dickens, Flaubert, Galdós, 

Joyce, etj. 

Mjafton të kujtojmë dialogimin e personazheve emblematikë Kishotit me 

Sançon, apo mes tyre dhe personazheve të tjerë, i cili nuk është dialog për dialog, por 

dialog mbi botën, dashurinë, jetën, idetë, vizionet, ëndrrat, idealet, utopitë, gjithçka për 

të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Ky dialogim mes dy personazheve dhe sjellja e 

tyre ndaj njëri- tjetrit dhe të tjerëve quhet nga kritika letrare si servantin, dhe u mor si 

model nga shumë autorë, dhe nga Galdós. 

Galdós, në vitet e fundit të krijimtarisë së tij, ka shkruar disa romane, ku 

mbisundon dialogu, apo janë tërësisht dialog dhe përshkrim minimalist, duke ndërtuar 

dhe një mendim estetik mbi dialogun: “Sistemi dialogues, i  përshtatur në letërsinë 

realiste, është laboratori ku ndërtohen karaktere të lirë dhe konkret... Fjala e autorit, 

narracioni i tij apo përshkrimi, në terma të përgjithshëm, nuk janë kaq efikas dhe as 

përcjellin  ndjesinë e  vërtetësisë shpirtërore. Dialogu e ka aftësinë misterioze të na bëje 
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të shohim e dëgjojmë,  pa patur nevojë për meditimin lidhur me  ngjarjet dhe 

personazhet, apo zërin e autorit, i cili dhe kur  është i fshehur nuk zhduket. ”
516

  

Romani, Fortunata dhe Jacinta, është ndërtuar mbi teknikën e dialogut, 

pavarësisht se nga struktura  ngjan me një vepër teatrale, autori pa ngurim e quan roman 

dhe pas tij shkroi të tjerë romane me të njëjtën strukturë narrative, “me dëshirën e 

madhe për t’i qëndruar larg skemave, klasifikimeve të kataloguar të gjinive dhe 

formave... Veprat më të mëdha dramatike sot na duken si novela të dialoguara...p.sh. 

Rikardi i III i Shekspirit.” 
517

  

 

Dialogimi i personazheve të Galdós është servantin, për ndjeshmërinë e veçantë 

që transmeton; personazhet ndryshojnë, rriten, transformohen  përmes dialogut; 

personazhet zbërthehen përmes dialogut dhe jo meditimit apo pershkrimit; po ashtu i 

largohet retorikës dhe është në kërkim të natyralitetit dhe estetikës realiste; dialogu i tij 

vishet me një humor ironik të modelit servantin. Servantizmi i Galdos, është vënë re nga 

shumë autorë ndërsa vlen të përmendet pohimi i studiuesit Rodolfo Cardona në Anales 

Galdosianos.
518

  

Sipas Benitez: ”Pa Cervantes-in vepra e tij (e Galdós) do ishte një tjetër, apo 

dhe nuk do ekzistonte. Cervantes-i ka ndriçuar të menduarit e tij përsa i përket Spanjës, 

i ka dhënë modelin e romanit ideal, e ka shtyrë me një vizion kritik drejt romanit 

modern, të harmonizuar  me traditën spanjolle...”. 
519

 

Galdós në disa vepra të tij: “riprodhon me një gjuhë të zhdërvjellët dialogë e 

skena nga kapitujt e Don Kishotit... përdor fjalë arkaike të nxjerra nga drejtpërdrejt 

nga vepra e Kishotit. Madje i referohet qyteteve të vjetra të La Mançës dhe ndërton 

dialogë imagjinarë mes Kishotit dhe shqyrtarit të tij... Shkon deri atje sa gjen mikun e 

tij në Tobozë, kalorësin fshatar të veshur me rrobat e kalorësit të cibunit jeshil (ky i 

fundit personazh i Kishotit), republikanin idealist dhe kishoteskun Jusus del Campo.”
520

  

Në vitet e fundit të jetës së tij, kur tashmë ishte verbuar dhe kishte lënë mënjanë 

aktivitetin politik, Galdós rikrijon udhëtimin e Kishotit me Sançon nëpër Tobozë, në 

disa ese në revistën La Esfera,
521

 përmes së cilëve zbulon sa i rëndësishëm ishte romani 

Don Kishoti dhe Cervantesi në veprimtarinë e tij letrare.  

 

Galdós, është narrator, dramaturg, kronist spanjoll i fundshekullit XIX dhe i 

fillim shekullit XX, përfaqësues i letërsisë realiste dhe një nga përfaqësuesit më të 

rëndësishëm të narracionit spanjoll në përgjithësi. Autori ka një krijimtari të bollshme 

dhe të suksesshme me 100 romane, 30 vepra teatrale, mjaft tregime, ese, artikuj 

gazetareskë. Kritika letrare spanjolle, e konsideron Galdós, si romancierin më të 

rëndësishëm spanjoll pas Cervantesit.
522

 Modelet e autorit në letërsi ishin Cervantes, 

Dante, Goethe, Balzac, Dickens, etj.  

Pérez Galdós, ishte admirues dhe lexues i pasionuar i Cervantesit, madje 

recitonte përmendësh kapituj të tërë të Kishotit. 
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Humori ironik mjaft i pëlqyer në veprën e Galdós është ndikim direkt i veprës së 

Cervantes-it. “Galdós  percepton në botën moderne tipat e së shkuarës. Galdós jo vetëm 

përdor fjalë e shprehje të Kishotit për të evokuar botën servantine, po vetë ai 

shndërrohet në një personazh kishotesk... Përzien mjaft mirë ironinë e fantazinë me 

sensin praktik, si dhunti të jashtëzakonshme të shkrimtarit romancier.
523

 

 

Ndër veprat e autorit veçojmë Fortunata dhe Jacinta, (Dy histori grash të 

martuara), e cila u shkrua në vitin 1887, si një nga romanet më të bukur të letërsisë 

spanjolle. Vepra trajton tema sociale, ngjarjet zhvillohen në Madridin e kohës kur u 

shkrua vepra. Një densitet i jashtëzakonshëm ngjarjesh dhe veprimi karakterizon 

veprën: dashuri, tradhëti bashkëshortore, dëshirë deri në dëshirim për fëmijë, fëmijë të 

lindur jashtë martese, intrigë, lot, grindje, vdekje, çmenduri, xhelozi, aventurë.... Ky 

densitet ngjarjesh, jeta si një rendje e çmendur e personazheve, realizmi në vepër janë 

ndikime servantine.  

Fortunata dhe Jacinta, (Dy histori grash të martuara), është libri më i 

suksesshëm i narratorit Pérez Galdós, i cili konsiderohet si servantin nga kritika për disa 

arsye. Nga Cervantesi, Galdós mori stilin realist, transparent, të drejtpërdrejtë; gjuhën e 

cila përfshin të gjithë regjistrat gjuhësorë që nga ai vulgar, popullor e intelektual, 

standard dhe dialektor; gjallërinë e ngjarjeve; personazhet e shtresave të ndryshme 

shoqërore, jetët e të cilëve ndërthuren vrullshëm, etj. 

Akademiku spanjoll, Ramón Pérez Ayala shkruan: “Afritë dhe përkimet mes 

Cervantesit dhe Galdos, janë të shumta dhe të dukshme...Ndërsa Cervantesi e krijoi 

zhanrin narrativ,  romanin, duke i dhënë Mesjetës një karakteristikë të veçantë, Galdós 

e çoi para zhanrin drejt plotësisë, perfeksionit e pjekurisë... Cervantesi dhe Galdós, 

janë si dy male, pranë  dhe binjakë, por dhe larg njëri- tjetrit me tre shekuj. Ka dhe 

male të tjerë të lartë dhe mjeshtërorë; por ata nuk arrijnë lartësinë e atyre dy maleve, 

binjakë e të pashoq. Cervantes nuk u bë dot autori i parë dramatik i epokës së tij; 

Galdós po, padiskutim, një ndër të parët të çdo epoke dhe vendi.”
 524 

 

 

4.2.1 REALIZMI NË DY ROMANET 

 

 

Carlos Fuentes, komenton realizmin në letërsi: “Letërsia të ofron mundësinë të 

imagjinosh me fjalë, ndërton një realitet po aq real sa ai historik.. Letërsia,  papushim 

ndërton botë të reja duke e rinovuar vetveten.”
525

 

Kritika letrare e quan Cervantesin krijuesin e romanit realist, apo themelues të 

realizmit në letërsi. Cervantesi pikturon me penën e tij realitetin e pandryshueshëm të 

çdo dite dhe e vendos në art, i jep dimension artistik. Cervantesi e fillon romanin Don 

Kishoti, duke përshkruar realitetin rrethues të sojliut, akumulon detajet që gjenden 

rrotull tij çdo ditë: “Në një fshat të Mançës, që s’dua t’ia kujtoj emrin, rronte pak kohë 

më parë një sojli nga ata me shtijëzë në sallën e armëve, me mburojë të vjetër, me kalë 

thatanik e me langua të gjahut. 
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Të tri çerekët e irakit të tij i harxhonte për ushqim, mish të zier prej lope më 

tepër se prej deleje ndonjëherë, pastërma me hudhra pothuajse përmbrëma, korminë të 

shtunave thier të premteve dhe rrallë e tek ndonjë pëllumb të dielave restat i harxhonte 

për veshjen, një dolloma prej cohe, tirq prej veludhi për ditët e shënuara, me pantofla 

prej gjithasaj stofe, dhe për ditët e tjera të javës tesha prej shajaku nga më i miri.”
526

 

Ky përshkrim i tregon lexuesit, se sojliu ushqehet me një ushqim modest çdo 

ditë, rrobat e tij na tregojnë për ekonominë e tij modeste, titulli i tij sojli (hidalgo) 

tregon klasën e tij fisnike të ulët. Cervantesi e fillon romanin me menunë e javës, me 

garderobën e veshjeve të Kishotit.  

Tre daljet e Kishotit realizohen në stinën e verës, një verë e pafund, shumë e 

gjatë deri në dy vite, në të cilë ra shi vetëm një herë. Prania, paraqitja e stinës së verës 

është shenjë e realizmit letrar por nuk ka lidhje me realitetin. 

“Tek Kishoti dhe në çdo roman tjetër, pavarësisht sa realistë janë, realizmi nuk 

ka të bëjë me realitetin. Janë dy terma të ndryshme të cilat duhen kuptuar dhe 

dalluar....realizmi letrar është ajo përpjekje artistike që dëshiron t’i japë lexuesit 

ndjesinë se gjendet përballë realitetit; kërkon përdorimin e disa teknikave që bëjnë të 

mundur transferimin letrar të realitetit brenda veprës artistike. ...të cilat i përcjellin 

lexuesit emocionin e të besuarit se po lexon realitetin.”
527

 

 

Periudha e realizmit letrar në Spanjën e gjysmës së dytë të shekullit XIX, përkon 

me momentin kur borgjezia rrit dhe zgjeron pushtetin e saj politik dhe ekonomik. 

Letërsia, pasqyron me mjaft realizëm idealet e borgjezisë së kohës, si: individualizmin, 

materializmin dhe dëshirën për ekspansion shoqëror. Vepra letrare e Galdós përpiqet të 

jetë sa më objektive në paraqitjen e shoqërisë, prandaj personazhet merren nga realiteti.  

Personazhet e tij janë përfaqësues të borgjezisë së mesme në përpjekjen e saj për 

t’u pasuruar. Ata i përkasin një shtrese mikse, mes borgjezisë së varfër që aspiron 

përmirësimin e mundësive ekonomike dhe asaj të lartë që po bie nga vakti. Galdós i 

kushton vemendje prezantimit të borgjezit të kohës së tij,  e cila sipas tij (në roman) 

është egoiste dhe rend për një post zyrtar publik, pëlqen të ndryshojë jetësën, të renë e 

bën pjesë të jetës së saj.  

“Në këtë periudhë interesante të ritjes së pasurisë, nga viti 1845 e në vijim, 

shtëpia e Santa Cruz, njohu ndryshime të rëndësishme, të imponuara nga koha, por 

ishin veç të jashtme, pasi thelbi nuk ndryshoi. Në studio dhe në depo u shfaqën llambat 

me gaz, ndërsa shandani me katër qirinj u hodh tej në sajë të shpikjeve të reja, e s’u pa 

më askund. Në sirtar u shfaqen çeqet e para të bankës San Fernando, të cilat 

përdoreshin veç për pagesa, ndërsa publiku ende i shihte me sy të keq.”
528

 

 

Realizmi i Pérez Galdós, mbështetet në paraqitjen e realitetit të përditshëm në 

romanin Fortunata y Jacinta, në përshkrimin e hapësirave urbane të Madridit, në kohën 

e përcaktuar saktë, në paraqitjen e personazheve borgjezë, në përqëndrimin apo 

theksimin e vizuales, etj. Ngjarjet zhvillohen në kohë reale, në vitin 1869 fillon historia 

dhe pëfundon në vitin 1876.  
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“Anijet e shpejta sillnin çdo ditë drejt Madridit risitë pariziene. I ngadalshëm 

por tiran erdhi pushtimi nga ngjyrat e lehta, të cilat mbanin kuptimin e shenjën e 

kulturës... Si iku moda e xhakeve të kuqe apo e shajeve nga Manila. Aristokracia me 

përçmim ia jepte shtresës së mesme, e cila, nga ana e saj nga që donte të dukej 

aristokrate ia pasonte popullit si dora e fundit, i cili nga ana e tij ishte ndjekës i 

ngjyrave të gjalla.” 
529

 

Romani i Perez Galdos, i përmbush kushtet e romanit realist, përshkruan me 

mjaft realizëm madje pikturon me fjalë, ambjentet në Madridin e kohës, zakonet, 

njerëzit, etj. duke sjellë përcaktime kohore e hapsinore nga Spanja e kohës.  

“Shihte se zakonet e Madridit po ndryshonin me shpejtësi, që ky Oborr Mretëror 

krenar, për pak kohë do transformohej nga nga një lagje e prapambetur në një 

kryeqytet të qytetëruar. Madridi, s’kishte asgjë prej metropolit, veç emrit dhe krenarisë 

qesharake.”
530

 

Vëzhgon dhe përdor detaje me mjaft kuptim që i shëbejnë ilustrimit të idesë së 

tij, sheshet e Madritit, si janë organizuar dhe mobiluar shtëpitë e varfra dhe ato 

borgjeze, zyarat e dyqanet, etj.  

“Madridi u transformua dhe ishte kaq i çmuar progresi që doli nga duart e atij 

njeriu aq të jashtëakonshëm, portretin e të cilit e kundruam me kënaqësi në sallën e 

paraardhësve të tij. U ngrit një qytet i ri mbi rrënojat e konventeve fetare. Tregtia e 

Madridit ngrit sa hap e mbyll sytë nga reformat e përshpejtuara; Gjeniu nga Salamanka 

ideoi hekurudhat e para; Arti i avullit bëri të mundur që Madridi të ishte vetëm 40 orë 

larg Parisit, solli shumë luftra e revolucione, tronditje të mëdha në pasurinë personale 

të njerëzve.”
531

   

Madje Galdós, me mjaft realizëm përshkruan “shpirtërat”, “zemrat”e njerëzve, 

katrakteret,  formimin e tyre. Gjuha e personazheve e përdorur me mjaft art zbulon 

tiparet e tyre. 

“Juan Santa Cruz, përfundoi studimet për Drejtësi, vijoi më pas me Histori e 

Letërsi. Prindërit e tij ishin shumë të pasur e nuk donin që i biri të bëhej tregtar, as 

kishte arësye pse, tashmë as ata vetë nuk ishin më. Por, sapo Juani përfundoi studimet 

hyri në një krizë të re, pësoi një ndryshim, një moment i mistershëm apo një tranzicion 

nga një moshë në tjetrën, që u shoqërua me ndryshim personaliteti. Papritur humbi e 

gjithë dëshira për debate oratorike, për çdo lloj teme historike e filozofike. I dukeshin 

qesharake”
532

  

“Nuk vonoi të lërë pas dore leximet madje nuk lexonte fare. Barbarita, e jëma, e 

cila besonte verbërisht tek i biri, mendonte se ai e kishte tharë pusin e shkencës dhe nuk 

kishte çfarë të lexonte më.”
533
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4.2.2 PERSONAZHET SERVANTINË 

 

 

Personazhet kryesorë tek romani i Galdós janë katër, Fortunata dhe Jacinta dhe 

dy bashkëshortët e tyre Juan dhe Maksimiliano. Romani zbulon dy martesa përballë, të 

cilat kalojnë përmes sprovave; historitë e dy grave të martuara, që i përkasn dy 

shtresave të ndryshme shoqërore, të cilat dashurohem me të njëjtin burrë, Juan Santa 

Cruz.  Juani, është prototipi i trashëgimtarit të një familjeje borgjeze nga Madridi i fund 

shekullit XIX, gruaja e tij Jacinta po ashtu vjen nga shtresa e lartë shoqërore, ndërsa 

Fortunata është një vajzë e varfër, një prostitutë e mjerë.  

Një personazh që ngjall kuriozitet është Maksimiliani, një personazh servantin, 

të cilin autori nuk na e paraqet që në fillim si “të dobët medërisht”, por Galdós na e 

përshkruan si rakitik që dëshiron të përmbushë detyrimet e tij e s’mundet përtej 

mundësive të tij.  

Për shokët ai është një shëmtaraq, dështak, prandaj mban nofkën Rubinius 

Vulgaris. Etiketimin ia kanë vënë latinisht, pasi Maksi studion farmaci.  Pasi bie në 

dashuri me Fortunatën, Maksi ndryshon shumë, karakteri i tij bëhet më pozitiv dhe 

mendja e tij njeh një zhvillim të ri, hapet dhe bëhet më inteligjente, por gjithçka 

ndryshon kur ai kupton se gruaja e tij e tradhëton. Maksi vjen si një personazh servantin 

dhe për arsyen se njeh dy shpërfaqje ekstreme: të çmendurin dhe inteligjentin në 

ndërthurje. Maksi e dashuron fort të dashurën e tij, e adhuron por ka fuqinë të hakmerret 

e ti bëjë keq në dallim nga Kishoti.  

 

Maksi me mjaft objektivitet analizon situatën në të cilën gjendet në fund të 

romanit: “Në fillim pata delirin e persekutimit, më pas delirin e madhështisë... ” 
534

 

“Unë shoh tani gjithë konfliktet, gjithë problemet e jëtës sime, me një qartësi që 

vjen vetëm nga arësyetimi. Shpall e betohem para Zotit dhe njerëzve se e fal me gjithe 

zemër këtë zhgënjyese, që e desha më shumë se jetën time dhe më lëndoi aq shumë... 

Bota mori fund për mua, isha një martir dhe një i çmendur. Nga çmenduria ime u 

shërova me ndihmën e Zotit.”
 535

 

 Reflektimi i tij në fund të romanit, ndërgjegjësimi na kujton Kishotin në fund të 

jetës së tij, kur heq dorë nga kalorësia arratiake dhe dashuria platonike. Maksi e quan 

shërim nga çmenduria, faktin që tani sheh e kupton jetën e tij të shkuar, por jeta e tij e 

ardhme do të përfundojë në një spital për të sëmurët nervorë. Maksi nuk u çmend as nga 

leximi, as nga dashuria, ai ishte i sëmurë që në lindje dhe kishte probleme personaliteti, 

por disfata në dashuri dhe paaftësia për të ndërtuar marrëdhënie sociale bëjnë që jeta e 

tij të zhvendoset në dhomën e një spitali. 

 Maksi ashtu si Kishoti nuk e njeh realitetin, nuk orientohet qartë, por në dallim 

nga heroi i Cervantesit disfatat në jetë e bëjnë fatkeq dhe shoqërisht të rrezikshëm, pasi 

ai mendon të ndërmarrë masa ekstreme.  

Ndërsa Kishotin e karakterizoi deri në fund mirëdashja e mirësia, vetmohimi e 

sakrifica, disfata nuk e mbushi me hakmarrje shpirtin e tij, dhe na vjen keq që heroi 

vdiq kur kuptoi çdo gjë, dhe na vjen mirë se Cervantes-i pikturoi një hero pa urrejtje, pa 
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hidhësi,  pa armiqësi, që dashuroi dhe kur heroina e tij ra nga altari i Princeshës në atë të 

fshatares që punon arën. 

Kishotin në fund të jetës së tij, e shohim të çliruar nga iluzionet kalorsiake, nga 

deliri i madhështisë dhe heroizmave fitimtare ndaj botës së padrejtësive. Don Kishoti 

vdes nga melankolia, nga dhembja, ndërsa iu hapën sytë e mendjes dhe pa falsitetin.  

Aq bukur Sanço i thotë: “Mos vdisni, o im zot, po dëgjoni mua dhe rroni  dhe 

rroni akoma për shumë e shumë mot, se s’ka gomarllëk më të madh të vdesë njeriu 

ashtu kot së koti, pa e vrarë njeri, pa i rënë njeriu më qafë, po vetëm nga mërzia. Sado 

qëndruat në jatak, hajt ngrihuni tani dhe vishuni bari dhe t’u vemi atyre fushave dhe 

atyre gërxheve, siç thamë; pa po vështro kur ndonjë ditë të gjejmë prapa ndonjë ferre 

edhe vetë zonjë donja Dylqinenë të çmagjepsur! Se, në vdisni, përkundër, ngaqë s’e 

doni veten që ju mundën, hidhmani më mirë mua fajin që s’jua shtrëngova gjoja mirë 

rripat e shalës e ratë e thyet qafën; aq më tepër pastaj që, sikundër zotëria juaj e di fare 

mirë nga ato librat e kalorësisë që ke lexuar, është një punë krejt e rëndomtë të të 

rrënxojë tjetri nga kali dhe të nesëremen pastaj ta rrënxosh ti.”
536

 

 

Maksi e humbet tërësisht arësyen për shkak të tradhëtisë së Fortunatës. Nuk vdiq 

fizikisht, por “vdiq” i izoluar nga jeta, dashuria e bota. 

  Autori vendos pranë Maksit, një personazh tjatër sevantin Don Jose Ido del 

Sagrario, i cili shfaqet dhe ne tre romane të tjerë të Galdós. Don Jose Ido dhe Maksi, 

takohen bareve e dehen së bashku, ndërsa qajnë hallin e përbashkët, e vuajnë tradhëtinë 

e bashkëshorteve. Don Jose Ido, duket si i çmendur nga halli e trishtimi, por ndryshe 

nga Maxi, ai  supozon tradhëtinë e gruas së tij, i ka mbushur mendjen vetes për një fakt 

që asnjëherë nuk ka ndodhur. Lotët e tij dhe fjalët e tij e godasin Maksin në gjendjen që 

ai realisht ndodhet, dhe bëhen nxitëse për këtë të fundit. Situata e Don Jose Ido nuk 

është reale por produkt i fantazisë së sëmurë. Ky është një tjetër moment sevantin në 

veprën e Galdós, ndërthurja e reales me imagjinaren, kur produkti i fantazisë kushtëzon 

jetën e personazheve dhe i transformon; deformimi i fantazisë së tyre kthehet në 

realitetin e tyre fatkeq. 

 

Personazhet e Benito Pérez Galdós, i përkasin shtresave të ndryshme shoqërore, 

autori nuk i vendos të veçuar, të ndarë por i përzjen jetët e tyre pa u kujdesur për 

harmoninë në raporte. “Ndërton kontraste të fuqishme mes mizerjes së personazheve të 

tij dhe iluzioneve të fuqishme që ata kanë.”
537

  

Personazhet përballin mentalitete, mendime, sjellje krejtësisht të ndryshme. 

Galdós u jep mundësinë të ndryshojnë statusin shoqëror, të shkollohen, të rriten e si 

rezultat jeta e tyre të ndryshojë formë por nuk ndryshon përmbajtje. Fortunata ra në 

dashuri me Juanin, harroi braktisjen e tij, zhgënjimin që i shkaktoi dhe humbjen e 

fëmijës së tyre, u rikthye tek ai pavarsisht se ai tashmë ishte një burrë i martuar dhe e 

pagoi me një çmim të shtrejtë, me jetën e saj. Fortunata u martua me Maksin një djalë të 

pasur por pavarsisht shkollimit, dashurisë dhe mundësisë që ai i ofroi për një jetë të 

qetë, ajo e tradhëtoi për një dashuri të pashpresë. 

 

Ashtu dhe Cervantes-i, i vendosi së bashku personazhet e tij pavarësisht klasës, 

rangut, dallimit intelektual. Personazhet e Cervantes-it dialoguan në regjisra të 
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ndryshëm gjuhësorë duke përcjellë larmi diskutimi, dhe në fund shohim të ndikohen nga 

njëri- tjetri e dukshme kjo në fjalë e në vepra. 

Narratori na tregon në fillim të veprës Fortunata y Jacinta, historinë e Juan 

Santa Cruz dhe të prindërve të tij, zotit Baldomero dhe zonjës Barbarita. Juanito i biri i 

një tregëtari të mesëm, të cilit biznesi po i ecën shumë mirë, pasi shoqëria kapitaliste e 

kohës po zhvillohet e shoqëruar kjo me rritje industriale dhe rritjen e popullsisë. Juan 

studion juridik, por nuk e ushtron asnjë ditë profesionin e tij pasi e tërheq jeta e lehtë, 

argëtimet, jeta e natës, duke u shndërruar në parazitin e familjes. Një zotëri që konkuron 

me kolegët e tij aristokratë për gjëra të kota, siç është  të rendurit pas grave, ndërsa 

Fortunata shndërrohet në kapriçon e tij. Fortunata, një grua e bukur, ia tërhoqi 

vemendjen që në momentin e parë, pavarësisht se vinte nga një shtresë e ulët shoqërore 

dhe sjelljen  e  kishte vulgare.  

“Mendoi se nuk do shihte asgjë, por pa diçka që i la mbresë të menjëhershme, 

një grua të bukur, të re, të gjatë... Vajza kishte një shami blu të lehtë mbi kokë dhe një 

shall mbi supe.”
538

 Vajza, ndërkohë rrufiste një vezë të pazier, lëvozhgen e së cilës pasi 

e mbaroi e përplasi pas murit të shkallëve. “Vajza jetime jetonte me tezen e saj, e cila 

ishte shitëse vezësh e pularritëse në Cava de San Miguel.” 
539

  

Ky është përshkrimin që Juani i bën Fortunatës, ndërsa i rrëfen të shoqes Jacinta 

historinë e tij të dashurisë:“Vajza ishte e pafajshme, naive, besonte lehtë, ishte nga ato 

që thonë gjithshka ndjejnë, qoftë e mirë a e keqe... Një kafshëz e këndshme, e egër që 

nuk dinte të shkruante e të lexonte.”
540

 

Ky përshkrim realist, është pranë atij servantin, ku bukuria dhe shëmtia 

vendosen bashkë, vulgarja dhe fisnikja janë pranë, duke ndërtuar një paradoks si një 

unitet dialektik të kundërtash. Njeriu në përgjithësi është një përzierje pasionesh e 

prirjesh të kundërta siç është dhe jeta vetë, me të mira e të këqija. Kishoti është marrok 

dhe fisnik, i shëmtuar në pamjen e jashtme dhe i bukur në shpirt e në mendim,  tolerant 

dhe autoritar, idealist dhe i paorientuar; Fortunata po ashtu është e bukur dhe vulgare, 

tadhëtare por e dashuruar marrëzisht, e dëshiruar deri në çmendi dhe e braktisur për 

vdekje, etj.  

 

Cervantes-i e më pas Galdós kuptuan se këto bashkime të kundërtash nuk janë 

artificiale e paradoksale pavarësisht si duken në pamje të parë, pasi mbartin një 

potencial të madh estetik sidomos për të shprehur botën e brendshme shpirtërore të 

njeriut dhe heronjve letrarë. Sanço i shkruan gruas së tij një letër me fjalët: “Don 

Kishoti paska qënë një i mangët i mençëm dhe një i shkalluar i ditur.”
541

  

 

Romani i Galdos ashtu si dhe ai i Cervantesit janë romane personazhesh dhe 

ngjarjesh. Të dy autorët dallojnë për mjeshtëri rëfimore përshkruese, dhe secili ka 

origjinalitetin, individualitetin e tij artistik. Cervantes parodizon letërsinë kalorësiake, i 

hap rrugën letërsisë së re realiste, zhanrit të ri, romanit modern, heroit idealist të veshur 
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me vlera njerëzore; ndërsa Galdos anatemon antivlerat e shoqërisë, ngre një thirrje të 

dëshpëruar për vlerat njerëzore, për jetën, shkruan romanin realist të kohës së tij. 

 

Cervantes-i dhe Galdós, pëlqejnë që në veprat e tyre të zbulojnë shtresëzimin 

social, tiparet, karakteristikat përkatëse, veshjen, mënyrën e jetesës, formimin kulturor, 

etj. Galdós i dha romanit një nëntitull Histori grash të martuara, mendojmë se arësyeja 

kryesore është paraqitja e dy personazheve kryesore femra, duelin mes tyre, mentalitetin 

që ato trashëgojnë si pëfaqësuese të shtresave të caktuara shoqërore përballë. Dy gra që 

urrehen për vdekje, pasi duan të njëjtën gjë, dashurinë e Juanit. Ndërsa personazhet e 

Cervantes-it, janë një dyshe unike, një binom ku njëri plotëson tjetrin. Sançon e kemi 

parë servil, sehirxhi, vlerësues të vlerave materiale më shumë se ato shpirtërore, por 

është dhe i mençur, praktik, besnik i sojliut, me virtyte të cilat i mungojnë të zotit. 

Sojliu nuk kuptohet pa shqyrtarin e tij.   

Galdós përshkruan vendin ku Fortunata jeton kështu: “Fqinjët ...ishin të dy 

kategorive ose gra të vetmuara, ose familie që kishin biznesin e tyre pranë tregut Shën 

Anton. Jetonin në banesa të shkatërruara, që ishin plot me mbeturina dhe gra vulgare, 

të cilat i lëshonin fëmijët e tyre shkallëve për të luajtur.”
542

 

Cervantes-i dhe Galdós pëlqejnë të tregojnë histori njërëzore në situata 

ekstreme: të dy veprat sjellin realitete të kohës kur u shkruan romanet. Personazhet 

vuajnë fizikisht dhe psikologjikisht. Fortunata braktiset nga Juani, shtatzanë dy herë dhe 

në çdo rast është pa mjete ekonomike. Herën e parë  e zhytur në mjerim e depresion 

vendos të prostituojë, humbet fëmijën dhe gjendja e saj përkeqësohet. Herën e dyte 

vdes, pas lindjes së fëmijës. Zonja Lupe dhe Maksimiliano, duan ta nxjerrin Fortunatën 

nga situata e mjerë e prostitutës duke i ofruar shtëpi, martesë dhe mundësi për t’u 

formuar e shndërruar në një zonjë, jo vetëm nga pamja e jashtme por dhe nga pozita 

shoqërore. Por, Fortunata vendos të largohet nga çdo gjë sapo shfaqet sërisht Juani, i cili 

vetëm e manipulon për pak kohë për ta braktisur përsëri.  

  

Personazhet e Galdos, janë të lirë, narracioni i tij është i lirë, lexuesi i tij është i 

lirë, liri që letërsia e mori me romanin modern të Cervantes-it.   

Carlos Fuentes, shkruan se liria e personazheve vlen të shënohet në veprën e 

Cervantes-it: “Kishoti, është me shumë gjasë aventura më e jashtëzakonshme e lirisë së 

njeriut modern, pasi aty gjejmë mundësinë për të njohur botën ndryshe, jo strukjen në 

një botë të njësuar si ajo e mesjetës, por daljen në një botë që s’e kupton e nuk të 

kupton, të sprovave përballë botës, daljen nga kufijtë e vetvetes, të qenit aktor në histori 

por dhe daljen nga historia përmes një rruge tjetër me deshirën për t’i parë ngjarjet 

nga jashtë, madje nxjerr mësime nga historia. Për mua kjo është novela.”
543

 

Të njejtën liri njohën personazhet e Galdosit, letërsia e tij ndryshon nga letërsia 

paraardhëse romantike, liria e imagjinatës është mahnitëse dhe nga ana tjetër kjo si 

ngjarje përcillet me shumë vërtetësi, madje vendos një ekuilibër mes “artistikisht e 

bukur dhe realisht e mundur”, pasi romani i tij është real nga njëra anë dhe i arrirë 

artistikisht. 

“Artistikisht e bukur dhe realisht e mundur”, ky është tipar i letërsisë së 

Cervantes-it:  “pasi në fiksionin e Cervantesit bashkëjetesa e  dy botëve krejt të 

ndryshme, reflekton  ekzistencën e dy aspekteve  të realitetit: ideales dhe të 
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mundshmes... Cervantesi prish normat stilistikore por ndërkohë gjen lidhje harmonike 

të pazbuluara më parë mes ideales poetike dhe të mundshmes historike.”
544

 

 

Iluzioni për realitetin, një temë e rëndësishme në romanin Don Kishoti, është 

mjaft e prekshme tek Fortunata dhe Jacinta. Kishoti nuk e kuptoi realitetin rrotull tij 

deri në fund të Librit të Dytë, mendja e tij ishte veshur me iluzionet e librave 

kalorësiakë, dhe ishte mbarsur me ide e dëshira për vepra heroike.  

As personazhet e Galdos, nuk janë në gjendje të kuptojnë realitetin rrotull tyre, 

duken të verbër, apo janë të pa aftë të bëjnë analiza ekzistenciale, dëshirat mbysin 

logjikën, apo dëshira i bën të çmendur në rreziqet që marrin përsipër.  

Fortunata rrezikoi jetën duke e dorëzuar veten sërisht në duart e dashurisë për 

Juanin, duke pranuar të ketë një tjetër fëmijë me të, ndërsa ai e konsideron një lodër në 

duart e tij. Fortunata përtej logjikës e quan veten grua të ligjshme të Juanit, ndërsa ai ka 

një martesë me Jacintën dhe ajo me Maksimilianin. Jacinta, dëshiron çmendurisht një 

fëmijë me një burrë që nuk e do, ndërsa është shterpë. Dëshpërimi i saj rritet aq shumë 

sa vendos të blejë fëmijën që i shoqi ka jashtë martesës. Maksimiliani  është farmacist i 

cili vuan probleme psiqike të rënda. Ai dashuron Fortunatën, martohet me të pavarësisht 

se nuk i ofron dot një martesë të vërtetë asaj, por vetëm mundësinë ekonomike dhe 

nderimin e pozicionit shoqëror. Maksimiliani i dëshpëruar, tejet i sëmurë, përfundon në 

çmendi pasi realisht sjellja e tij bëhet e rrezikshme për jetët e të tjerëve.  

 

Tek Fortunata dhe Jacinta gjejmë ashtu si dhe tek Kishoti, personazhe që 

përballen me “jetën e ëndërruar dhe jetën e jetuar”.  Ëndrra e Fortunatës është Juani, 

ëndrra e Maksimilianit është Fortunata, ëndrra e Jacintës është të ketë një fëmijë dhe 

burrin e saj, por jeta e jetuar nuk ndjek ëndrrën. Jacinta është një grua shterpë, e 

gatshme të birësojë femijën e të shoqit, Juanit me të dashurën Fortunatën, ndërsa bie pre 

e mashtruesve që i shesin një fëmijë tjetër. Fortunata asnjëherë nuk e fitoi Juanin, 

pavarësisht sa shumë e donte.  Ai e braktisi sa herë që mërzitej me të, ndërsa ajo vdiq 

duke  e dashuruar fort. Maksimiliani kurrë nuk e pati për vete gruan e tij, Fortunatën, 

ajo e tradhetoi me Juanin dhe të tjerë, ndërsa jeta e pasuria që ai i dhuroi nuk e shpëtuan 

martesën e tyre. 

 Personazhet e Galdos janë kishoteskë, pasi dhe Kishoti ëndërroi të ishte kalorës, 

plotësoi të gjitha kushtet që i nevojiteshin për një ndërmarrjeje kaq të rëndësishme si 

veshjen, kalin, emrin, të dashurën, etj. ndërmori shumë aventura, por nuk u bë kurrë një 

kalorës hero i vërtetë, shpëtimtar i botës nga njerëzit e këqinj. 
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4.3  VËSHTRIM KRAHASUES MES PERSONAZHEVE TE DON KISHOTI  

DHE SHKЁLQIMI DHE RЁNIA E SHOKUT ZYLO  

 
 

Pergjatë shekujve, libri Don Kishoti, me personazhe kryesorë kalorësin endacak 

dhe shyrtarin e tij, është shndëruar në trashëgiminë kulurore të mbarë botës, në simbolin 

kombëtar të Spanjës. Janë shkruar me mijëra faqe mbi këtë libër dhe janë bërë 

interpretime filozofike nga më të ndryshmet, por mjaft i rëndësishëm është fakti se 

shumë shkrimtarë, në kohë të ndryshme përgjatë këtyre katër shekujve, i kanë marrë nga 

libri i Cervantesit personazhet arketipë Kishotin dhe Sançon e i kanë plazmuar në 

letërsinë e vendeve të tyre apo kanë shkruar libra mbështetur mbi strukturën narrative të 

Kishotit.  

Ndikimi i Cervantesit në letërsinë shqiptare ende nuk është studiuar 

mjaftueshëm nga kritika letrare shqiptare, por mbetet me mjaft interes gjetja e gjurmëve 

që një letërsi lë tek tjetra, zbulimi i komunikimit reciprok mes tyre.  

Studiuesi, akademiku Alfred Uçi, dallon ndikimin e Cervantes-it me Don 

Kishotin e Mançës, në veprën e autorit Dritero Agolli, Shkëlqimi e rënia e shokut Zylo, e 

cila mbart sipas tij, aktualizimin e dy personazheve arketipë të veprës së Cervantes-it në 

letërsinë shqipe. Studiuesi zbulon një marrëdhënie mes dy romaneve, përsa i përket 

përmbajtjes, vlerave estetike, efektit ndaj lexuesit.
545

  

Sipas tij, figura qendrore e veprës Don Kishoti, grotesku, ka qenë mjaft e 

pëlqyer nga shumë autorë shqiptarë gjatë viteve të diktaturës, si: Kadare, Nonda Bulka, 

Agolli, Buxheli, Kallamata, Kosta, Niko Nikolla,  Bubani. Ata, ashtu si Cervantes-i e 

përdorën si mantel mbështjellës të veprave të tyre, si mbulesë, pasi të vërtetat e kohës së 

diktaturës vështirë të denoncoheshin hapur.
546

 

 

Nga koha kur Cervantesi shkroi Don Kishotin, deri në kohën kur Agolli shkroi 

Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, kaluan më shumë se tre shekuj. Autorët lëvruan 

zhanrin në dy epoka krejtësisht të ndryshme, në dy sisteme shoqërore të ndryshëm, 

gjeografikisht dy vende mesdhetare por me zhvillim shoqëror, politik, ideologjik 

specifik. Letërsia ka magjinë e afrimit në kohë e në hapësirë. 

Mjeti qendror në të dy romanet është humori, parodia, pasi së pari u lexuan si 

romane me një sens të fuqishëm humoristik. Dy romane të mbushura  me aventura 

humoristike, por përtej shtresës së parodisë, ka shumë për të lexuar dhe për të 

interpretuar. Asnjëri nga të dy romanet nuk ka qëllim didaktik, pasi nuk marrin përsipër 

t’i mësojnë lexuesit diçka, as të moralizojnë. 

 

Krijimtaria letrare e Dritëro Agollit, është e ndikuar nga Cervantes-i, pasi në dy 

romanet e tij Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo dhe Arka e djallit, realizon duete 

personazhesh kryesore, sjellja e të cilëve u ngjan shumë veprimeve të Don Kishotit dhe 

Sanços, të vendosura mjeshtërisht në Shqipërinë e viteve të komunizmit.  

 

Don Kishoti dhe Zylo janë të magjepsur e të përfshirë në idetë e tyre të 

marrëzisë e të madhështisë, kanë humbur kuptimin për realitetin që i rrethon duke u 

bërë qesharakë. Kishoti jeton me librat kalorsiakë që ka lexuar, Zylo në botën e 
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raporteve e kronikave zyrtare, mbetet përfaqësues i burokracisë, pa ide por me ca fraza 

të gatshme në gojë.  

Shqyrtari Sanço dhe sekretari Demkë janë dy njerëz të mençur e praktikë të cilët 

kuptojnë e dinë më shumë se eprorët e tyre, ju shërbejnë dhe ju binden atyre madje i 

admirojnë e mbivlerësojnë ata. Demka ishte i bindur se Zylo dinte çdo gjë: “ Dhe unë e 

kuptova se ky njeri i di të gjitha. Por nuk e kuptoja përse më mban mua për t’ia bërë të 

gjitha fjalimet!”
547

 

 

Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, të cilin lexuesi shqiptar shpesh e titullon 

shkurt, Shoku Zylo, u botua në vitin 1973, është një nga romanet më të rëndësishëm të 

autorit dhe letërsisë shqiptare. Studiuesi Ali Aliu shkruan se ky roman “...është 

kryevepër e autorit dhe një nga kryeveprat e prozës shqiptare në përgjithësi...  Loja dhe 

ironikja vjen e qetë, pa potere dhe e natyrshme. Kjo anë kaq karakteristike për 

krijimtarinë e Dritëro Agollit, do kulmojë me romanin Shkëlqimi dhe rënia e shokut 

Zylo”.
548

  

Në qendër të romanit është një zyrtar burokrat,  kapriçoz me karrierë të 

pasukseshme, i cili shpjegon, përligj, urdhëron,  dhe të gjithëve u jep përshtypjen se 

është i gjithëdijshëm, ai quhet Zylo. Vartësi i tij është Demka, një shkrimtar tregimesh i 

cili shndërrohet në një shkresazhi të ndërgjegjshëm, të nënshtruar, qesharak dhe të 

mjerë. Ai  me kalimin e kohës është ndarë me profesionin e tij si shkrimtar, pasi ka 

vendosur të punojë duke iu bindur vullnetit të eprorit pa kundërshtime.   

Agolli, sipas studiuesit Ali Aliu: “zgjodhi një dyshe, shefin dhe vartësin e tij, të 

ditëve dhe të aparatit shtetëror shqiptar. Ai solli këtu një dyshe të ngjashme me çiftin 

monumental nga letërsia botërore, me Don Kishotin dhe Sanço Pançon e 

Servantesit”.
549

 Sipas tij, kjo është dyshja më e njohur e personazheve të letërsisë 

shqiptare në dyzet vitet e fundit, personazhe të cilat autori i morri nga realiteti i 

Shqipërisë së kohës. 

 

Libri i Agollit u bë i sukseshëm që në vitet kur u botua, por i është rikthyer 

vemendja pas botimit e suksesit në Francë. Ashtu si Cervantes me Kishotin, të cilit 

suksesi ndërkombëtar i shekullit XIX i riktheu vëmendjen e spanjollëve.  

Shtypi francez dhe belg i vitit 1990, vit kur romani i Agollit u botua në Francë 

nga Shtëpia Botuese Gallimard, vlerësuan fabulën dhe humorin, satirën, ironinë, 

groteskun si figurat qendrore të veprës. Botuesi francez Alain Bosquet shkruan: “Askush 

në këtë kryevepër të ironisë nuk është as monstër as qënie negative... Me një fjalë, 

(Zyloja) është një tiran simpatik me vullnet të mirë, aspak karikaturë. Çfarëdo që të 

mendojë, të thotë apo të bëjë, ai përpiqet të garantojë mirëqenien e nëpunësve të tij të 

administratës.”
550

 Gazeta belge Le Soir komenton: “Humori- e vetmja armë e 

disponueshme por e efektshme.
551
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Agolli shprehet se humori të lejon të dalësh nga një situatë e vështirë; mund të 

dalësh nga ajo duke bërë shaka. “E vjetra ndahet me të qeshura.”
552

 Mendojmë se kjo 

është një filozofi e mirëfilltë, me të cilën autori vulosi veprën e tij dhe përcolli 

mendimin e tij ndryshe në një kohë të vështirë për t’u shprehur dhe e bëri të 

pranueshëm, madje tejkaloi censurën e kohës.  

Agolli e shkroi romanin e tij në kushtet kur censura nuk e lejonte shkrimtarin të 

ishte i hapur e i drejtpërdrejtë, hipoteza jonë është se në këto rethana fenomeni i 

autocensurës duhet të ketë qenë mjaft i fuqishëm përgjatë procesit krijues.  

Meritë e jashtëzakonshme e tij është se ai krijoi një personazh jashtë skemës së 

realizmit socialist, pasi në fund të librit personazhi nuk pushon së qeni burokrat i 

vërtetë, ai nuk është heroi i realizmit socialist por as personazhi negativ.  

 

Cervantes-i, dyshen e personazheve Kishotin dhe Sançon i mori nga realiteti 

spanjoll. Ai nuk solli dy personazhe jashtë realitetit por situatat humoristike ku ato u 

vendosën lejuan autorit të përcjellë ide të rëndësishme si tema e romanit brenda romanit, 

lindja e zhanrit të ri, parodia me romanin e kalorësisë, etj.  

Cervantes-i e shkroi veprën në kohën e inkuizicionit më të rëndë mesjetar,  

autoriteti i censurës ishte vendimtar, prandaj gjuha e përdorur nga autori është mjaft e 

kujdeshme dhe figuracioni u vu në shërbim të autorit dhe veprës. 

 

Ndërsa Cervantes-i me romanin e tij dëshironte t’i jepte fund një zhanri, atij të 

kalorësisë, Agolli dëshironte të fshikullonte disa problematika burokratike në shoqërinë 

komuniste të kohës, të kritikonte organizimin shtetëror por veshur me një ndjenjë 

humori, pa pretenduar të ndryshojë rrjedhën e letërsisë apo të zhanrit.   

“Me të vërtetë, ç’farë i bën këta personazhe kaq groteskë që çanë muret e 

censurës së dikurshme, çanë kornizat e romaneve të realizmit socialist të dikurshëm, 

çanë kornizat dhe klishetë...”
553

  

 

Vetë autori tregon se kryeministri i kohës u shqetësua pak dhe i tërhoqi 

vëmendjen për pasqyrimin qesharak të administratës, por mirëkuptoi përgjigjen e 

Dritëroit- “Romani kritikon disa shfaqje burokratike për ta përmirësuar administratën.” 

Në vijim kryeministri iu përgjigj me një batutë nga romani- “Do ndeshemi Dritëro!.”
554

 

 

Zylo ishte një zyrtar shtetëror, Agolli guxoi “të tallë e të përqeshë 

zevendësministrin duke e shmangur skemën e heronjve pozitivë... e shikuar nga një 

distancë e sotme romani i Agollit duket si një ndërmarrje donkishoteske, gati e 

frikshme... Shoku Zylo nuk rreket të edukojë vetëm turmën në kolektiv, në puntori e 

fshat, por kur i krijohen rrethanat ai kuturis ta ndjejë veten dhe shkrimtar dhe filozof 

dhe për këtë donkishotizëm bëhet qesharak, objekt për t’u përfolur dhe përcjellë bëmat 

e tij gojë më gojë, për ç’gjë ai nuk është aspak i vetëdijshëm.”
555
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Ashtu si Cervantes-i dhe Agolli pëmes romanit solli një pjesë jetë nga Shqipëria 

e kohës, personazhet i solli në letërsi nga jeta reale, nuk i sajoi apo trilloi pasi realiteti 

shqiptar i kohës i ofronte material të bollshëm. 

 

Natyrshëm, të dy romanet identifikohen thjesht me emrat e protagonistëve, 

Kishoti dhe Zylo, të cilët së pari mbahen mend nga lexuesi si presonazhe humoristikë e 

burleskë, së dyti këta emra kanë hyrë në fjalorin e përditshëm, shumë herë ne etiketojmë 

Kishot e Zylo njerëzit rrotull nesh të cilët shkaktojnë humor me sjelljen e tyre jashtë 

kontekstit real. Zylo është çdo burokrat, i paaftë, mendjemadh, që përfiton pa të drejtë 

në kurriz të vartësve, që hiqet i shumëdijshëm, etj. Kishot është çdokush që planifikon 

pa përllogaritur pasojat, pa njohur realitetin pavarësisht se qëllimet i ka të mira, që 

shkon drejt aventurës me idealizëm pa menduar gjatë, etj. 

Emrat e personazheve të Dritëro Agollit janë shkurtim i dy emrave mjaft 

tradicionalë për Shqipërinë e fillim shekullit XX, Zylyftar e Demir, të cilët përgjatë 

narracionit shfaqen më modernë, Zylo e Demkë. Moderniteti mbeti vetëm në emër 

fatkeqësisht, nuk kishte lidhje me sjelljen, pavarësisht se personazhi Zylo përpiqet 

shumë të shfaqet ai që nuk është. 

Po ashtu dhe Cervantesi kur e nxori heroin e tij nga shtëpia drejt aventurave i 

ndryshoi emrin nga Alonso Kishano i miri, në Kishoti i Mançës. Ndryshimi i emrit 

lidhet me misionin që mori mbi  vete personazhi, pasi një kalorës i vërtetë në mision 

nuk mjaftohet me origjinën familiare nga një derë fisnike, kalin, veshjen e posaçme, 

shqyrtarin, por i duhet dhe emri i cili është shumë domethënës. 

 

Agolli si fillim e prezantoi librin e tij në revistën humoristike Hosteni,  ku çdo 

javë botoheshin aventurat humoristike, qesharake, absurde, groteske të dy 

personazheve. Tregim pas tregimi ironia e hapur dhe e fshehur ishte gjithmonë e 

pranishme. Studiuesi Ali Aliu vë re se tregimet dukeshin si histori pa fillim e fund, nuk 

dukej si një rrëfim romanesh, por rendje nëpër aventura ku vijimësia, kronologja e 

lidhja mes tyre nuk kishte rëndësi të madhe. “Kështu që dhe shoku Zylo nga ky aspekt, 

ka raste kur na rrëshqet në horizont: ka apo s’ka shenja dalluese të karakterit, të 

psikologjisë, nishane të veta ky njeri, pas manisë donkishoteske.”
556

 

Agolli pohon se kur filloi të botohet romani në revistën Hosteni “ishte ende një 

roman i pambaruar, i shkruar më shumë për të bërë shaka me njerëzit e shtëpisë dhe me 

miqtë gazetarë, se sa për t’u botuar... Në redaksinë e “Hostenit”, ai lexohej me zë që në 

dorëshkrim dhe “përcillej” me të qeshura, që tregonin se këto të qeshura do t’i 

vazhdonin dhe lexuesit.”
557

 

 

Librin e tij të Parë, Cervantesi, e ndërtoi me disa histori të cilat nuk kanë lidhje 

të qëndrueshme mes tyre, por dy personazhet kryesorë janë filli që përshkon gjithë 

veprën, ndërsa personazhet e tjerë të cilët janë pjesëmarrës në aventura të caktuara nuk i 

gjejmë përgjatë gjithë narracionit. Kritika letrare ka mendimin se Cervantes nuk filloi të 

shkruajë një roman por novela të shkurtra si ato që kishte shkruar më parë, ndërsa 

përgjatë procesit të shkrimit lindi romani. 
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Agolli ashtu si dhe Cervantes e ka vendosur personazhin kryesor të shoqëruar 

me një personazh tjetër. Marrëdhëniet në çift të personazheve njohin zhvillim, nuk janë 

të pandryshueshme nga fillimi në fund, ka një raport vartësie mes tyre ndërsa si 

karaktere ata plotësojnë njëri – tjetrin, madje ndërveprojnë.   

Demka dhe Sanço asnjëherë nuk e diskutojnë autoritetin e Kishotit dhe Zylos, 

plotësojnë kërkesat e tyre dhe kur nuk i kuptojnë apo janë pa kuptim. Dy çiftet e 

personazheve janë mjaft argëtues për lexuesin, humori shkakton të qeshura por me raste 

trishtohesh, ndërtojnë aventura të papërsëritshme në çift të cilat nuk do kishin këtë forcë 

humoristike nëse personazhi kryesor nuk do të ishte i shoqëruar. 

 

“Të nesërmen m’u lut të kalonim një mbrëmje bashkë pranë ndonjë gote birre. 

Gjithnjë, kur kishte ndonjë mërzi, më ftonte ta shoqëroja. Unë e dija se gjatë këtij 

shoqërimi, do të më thoshte ndonjë gjë që i brente gjoksin. Është e çuditshme se kohët e 

fundit ai ishte bërë shumë i afërt dhe i përzemërt me mua! Më zinte për krahu, më 

thoshte ndonjë sekret të rëndësishëm, bënte ndonjë shaka dhe tregonte ndonjë aforizëm, 

që e kishte kerijuar vetë, ose që e kishte huazuar nga të tjerët. Me një fjalë, mua ma 

hapte zemrën si para një shoku të vjetër. Megjitatë dinte të mbante dhe distancë, kur e 

donte puna... 

Kur dolëm, bulevardi i mbushur me njerëz gumëzhinte si Pazar. Shumë të njohur e 

përshëndesnin shokun Zylo, dhe ai detyrohej të kthente kokën herë në një anë herë në 

tjetrën.... 

Në vend të shokut Q. Mos u emërua shoku Shemshedin? – pyeta. 

Shoku Zylo prishi buzët; 

- Shemshedini nuk ka mjekër për cjap. 

- Pyeta, pasi kam dëgjuar diçka, - thashë. 

Shoku Zylo mori pamjen e një njeriu, që është në dijeni për gjithçka. 

-Janë vetëm fjalë, - tha ai. – Mua m’u lutën të shkoja në vendin e Q- së, por nuk 

pranova. “Ju faleminderit për konsideratën! – u thashë, - por dua një punë më të qetë”. 

Shemshedini është njeri i mirë, por po e përsëris: s’ka mjekër për cjap...“
558

 

 

Dy personazhet janë shprehje e dualizmit në veprën e Cervantesit. Të dy, 

Kishoti dhe Sanço janë mishërues të shpirtit spanjoll, ndërsa janë në kontrast,  i pari 

përfaqësues i vizionit idealist, ëndërrimtar, i mbushur plot me librat që ka lexuar, harron 

nevojat e tij materiale e rend drejt aventurave, ndërsa tjetri një njeri tradicional, praktik, 

pozitiv, i veshur me urtësinë popullore, por fatalist. Kishoti është sojli, përfaqësues i 

klasës finike ndonëse i shtresës më të ulët të saj, ndërsa Sanço një fshatar i varfër. 

Alonso Kishano, i miri “del nga dera e çmendurisë së tij”, dhe bëhet Kishoti, 

kalorësi endacak i guximshëm, kalorësi i fytyrës së vrerosur, i cili lufton kundër 

padrejtësisë në ndihmë të njërëzve pambrojtje.  Aventurat në të cilat heroi hidhet janë 

prova e së vërtetës, por kupton se sa të gënjeshtërta janë rrëfenjat për Amadisin e Galisë 

dhe gjithë pasardhësit e tij kalorës. Daljet e tij drejt jetës së vërtetë të cilat e çojnë në 

Kastilla, Katalunja, Arragon, janë çliruese për të. 

 

Çifti i Agollit, Zylo dhe Demka, punojnë së bashku çdo ditë, marrëdhëniet mes 

tyre janë thjesht marrëdhënie vartësie në punë. Demka i shërben Zylos, i bindet në çdo 
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gjë, i shkruan raportet të cilat tjetri i përvetëson, kjo është shumë e zakonshme në çdo 

raport hierarkie. Në shumë dialogë vëmë re Zylon të ndërtojë retorikë bindëse ndaj 

Demkës, përmes së cilës e ul aq sa  Demka nuk e vuan pozitën e tij të nënshtruar, madje 

marrëdhëniet e tij me shefin nuk acarohen, gjuha nuk egërsohet. Demka përkulet me 

bindje e kënaqësi përballë Zylos, që sillet si mbret dhe pranon të admirohet. Demka 

duket mendjeshkurtër ndërsa Zylo i pushtetshëm, i guximshëm e sovran. Papritur bota 

përmbyset Zylo humbet punën, pa arsye, por Demka nuk pushon së admiruari shefin e 

tij. Demka e përshkruan me shumë adhurim çdo gjë që Zylo bën, i cili nga ana e tij  e 

shfrytëzon deri në sekondën e fundit.   

“Bakiri, si kryetar i bashkimeve profesionale, foli pak fjalë për shokun Zylo,  

duke i uruar suksese në detyrën e re, të cilën asnjëri nga ne nuk e dinte, pasi me sa 

dukej, ende nuk ishte vendosur. Ai, pastaj ngriti gotën me fund, dhe shkoi e përqafoi 

shokun Zylo. Shoku Zylo u prek. Sytë e tij u mbuluan nga një cipë e ndritur, e lëngshme. 

Dhe ne e kuptuam, për pak mund të qante... 

Më në fund e mori fjalën shoku Zylo. Nxori nga xhepi tufën e letrave të shkruara, atë 

tufë që ia kisha përgatitur unë.  E vuri para dhe tha: 

-E dija, vëllezër, se do të prekesha nga kjo përcjellje dhe nuk do të isha në 

gjendje të lidhja fjalët, prandaj hodha mbrëmë në letër dy - tri shënime për ta pasur më 

lehtë...unë largohem nga ju në një kohë që janë arritur rezultate të shkëlqyera, në të 

gjitha fushat e jetës, në një kohë që borgjezia ha grushte të rënda në gjithë botën!- tha 

shoku Zylo...”
559

 

 

Kishoti është komik dhe tragjik, ndërsa mendon se mund e duhet të ndryshojë 

botën, përfshihet në aventura në ndihmë të nevojtarëve pa e kuptuar se si mund t’i 

realizojë, sa aftësi ka, cili është realiteti që po përballon, sa të përshtatshme janë mjetet 

që po përdor, etj. Lexuesi qesh dhe qan, komikja dhe tragjikja e shoqërojnë gjatë gjithë 

veprës; lexuesi qesh me marrëzinë e heroit, i cili qëllimin e ka të mirë, por ndjek rrugë 

absurde. 

Zyloja ose shoku Zylo, është komik sepse ka probleme me karakterin e tij, i jep 

vetes merita të cilat nuk i ka, duke menduar se hierarkia shtetërore është dhe hierarki 

meritash. Ai është një nëpunës i mesëm i aparatit shtetëror në vitet e diktaturës, meritat 

e tij në punë nuk janë aq të mëdha sa ai i percepton e pretendon, prandaj vishet me mjaft 

krenari për veten. Zylo Kamberi përgjatë romanit shfaqet dhe tragjik, pasi është arrogant 

i heshtur, prepotent me zë të ulët, priret për të bërë gjëra të mbara por bën gabime 

trashanike. Zylo një burokrat skematik, aspak rrëmujaxhi, zhurmëmadh, bujëmadh, i cili 

shndërrohet në fatkeq sepse nuk është në gjendje të njohë realitetin e të kuptojë veten. 

Ai i beson imazhit që ka në kokë dhe nuk ka sy për të parë, të menduarit e tij është 

skematik. Zylo ngatërron forcën e ligjit me kompetencat si epror në punë, beson se 

urdhri i tij me fjalë ka fuqi çudibërëse, forca e tij e argumentit lë për të dëshiruar. Zylo 

ashtu si Kishoti, nuk është i vetëdijshëm as për realitetin personal dhe as për atë 

shoqëror.  

 

Gjatë narracionit vëmë re se dy personazhet Kishoti – Sanço e ndikojnë njëri – 

tjetrin në mënyrë reciproke, e thënë ndryshe ky është procesi i tjetërsimit. Kishoti nga 

ana e tij përdor fjalë të urta, por dhe Sanço merr nga e folura e Kishotit. (Libri II, Kap 
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V). Në veprën e Agollit është Demka që njeh ndikimin e Zylos, si pasojë e karakterit të 

përulur dhe servil.   

 

“Pas tri – katër orësh u ktheva. E gjeta të shtrirë në bark. Pranë tij ishin 

kartelat, mbi të cilat kishte vënë një gur për t’i mbrojtur nga era. Nja tri metra larg 

kullosnin pela me mëzin. Ata nuk i trembeshin shokut Zylo. Dukej sikur e njihnin prej 

kohësh. 

Sa më pa, lëvizi nga vendi dhe u ngrit. 

 - Nuk të thashë të vonoheshe kaq! – tha. 

 - Kisha frikë mos të pengoja, - thashë. 

Shoku Zylo hoqi gurin nga kartelat, i mori në dorë dhe u kthye nga unë: 

 - Do të të lexoj disa nga esetë, aforizmat dhe eskizet e mia të reja, Demkë. 

Mëzi përsëri filloi të hidhej në tërfil. Shoku Zylo lexonte... 

Ese nr. 4 

Shpifje do të thotë: peshku i vogël e ha të madhin. 

.... 

Ese nr.12 

Kush s’ka dhëmbë, nuk ka frikë se i mpihen nga kumbullat. Më mirë të kesh dhëmbë. 

Mpirjen e duron. 

Ese nr. 13 

Qeni është kafshë besnike. Pse zemërohemi kur na thonë qen? 

... 

Si i mbaroi së lexuari kartelat me ese, shoku Zylo më vështroi gjatë për të kuptuar në se 

më kishin pëlqyer. 

-Mjaft të goditura thashë. 

Ai psherëtiu. 

-Çdo gjë që ka mendim, më josh, o Demkë!”
560

 

 

Tek Zylo, Agolli vë në gojën e Zylos shprehje popullore, aforizma, ashtu si dhe 

Cervantesi në gojën e Sanços vë ligjërime groteske të mbingarkuara me fjalë të urta 

popullore, të cilat me raste duken dhe pavend apo si shumë të thella, duke shkaktuar 

humor.   

“Kush gënjen, vetë e gjen. Veç kësaj, lakuriq kam lindur, lakuriq po shkoj, hiç 

asgjë s’kam humbur, hiç asgjë s’fitoj. Pastaj, ç’më ha malli mua se ç’bën njëri dhe 

tjatri. Çdo dardhë varet nga bishti i saj. Fushën e gjërë s’e mbyll dot me derë. Më në 

fund Zoti, shikon, Zoti gjykon. 

– Përëndia na ruajtë,- tha Don Kishoti,- ku i ke gjetur, mor Sanço, të gjitha këto 

dokrra! Po ç’lidhje kanë proverbat që rradhite me çështjen që po bisedojmë.”
561

  

 

Kishotit, në fund të librit, mendja i vjen në vend, kthjellohet, ndërgjegjësohet, 

pasi ka kuptuar realitetin rreth tij dhe faktin se misioni i tij ishte i pamundur, por heroi i 

Agollit aspak. Zylo humbet punën, askush nuk e kritikoi as nuk e akuzoi, ai mbeti në 

dispozicion... mbase bëhet ambasador siç e dëshiron fort, apo ministër, por asnjëherë 

nuk ndërgjegjësohet për atë çka është dhe për sa vlen. Madje situata bëhet groteske, të 

gjithë presin emërimin e tij, flasin për të, askush e nuk imagjimon që Zylo të marrë një 
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post më të ulët se ai i pari, askush nuk dyshon në promovimin e tij. Autori e titullon 

kapitullin Shoku Zylo në kufi të legjendës.
562

 

 

“Ç’tha Kleopatra, gruaja e Adem Adashit, para dyqanit të qumështit: 

Shoku Zylo është i mrekullueshëm. Ai pret sa të ngrihet një ndërtesë e re në Hagë, pa të 

niset në Hollandë. Ndërtesa do të jetë e zbukuruar me piktura të Rubensit dhe 

Rembrandit. Gjersa të ngrihet ndërtesa, shoku Zylo e mëson gjuhën hollandeze. Bashkë 

me shokun Zylo në Hollandë do të shkojë dhe Demka.”
563

 

 

  As Agolli në kohën e diktaturës nuk ishte i lirë të thoshte të kritikonte 

burokracinë shtetërore, as Cervantes në mesjetën e inkuizicionit,  kështu që  grotesku 

ishte një figurë mjaft e rëndësishme në veprën e tyre. Në këtë këndvështrim të lexuarit 

të veprës të lejon ta shohësh groteskun si mbrojtës nga censura e probleme të tjera të 

kohës. 

Ka disa fragmente në librin e Agollit, të cilat i afrohen groteskut. Zylo dhe 

Demka shkojnë në fshat, dhe në gojë ata kanë një frazeologji burokratike lidhur me 

progresin kulturor. Bujqërit i pritën ftohtë dhe u tallën me ta. Në nderim të mysafirëve 

nga Tirana, fshatarët respektuan zakonet e vendit e rakia u derdh lumë. Vetë titulli i 

këtij kapitulli është grotesk: “Shoku Zylo mes vëllezërve fshatarë pranë djersës së 

kazanit.”
564

 

 

“Ju e përbuzni lëvizjen kulturore- artistike, sepse nuk e merrni me mend efektin 

e saj. Po ta dinit efektin, ju do të bënit që të dilnin në skenë e të loznin valle dhe 

çalamanët dhe të këndonin dhe shurdhmemecët.”- tha Zylo. 

“Kryetari qeshi. Pas tij, si në kor, qeshën të gjithë fshatarët. 

-Çalamanët s’kanë përse të lozin valle në skenë, sepse hidhen tërë ditën në rrugë 

e në  arë, tha kryetari. 

Më i moshuari i fshatarëve kroi kokën dhe mbylli njërin sy: 

-Shurdhmemecët nuk e dëgjojnë avazin e fyellit dhe s’kanë si t’i hedhin këmbët!- 

foli ai për herë të parë. 

-T’i hedhin këmbët siç i hedhin të tjerët. Atyre nuk u mungojnë sytë!- qeshi 

shoku Zylo e shtoi.- A nuk e keni parë atë vallen me një çalaman?”
565

 

 

“Në romanin Shkëlqimi e rënia e shokut Zylo, nga njëra anë, në të bëhet fjalë 

për një jetë plot e përplot me dukuri groteske dhe, nga ana tjetër, stili grotesk përshkon 

tej e ndanë strukturën edhe të këtij romani satiriko-humoristik...  Në romanin Shkëlqimi 

dhe rënia e shokut Zylo, me kurajo të admirueshme, Agolli i jep jetë kritikës sarkastike 

ndaj burokracisë në monizëm.”
566

  

 

Shkrimtari argjentinas Sabato sugjeron se libri i Cervantes-it është më shumë se 

satirë ndaj romanit kalorsiak, më shumë se humor që na bën të qeshim e të shkrihemi, 

do ishte harruar në se do ishte kaq. Kishoti, është një fiksion i thellë me shumë lexime. 
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Sipas tij: “Të gjithë kuptojmë se aventurat e tij janë groteske dhe njëkohësisht intuita 

jonë kupton se mullinjtë e erës zbulojnë mitin në realitetin njerëzor. Realisht, çfarë 

është Kishoti një burlë e thjeshtë apo një simbol me shumë kuptime?”
567

 

Cervantes-i stilin e tij grotesk e pasuron me karikaturë që përfshijnë  pamjen 

jashtme fizike por dhe botën e brëndshme shpirtërore të personazheve.  Cervantes-t i 

përmbahet parimit se portretizimi grotesk kërkon shëmtim. Kishoti, kryeheroi është i 

shëmtuar, autori nxjerr në dukje shëmtinë e tij fizike. Nuk ka as bukurinë e as 

madhështinë e heronjve kalorës, as bukurinë e shenjtorëve të krishtërimit. Shëmtimin  

Cervantes-i e përdor si metodë të përgjithshme për portretizime groteske. 
568

 

“Kjo gjuhë që nuk e merrnin vesh kopilkat, dhe pamja gogole e kalorësit tonë e 

shtuan qeshjen e tyre, dhe kjo zemërimin e tij, dhe puna do të kishte vajtur ca më tutje, 

sikur të mos dilte tamam në atë çast hanxhiu, shumë i ngjallmë, dhe nga ky shkak shumë 

paqedashës, i cili kur pa atë figurë groteske të ngjeshur me armë aq të paujdisura, siç 

ishin freri, shtijëza, mburoja dhe korseleta, mend ia krisi të qeshurit edhe ai bashkë me 

kopilkat.”
569

 

 

Kishoti qe shumë i shëmtuar, qesharak sa s’thuhet, por nuk është i privuar nga 

virtytet morale. Në jetë ndeshim njerëz të tillë, pra kjo përzierje nuk është e sajuar e 

artificiale. Madje, Kishoti si personazh në këtë kompleksitet u bë më tërheqës, më i 

mrekullueshëm e më magjik si personazh letrar. Ai nuk do qe tërheqës sikur të qe vetëm 

i shëmtuar, apo vetëm komik. 

 

Cervantes nuk kurseu as Dylqinjën, apo Aldonza Lorenzon.  

- “Ha, Ha, -tha Sançoja, - atëherë zonja Dylqinja e Tobozës e quajtur me emër 

tjetër Aldonza Lorenzo, na qenka e bija e Lorenzi Korçullit. 

- Ajo është, - tha Don Kishoti, - dhe ajo meriton të jetë mbretëresha e tërë botës. 

- Po unë e njoh mirë, - tha Sançoja, - dhe të siguroj se ajo është e zonja të ngrerë 

thesin më mirë se rrogtari më i fortë i fshatit. Për besë është çupë e shëndoshë, 

luankë dhe asllankë, me lesh në gjoks si burrë, që ia shkul mjekrrën çdo kalorësi 

të arratisur që i bie në qafë. Ah, bushtra, ç’ka një gojë, ç’ka një zë!”
570

 

 

Agolli, Zylon nuk e përshkruan të shëmtuar fizikisht, por të zhveshur nga vlera 

morale dhe mjaft grotesk në shtirjen e tij “madhështore”, në aoreolën me të cilën vesh 

veten apo e veshin të tjerët me servilizmin e tyre. Zylo, një zyrtar i rëndësishëm, që 

gënjen veten çdo ditë se është dikushi, nuk ka momente meditimi që të na tregojnë 

reflektimin e tij të brendshëm, madje gënjen të tjerët, me gjoja përkujdesjen e tij ndaj 

tyre, me lodhjen e punë, me shpirtin e sakrificës. Kaq i shtirur, sa as letrën e lamtumirës 

nuk e shkroi vetë. Heroi i Agollit, nuk i ngjan Kishotit pasi nuk ka ideale, shpirtërisht 

vjen i ftohtë dhe pa brerje ndërgjegje, fuqia e tij është pushteti. 

“Vëllezër, gjithnjë ju kam dashur të mirën dhe jam përpjekur për të ardhmen 

tuaj. Unë iki nga ju, por nuk ndahem. Zemra dhe mendja ime do të jenë mes jush. Siç ju 

thashë, unë iki, por iki i sigurtë, se çdo gjë e kam lënë në duart tuaja të forta. Kur të 

keni nevojë, ejani tek unë dhe nuk kam për t’u kursyer. Do t’ju ndihmoj me mendimet e 
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mia modeste, për çdo problem të komplikuar që mund t’ju dalë pëpara dhe që do të 

kërkojë zgjidhje. Mos kini druajtje. Ejani tek unë si në zyrën dhe në shtëpinë tuaj. Hija e 

postit që do të kem të mos ju frikësojë. Hyni pa turp në zyrën time.”
571

 

 

Agolli ka vënë në gojën e Zylos tre përralla afrikane, të cilat ai i rrëfen gjatë 

udhëtimit të tyre në Afrikë. Tek narracioni i Agollit ndeshim po atë karakteristikë që 

kemi parë tek Kishoti me novelat e ndërvëna. Në të dy romanet, si personazhet dhe 

ngjarjet në përralla e novela nuk janë zhvillim logjik i narracionit të romaneve. Ky është 

një element në strukturën narrative që afron veprën e Agollit tek Cervantesi, ashtu si 

dhe fjalët e urta. 

Agolli, në kujtimet e veta, tregon se ajo pjesë e narracionit që flet për udhëtimin 

e shokut Zylo në Afrikë për të përhapur marksizëm – leninizmin, u botua tek Hosteni, 

por nuk u vendos në librin e botuar në vitet 1973, 1981. Arsyeja ishte e tjeshtë, kishte 

merakun e telasheve dhe kritikave.
572

 

 

Autori e mbyll librin me fjalinë: “E vjetra ndahet me të qeshura.”
573

  

Mendojmë se Agolli kishte shpresë tek fuqia e humorit për të ndryshuar realitete, dhe 

realisht ky libër pati fuqi depërtuese dhe shkundi e demaskoi gënjeshtrën burokrate 
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PËRFUNDIME   

 

Romani Don Kishoti i Mançës, i Cervantes-it është fillesa e një zhanri të ri letrar, e një 

modeli të ri narrativ modern në letërsinë Evropiane dhe mbarëbotërore, i cili jo vetëm 

tejkaloi ambjentin ku u krijua dhe kohën kur u shkrua, por  u shndërrua edhe  në një 

vepër model, atemporale dhe universale. Kritika letrare mendon  se vepra e Kishotit, 

vazhdon në narracionin e të gjitha kohërave. 

 

Risitë që solli ky zhanër i ri i lindur në Evropë, janë të shumtë. Don Kishoti është i pari 

roman që  trajton lindjen e zhanrit të ri letrar përmes parodisë me letërsisë paraardhëse, 

që jep argumente dhe shpjegime mbi zhanrin.  Komentet  kritike që bëjnë disa 

personazhe ndaj personazheve të tjerë e shndërrojnë Librin e Parë të Kishotit, në një 

burim idesh mbi krijimin letrar, mbi marrëdhëniet letërsi- prozë. Risia e Cervantes-it, 

ndoshta më e rëndësishme, është përdorimi i dy daljeve të para si argument në daljen e 

tretë, pra përdorimi i  argumenteve, ngjarjeve e  personazheve si topikë, për Librin e 

Dytë. Risia apo moderniteti letrar duket edhe në faktin që  autori i drejtohet lexuesit 

drejtpërdrejtë, madje dhe i jep liri në leximin dhe interpretimin e veprës së tij.  

 

Teksti letrar i Kishotit i thyen barrierat mes tekstit dhe botës, realitetit dhe fiksionit, 

shkrimit dhe jetës, pasi autori e solli historinë e Kishoti si të vërtetë, histori mbi të cilën 

duhej argumentuar e reflektuar. Romani Don kishoti është realist, pasi autori i sjell 

ngjarjet dhe personazhet duke përdorur teknikën e  iluzionit të  reales ose  nocionin e 

gjasmimit. Realizmi i Cervantes-it ishte i hapur, elastik, gjithpërfshirës. Autori s’e fsheh 

asnjëherë që kjo është një histori e trilluar, ndërsa shqetësimi i narratorit për ta përcjellë 

si reale historinë konsiderohet teknikë realiste. Pra, ky kufi i paqartë mes reales dhe 

fiksionit, mes realitetit historik referencial dhe realitetit të trilluar dallon novelën 

mesjetare dhe librat e kalorësisë nga romani modern, sikundër konsiderohet Kishoti në 

Evropë 

 

Cervantes-i shkroi një roman që për shumë kohë u konsiderua vepër humoristike, një 

libër për t’u argëtuar. Por,  në të vërtetë, vepra e Cervantes-it është një roman që duhet 

lexuar mes rreshtave, figurat shumë herë duhen parë të përmbysura, mendimi është i 

fshehur e i nënkuptuar, çka është krejt legjitime, po të kemi parasysh periudhën e 

Inkuizicionit e censurës kur u botua ky libër. Kjo vepër ndër shekuj ka njohur leximin 

horizontal dhe vertikal. 

  

Vepra ngërthen tri tema qendrore: aventurat, më pas marrëdhëniet shoqërore dhe 

episodet mbi dashurinë, e së fundmi, mendimet teorike mbi letërsinë. Një konceptim i 

tillë i veprës është tashmë një provë e modernitetit të saj. Skema  e Don Kishotit, është 

një kompozicion në formë ciklike me tri dalje në aventura, qëndrimi në han dhe kthimi 

në shtëpi.  

Kishoti nuk është një libër moralizues, doktrinor, didaktik, si shumë libra të tjerë të 

kohës së Cervantes-it, të cilët dështuan në misionin e tyre për të përmbyllur letërsinë 

kalorësiake. Autori përdori të gjitha mundësitë që i ofronte novela e kalorësisë për të 

ndërtuar një parodi përkundrejt saj. Armët e autorit tonë janë parodia, ironia, humori e 

sarkazma, grotesku. Narracioni i tij është argëtues, nxit humorin dhe çtensionon.  



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

183 
 

 

Teksti dhe parateksti tek Cervantes-i nuk janë të prerë me thikë, pasi autori në mënyra të 

ndryshme përfshin, komenton, analizon e ndërfut kështu elemente paratekstuale duke 

realizuar interferenca mes tekstit narrativ dhe aparatit protokollar.  Prandaj mund të 

themi se te Don Kishoti, ndërtohen marrëdhënie komplekse e të ndërthurura mes tekstit 

e paratekstit.  

 

Don Kishoti është një libër i shkruar në shekullin e XVII dhe i rrethuar me shumë 

mister e pasaktësi, për këtë arësye parateksti na ndihmon në leximin e veprës duke e  

kontekstualizuar në kohë e hapësirë si librin dhe autorin, po ashtu ndihmon për një 

kuptim dhe receptim më të mirë të librit.   

 

Efekti humoristik, ironik, burlesk shoqëron thuajse çdo element paratekstual, si titullin, 

dedikimet, titujt e kapitujve, etj. duke shkaktuar tek lexuesi  të qeshura, habi për mos 

realizimin e pritshmërisë së tij, mungesë koherence, digresione, etj.   duke nxitur kësisoj 

humorin. 

 

Cervantes-i, krijoi një personazh emblematik, arketip letrar, të lirë,  idealist, i cili është i 

paaftë të shquajë mes reales dhe imagjinares, mes jetës dhe letërsisë, çka përbën dhe 

thelbin e “dështimeve” të tij.  

 

Vepra, mban vulën e traditës letrare spanjolle por dhe më gjerë, ajo u ndikua edhe nga 

letërsia italiane. Cervantes-i  asimiloi dhe  trupëzoi në veprën e tij çdo krijim letrar 

pararendës, në vijim i dha veprës karakteristikën e vet specifike, dalluese krahasuar me 

paraardhësit dhe bashkëkohësit e tij.  

 

Jeta aktive e plot aventura e autorit Cervantes, është e lidhur ngusht me veprën e tij. 

Disa nga veprat e tij fshehin elementin autobiografik dhe pafrikë themi  se vepra e tij  

mban qartë gjurmët e jetës dhe  është një përzierje e realitetit të jetës me fantazinë. 

 

Kritika shqiptare  në vite, i ka kushtuar kujdes të veçantë veprës së Cervantes-it, Don 

Kishoti i Mançës. Janë shkruar libra dhe artikuj të shumtë kritikë, ku në fokus janë vënë 

autori, vepra në vetvete, personazhet veç e veç  por dhe përballë, filozofia e veprës, 

gjithkohshmëria e saj, gjithpërfshirja, larmia tematike, ndërthurja e reales me idealen, e 

çmendurisë me urtësinë, evoluimi i personazheve, tjetërsimi, grotesku, parodia, burla, 

humori, dashuria, gjurma e letërsisë servantine në letërsinë shqipe, etj. 

 

Mendimi estetik shqiptar vlerëson se Cervantes-i është një autor i shquar që shkroi një 

vepër të pavdekshme; Don Kishoti është një roman që paraqet një  interes artistik e 

estetik  për të gjitha moshat; Humanizmi i personazheve të Cervantes-it  është një vlerë 

njërëzore për t’u theksuar e marrë shembull;  Romani trajton një temë të madhe  dhe 

origjinale atë të hendekut midis “realitetit dhe ëndrrës”, e cila përfshin brënda tragjedinë 

dhe komedinë e kohës në Spanjë;  

 

Kritika letrare shqiptare, në kohë të ndryshme, për arsye jashtëletrare por jo vetëm, 

paraqet tiparet e veta specifike në interpretimet që i bën veprës Kishoti. Para viteve ’45 

kjo kritikë shfaqet naive në interpretim, por me dëshirën e mirë për të ngritur polemikë. 

Në vitet e diktaturës thellohet, por mbetet e ngurtë dhe e ngushtë në vizion, gjithmonë 
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brenda kornizave që imponon ideologjia e regjimit të kohës dhe censura, dhe pas viteve 

’90 gjejmë një erë të re; ajo është e lirë për të interpretuar veprën letrare, për të 

shpalosur filozofinë e saj, për të ngritur hipoteza mbi të dhe autorin, për të ndëtuar një 

kritikë letrare jashtë ideologjisë marksiste-leniniste, një kritikë në dritën e 

hermeneutikës, të vërtetë dhe shkencore. Kishoti ka jetuar këto tre kohë në Shqipëri dhe 

në çdo kohë i janë mveshur karakteristikat e kohës që ideologjikisht vendi ynë jetoi.  

Kuptohet lehtësisht që Kishoti ka njohur të njëjtat data që historia e Shqipërisë njeh. 

Studimi kritik i veprës duket i kushtëzuar nga zhvillimi ynë politik, shoqëror, historik 

dhe kulturor.  

 

Në artikujt e gazetave e revistave të fillim shekullit XX,  gjejmë gëzimin e lexuesit 

shqiptar që mund të lexojë në shqip këtë kryevepër emancipuese, qytetëruese; gjejmë 

kontekstualizimin e heronjve të romanit në ngjarjet historike e politike dhe me 

personazhet shqiptarë të kohës,  por nuk trajtohen vlerat artistike  të veprës, nuk ka 

mendim  kritik letrar mbi formën, nuk përcillen vlerësime mbi filozofinë e veprës.  E 

thënë ndryshe, kemi më shumë një studim kontekstual sesa tekstual të veprës, gjë 

lehtësisht e shpjegueshme po të kemi parasysh nivelin e ulët të kritikës letrare shqiptare 

të kohës. 

 

Noli është përkthyesi dhe kritiku i parë letrar i Kishotit, në vendin tonë. Përzgjedhja e 

kësaj vepre për përkthim kishte lidhje të drejtpërdrejtë me aktivitetin politik e shoqëror 

të tij dhe prandaj ai e  vuri në shërbim të këtij të fundit. Por njëkohësisht, kishte lidhje 

me shqetësimin dhe përkushtimin e tij të madh për zhvillimin intelektual e qytetar të 

lexuesit shqiptar përmes kryeveprave të letërsisë botërore. 

 

Noli ka një metodë të vetën përkthimore e cila tashmë qëndron në themelet e shkollës 

shqiptare të përkthimit dhe që quhet shqipërim, rikrijim. Kjo metodë i lejon përdorimin 

e gjuhës popullore dhe liri veprimi mbi tekstin. Gjuha e Nolit në përkthim është e 

fuqishme dhe ekspresive. Përkthim i Nolit ishte mjeshtëror jo vetëm se ai ishte njohës 

shumë i mirë i disa gjuhëve  të huaja por edhe sepse ai  ishte një njohës shumë i mirë i 

gjuhës dhe i kulturës shqipe. Në shqip narracioni erdhi i zhdërvjellët, dialogu i 

natyrshëm, stili i mrekullueshëm dhe magjepës; romani i Cervantes-it në shqip, kishte 

një stil që depërtonte,  kuptohej në të gjitha shtresat e popullsisë, pra Noli mundi të 

ruante  ngarkesën emocionale të  librit origjinal.  

 

Nuk dimë me siguri cila është arsyeja pse, Noli, shmangu përkthimin e lirikave në 

roman, mbase ai e thjeshtoi veprën që ajo të vinte sa më e kuptueshme për lexuesin 

shqiptar. Mendimi se ndoshta ai e pati të vështirë t’i sillte në gjuhën shqipe lirikat, nuk 

mund të qëndrojë për një përkthyes e poet si Noli që  më parë pat sjellë në vargje 

Hamletin dhe Makbethin; ose  janë prirjet ideologjike, që i dhanë mundësi të merrte liri 

të tilla për shkurtime të shumta të tekstit origjinal, për të sjellë në shqip ato çka ai 

mendonte më thelbësore për shqiptarët. Pavarësisht shkurtimeve apo ndryshimeve që 

pësoi teksti origjinal, ne mendojmë se përkthimi i tij mbetet një kryevepër e vërtetë në 

gjuhën shqipe. 

 

Zheji e bëri Cervantes-in të flasë shqip për së dyti po aq bukur sa herën e parë Noli. 

Përkthimi  i tij është mjeshtëror, i rrjedhshëm me fjalë e frazeologji të gjetura bukur; 

humori i hollë i Cervantes-it përmes këtij përkthimi ka ardhur i bukur, i hollë, i plotë, i 
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pazbehur; proza ka plot ngjyra poetike, duke dëshmuar potencialin që ka gjuha shqipe, 

fuqinë e saj shprehëse, aftësinë e saj për të dhënë të pacënuar vlerat më të rralla e të 

çmuara të letërsisë përparimtare botërore. 

 

Zheji u përpoq të mos e cungonte strukturën sintaksore të tekstit origjinal, të mos 

cungonte fjalitë, të ruante veçoritë e stilit të romaneve kalorsiake, e veçoritë e stilit të 

rrëfimit të proverbave popullore, si dhe stilin akademik e skolastik të Mesjetës dhe 

risinë në stil që Cervantes-i solli me romanin realist për mbarë prozën botërore. Edhe 

përkthimi i Zhejit është përkthim krijues, ndoshta kjo ishte e domosdoshme për të 

siguruar vazhdimësinë midis dy librave   

 

Çështja e ripërkthimit ka ngritur kohët e fundit shumë polemika, veçanërisht për veprën 

e Nolit. Për të dhënë një mendim të drejtë mbi këtë çështje është e nevojshme që këto 

përkthime të shihen brenda një sistemi të përgjithshëm socio-kulturor sepse përkthimi 

nuk mund të jetë një akt margjinal e madje në rastet e përkthimeve mjeshtërore dallimi 

midis përkthimit dhe letërsisë pothuaj fshihet, meqë letërsia e përkthyer zë një pozicion 

qendror në polisistemin letrar, siç ndodh zakonisht me kryevepra që vijnë në letërsi 

modeste.  

 

Ripërkthimi do të përligjej sipas mendimit tonë për disa arsye, nisur me faktin që edhe 

përkthimi ka një moshë, e pra, dhe mund të vjetërohet. Po ashtu, gjuha shqipe, pas gati 

një shekulli nga përkthimi i Nolit, sigurisht ka evoluar e është pasuruar. Kësisoj edhe 

përkthimi më i mirë është i dënuar të vjetërohet. Nolit në këtë vepër i hoqi  shumë pjesë 

romanit, dhe kjo do ta justifikonte plotësisht një ripërkthim të veprës.    

 

Introdukta e Nolit është zëri i parë kritik serioz, modeli i parë i mendimit kritik letrar 

mbi veprën e Kishotit, në fillim të shekullit XX, në Shqipëri. Përkthyesi e projektoi 

romanin në bashkëkohësi. Ai ishte origjinal në interpretim krahasuar me kritikën 

mbarëbotërore të Kishotit; vlerësimet e tij tani, mjaft larg kontekstit kur u formuluan, 

duken të njëanshme, tendencioze, sociologjike. 

 

Kritika shqiptare e pasluftës iu referua mendimit estetik të Nolit mbi veprën dhe autorin. 

Kjo vepër nga shekulli XVII, vijon të jetë  e dashur për lexuesin edhe në kohën e 

diktaturës. Por studimet letrare janë të ideologjizuara, prandaj heroi është i destinuar të 

mos kuptohet dhe veprës nuk i është vjelur kuptimi  i plotë i saj. Le të shtojmë këtu 

edhe faktin se kritika letrare nuk ka lirinë të shprehet  jashtë kontekstit ideologjik e 

politik të kohës.  Kishoti  projektohet si një vepër  me shqetësimin e frikën  e së 

shkuarës që mund të rikthehet dhe duket se kjo është një lidhje e rëndësishme që heroi 

Kishot ka me realitetin bashkëkohor shqiptar. Kritika e mirëfilltë letrare mbarëbotërore 

u përcoll e kufizuar dhe gjithmonë e cunguar dhe e deformuar nga filozofia marksiste –

leniniste. 

 

Rreth viteve 90, studiuesit letrarë u përpoqën ta zgjeronin kuadrin e domethënies 

estetike të veprës. Gjithë  duke vlerësuar interpretimin e Nolit ata u përpoqën  të vënë në 

dukje se ky interpretim vuan nga mungesa e analizës tekstuale dhe të sjellin në 

vëmendjen e lexuesit  shqiptar pikëpamjet e shumta të  kritikës botërore në kohë të 

ndryshme.  Studiuesit e pasuruan këtë kritikë me interpretime origjinale e 

bashkëkohore. Kështu,  në këto vite, lexuesi shqiptar nuk sheh veç komicitetin e 
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Kishotit por dhe dramacitetin e tij, anën serioze të tij që fshihet prapa këtij parodizimi, 

burle e grotesku. Heroi Kishot, nuk vjen vetëm dekadent, qesharak, humbës, naiv por 

dhe njerëror, me mendim inteligjent, përparimtar.  

 

Pas viteve 90, studiuesit letrarë dhe kritika, të lirë nga çdo lloj kufizimi botëkuptimor, 

çensurë e autoçensurë kanë sjellë një qasje të re të Cervantes-it, filozofisë, etikës, 

estetikës dhe humanizmit të letrarizuar të autorit spanjoll, të shpërfaqur përmes Kishotit 

e Sanços.  

 

Kishoti e Sanço, heronjtë e kryeveprës sot konsiderohen si arketipe letrarë, që përtërihen 

e aktualizohen sipas veçorive të kohës. Kritika letrare shqiptare pohon se letërsia shqipe 

i ka sjellë personazhet servantinë në veprat e Dritëro Agollit dhe autorëve të tjerë duke 

sjellë edhe studime me vlerë në fushën e intertekstualitetit.  

 

Kritika shqiptare përmes studiuesve të saj i mëshon filozofisë që vepra përcjell. 

Donkishotizmi është filozofia e jetës dhe e librit, e cila nënkupton  paaftësinë  njerëzore 

për t’i parë gjërat ashtu siç janë, për të menduar pa iluzione, dukuri që të bën jo vetëm të 

qeshësh por dhe të qash. Në këndvështrimin e saj të ri,  Don Kishot është vizionari 

ëndërrimtar. 

 

 Studimi i grotesku të Cervantes zë një vend të rëndësishëm në trajtimin që kritika 

letrare shqiptare i bën Kishotit. Kjo figurë letrare shihet e lidhur ngusht me krijimtarinë 

e shumë shkrimtarëve shqiptarë në vitet e Diktaturës, dhe vlerësohet si një ndikim i 

drejtpërdrejt servantin. 

 

Në vendin tonë, Kishoti ka njohur pushtetin e personazhit të adhuruar, e shumë 

popullor;  Kishoti është libri spanjoll më i lexuar nga të gjitha grupmoshat dhe  tashmë 

është  pothuaj “një personazh kombëtar.” Kur Kadare e shpall Kishotin “tonin, 

shqiptar”, mendojmë se zbulon dhe raportin personal por dhe mbarëshqiptar që ka 

personazhi e libri me autorin dhe shqiptarët, një lidhje e ngushtë ku emocioni, empatia 

dhe ndikim letrar janë fort të pranishëm. 

 

Personazhi Kryesor i veprës, Don Kishoti, prototip i aventurierit idealist, luftëtar kundër 

padrejtësisë, u shndrua në mit.  Kishoti mit, ka qasje të re krahasuar me librin. Ai nuk 

është veç një njeri me shumë iluzione, idealist, plot mirësi në një botë egoiste e mizore, 

por dhe marroku deri në çmenduri, i paorientuari, i  përhumburi në botën e tij të 

iluzioneve. 

 

Ne  jemi dëshmitarë se miti i Kishotit është larguar nga aventurat e veprës, madje dhe 

nga pozicioni social i sojliut. Miti i Kishotit nuk është figura e Don Kishotit, por njerëz 

që janë si ai, që kryejnë veprime kishoteske analoge me ato të personazhit. Nuk bëhet 

fjalë për klonim të personazhit tek një njeri por në afri, ngjashmëri me të. Vëmë re se ka 

këndvështrime të ndryshme mbi mitin e Kishotit, disa duan ta shohin si idealist, të tjerë 

shohin veç lajthitjen e tij e veprimet e kota përtej arësyes. 

 

Me keqardhje shohim të përdoret  në mënyrë pezhorative nga politikanët emri i 

Kishotit. Kishoti del i humbur në të gjitha rastet, sepse sa herë që ia përmendin emrin i 
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referohen çmendurisë, mungesës së inteligjencës, paaftësisë për t’u orientuar dhe nuk  

përmendet fisnikëria e tij. 

 

Njerëzit e letrave e të kulturës nuk bëjnë gabimin  e politikanëve.  Ata lexojnë 

idealizmin e personazhit, dëshirën për të ndryshuar botën, mirësinë e shpirtit, etj, 

 

Miti i Kishoti  ka rëndësi edhe se si është  përdorur nga  autorët  shqiptarë  pavarësisht 

nga zhanri. Ky dimension intertekstual shpërfaqet në librat që ata kanë shkruar  gjatë 

shekullit XX, qofshin ata kritikë si rasti i Ali Aliut apo Aurel Plasarit, qofshin fiksion si 

romanet e Dritëro Agollit.   

 

Miti i Kishotit ka zënë vend në imagjinaren kolektive po aq fuqishëm sa disa 

personalitete historike jeta e të cilëve ka lënë gjurmë në ndërgjegjen njerëzore. Kishoti 

është shndërruar një figurë mitike përgjatë katër shekujve të ekzistencës së tij si pjesë e 

kulturës universale, pavarësisht se çdo epokë ka bërë leximin e saj të librit, të heroit të 

tij, të mitit dhe simbolit që ai përfaqëson. Kalorësi endacak shfaqet sa komik, i trishtuar, 

iluzionist, ëndërrimtar, pasi grupmosha të ndryshme lexojnë Kishotin e tyre. 

 

Cervantes-i me Kishotin,  jo vetëm ka meritën se është krijuesi i romanit modern, por 

dhe sepse ky roman ka thyer kufijtë kohorë, madje “ka fituar beteja” të reja shekull pas 

shekulli, në rendje nga një gjuhë në tjetrën. Tri daljet e Kishotit personazh janë 

shoqëruar me dalje të reja nëpër kombe anembanë botës, në kohë të ndryshme, kudo ku 

është përkthyer. Mendojmë se në koncept kjo jetë intensive e jetuar e romanit Don 

Kishoti, pa u ndalur që kur u krijua deri sot, i jep fuqi mbi kohën, e shndërron veprën në 

atemporale. 

 

Atemporale veprën nuk e bën vetëm fakti se pas shekujsh të tërë vazhdon dhe botohet, 

lexohet, përkthehet në gjuhë të reja, por më e rëndësishmja mendojmë, është se letërsia 

nuk resht së ndikuari nga Don Kishoti. Kritika mbarëbotërore ngre debate të shpeshta 

mbi vepra që janë ndikuar nga Kishoti, dhe ndërton hipoteza të shumta mbi vlerat që 

vepra mban në vetvete si një refrent hipotekstual.  

 

Kishoti është vetë Cervantes-i, pikërisht  kjo na nxit të mendojmë se Cervantes-i  së 

pari,  nuk kritikoi kalorësinë por realitetin e kohës kur jetonte. Cervantes-i i kishte të 

gjitha arsyet për të qenë kritik me  shoqërinë e kohës së tij, jo vetëm për arsyet 

personale, por dhe duke patur parasysh Spanjën e shekullit XVII, Spanjën e intolerancës 

fetare, mbështetëse të Inkuizicionit dhe kundërshtare të Reformës  fetare.  Cervantes-i 

krijoi një Kishot  që kërkonte drejtësi ku mungonte ligji, e ngjyrosi fjalën e tij me 

humor, ironi, satirë, e veshi Kishotin me idealizëm dhe e shtyu  të luftonte kundër 

gjigandëve, të korruptuarve, keqbërëve, duke i veshur  vlerat që shoqërisë së kohës i 

mungonin.  Cervantes-i e bëri personazhin e tij marrok për t’i kumtuar shoqërisë së 

kohës atë që nuk guxonte t’ia thoshte dot askush, përpos një marrok që nuk ka frikë. 

Kishoti është armik i realitetit pasi Cervantes-i ka po atë status.  

 

Cervantes-i nuk ishte filozof, por vepra e tij sot e kësaj dite studiohet  si e tillë. Filozofia 

spanjolle gjendet e ndërthurur ngushtë me letërsinë e saj, jeton në figurën emblematike 

të Kishotit. Cervantes-i në mënyrën më të bukur artistikisht tregoi, shprehu e përcolli 

thellësinë e vizionit të njeriut, aq sa studiuesit gjejnë tek  vepra e tij një instrument për 



DON KISHOTI, KY HUMBËS FITIMTAR 

188 
 

studimin e vlerave të njeriut, filozofisë së jetës, filozofisë spanjolle. “Filozofia e njeriut” 

e projektuar tek Kishoti, i përket çdo njeriu pavarësisht nga kontinenti, raca apo 

momenti historik kur jetoi. Çdo njeri me mish e kockë mund të jetë aq marrok sa 

Kishoti ndërsa lufton për idealin e tij. Kishoti na ka veshur me shpresën se mund e 

duhet luftuar drejt idealeve sado absurde që të duken ato. Kjo e bën atë një figurë 

universale  

 

Një çështje me interes është të vlerësosh nëse Kishoti është humbës apo fitimtar. Që të 

mund të përcaktosh këtë duhet shqyrtuar filozofia që ai përcjell, filozofi që vesh veprën 

e që shkon përtej veprimeve të ngatërruara, historive humoristike, parodisë, batutave 

burleske. E gjithë vepra e fsheh filozofinë mes rreshtave, ndaj për ta zbuluar, lexuesve e 

studiuesve iu deshën shekuj. Si përfundim mund të themi se Cervantes-i është mjeshtër 

që pas shfaqjes së natyrshme të fshehë diçka tjetër. Ajo është filozofi e fitimtarit 

idealist, vizionar e aventurier, e jo e  humbësit të çartur qesharak.  

 

Filozofia e Kishotit, në Shqipëri është interpretuar e keqinterpretuar, thjeshtuar e 

komplikuar, sipas interesave politikë por pa analizuar veprën në vetvete, dhe pa ndërtuar 

lidhje me kritikën letrare mbarëbotërore e atë spanjolle e cila në shekullin e XX, njohu 

një shkëlqim të vërtetë. Në fillim të shekullit XX, Kishotizmi  ishte veç një filozofi e 

idealistit humbës, qesharak dhe të pakuptuar. Më pas deri në vitet 90 ajo vijoi të ishte 

filozofia e Kishotëve bërës të kishotizmave, mbartës të një filozofie kishoteske. Ai është 

përfaqësues i një kohe të shkuar, i klasave shoqërore dikur në pushtet ekonomik e 

politik, mbartës i antivlerave, në përpjekje të dështuar për të kthyer të shkuarën, për të 

rimarrë pushtetin përmes veprimeve aventureske e qesharake të pasuksesshme. Më tej, 

Kishoti ishte përfaqësues i borgjezisë kapitaliste ndërkombëtare dhe i rendit politik që 

ajo përfaqësonte, përballë rendit politik në Shqipëri, në përpjekje për të realizuar me 

metoda qesharake e të pamundura ndryshimin e realitetit politik shqiptar.  

 

Lexuesi gjeti se mes tij dhe heroit servantin nuk ka një ndryshim kaq të madh, një e 

vërtetë e cila u nënvizua edhe nga kritika letrare shqiptare. Kishoti vjen në një 

perspektivë të dyanëshme: një marrok paorientim e kuptim, por gjithashtu diskret me 

një diskurs inteligjent. Kjo shpërfaqje dyfishe e personazhit përbën sekretin e suksesit 

servantin, por kritika pati nevojë për shumë kohë për ta lexuar. Kishoti në këtë 

perspektivë nuk vjen si humbës, vjen njerëzor si çdonjeri prej nesh dhe si fitues në 

kuptimin që përpiqet për të krijuar një botë më të mirë.   

 

Çdo njeri normal është gabuar në llogaritë e veta, dhe pasi ka fituar eksperienca jetësore 

nuk e ka garancinë se nuk do të përsërisë veprime donkishoteske qofshin qesharake, 

fatkeqe a të urta.Ky ishte një zbulim i madh estetik në letërsinë e kohës, pasi letërsia e 

mëparshme kishte parimin estetik të idealizimit të heroit me atribute të kulluara morale 

apo fizike, orientim i realimit socialist. Romani i Cervantes-it rreket të bindë lexuesin se 

nuk është aspak e lehtë për njeriun që ta shmangë këtë lloj paaftësie, dhe ai, pavarësisht 

nga pëpjekjet që bën gjendet shpesh në pozitën e viktimës së iluzioneve, mashtrimeve 

dhe vetëmashtrimeve.  Cervantes-i thekson idenë se s’ka njeri t’i shpëtojë influencës së 

donkishotizmit. 

 

Është shumë e rëndësishme të përcaktojmë se Kishoti është një hero idealist, i veshur 

me heroizëm dhe idealizëm njëkohësisht. Hero, i cili zbret sot nga fundi i mesjetës drejt 
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barokut, ai është krejtësisht i ndryshëm nga heronjtë pararendës, absolutisht i ndryshëm 

nga heronjtë e sotëm. Pavarësisht se Cervantes-i e njihte shumë mirë qenien njerëzore, 

fitoren e dështimin, fatin e mire e të keq, heroizmin e frikësimin, personazhi i tij më i 

famshëm nuk është një hero i mirëfilltë, nuk është hero aventurash por një i çartur 

simpatik. Heroi i Cervantesit është një antihero i letërsisë, një hero problematik. 

 

Në hipotezat tona të shumta për ta parë Kishotin me radhë si hero i një building novel, 

si hero romantik, problematik apo antihero, fëmijë i gjetur apo bastard realist, hero 

postmodern, etj.,  mendojmë se nuk mund ta arrijmë në një përcaktim të sigurtë. Nga 

këndvështrimi ynë duke qenë personazh romanesk ai është më tepër  një hero 

problematik sipas Luckas-it. Sidoqoftë ky hero është pak nga të gjitha dhe përfaqëson 

tipare të shumanëshme, ashtu sikundër ky roman i parë modern në Evropë përmbledh 

tipare të shumë zhanreve e nënzhanreve si për shembull romanin kalorësiak, romanin 

pastoral,  pikaresk, poema lirike, etj., pasi nga vetë natyra e tij romani është një zhanër 

enciklopedik që mbledh shumë elemente universale që krijojnë një totalitet të veçantë.  

 

A është Don Kishoti ndër të tjera dhe një roman edukimi? Mendojmë se po. Ky zhanër 

mban në qendër një hero, një personazh kryesor, si Kishoti. Personazhi, në romanin e 

edukimit duhet të jetë i dallueshëm përballë grupit, me karakteristika specifike. I tillë 

është Don Kishoti, idealist, dëshiron të ndryshojë botën, ta bëjë më të mirë, qëndron i 

vetëm përballë personazheve të tjerë dhe botës që e kundërshton. Don Kishoti, ndryshon 

psikologjikisht, evoluon nën ndikimin e faktorëve që e formësojnë apo edukojnë atë, 

ashtu siç e kërkon zhanri dhe nga personazh burlesk transformohet në personazh me 

qëllime të larta, i gatshëm të sakrifikohet për të tjerët, me vullnet të lirë, personazh i 

patrembur që nuk ka frikë nga pësimet, duke u shndërruar në shembull heroizmi 

njerëzor. Përveç kësaj, Don Kishoti që ne njohim, qysh në fillim të librit jepet si produkt 

i leximeve të romaneve kalorësiake. Ai e ka përfunduar edukimin e tij qysh në hyrje të 

romanit.  Nëse ai nuk do kishte lexuar ata libra, me siguri jeta e tij do kishte qenë krejt 

tjetër. Ndryshimi që ndodhi në mendjen e tij u përkthye në aksione konkrete dhe  u 

shoqërua me ngjarje të dukshme.  

 

Don Kishoti jo vetëm u studiua, por u mor dhe si model, u bë pikë referimi në 

krijimtarinë narrative në mbarë botën. Sot studiuesit dhe kritikët letrarë analizojnë 

romanet që janë shkruar mbështetur mbi modelin e tij apo sipas shembullit të 

personazheve kishoteskë, servantinë në letërsinë botërore. Kështu romani modern 

anglez lindi nën ndikimin e Kishotit, i cili jo vetëm u mor si model për organizimin 

parodik të veprës, ironinë e humorin, strukturën, personazhet, modelin narrativ, por 

edhe  për temat  e tij  të tilla si raporti mes  ideales dhe materiale, toleranca, liria, kritika 

ndaj shoqërisë së kohës, konflikti i protagonistit mes mes jetës reale dhe imagjinares 

romantike, etj. 

 

Edhe letërsia shqiptare e ka njohur ndikimin servantin, kështu shkrimtari i mirënjohur 

shqiptar Ismail Kadare,  ka pohuar në shumë raste ndikimin që Kishoti ka në 

krijimtarinë e tij letrare. Kritika letrare spanjolle e shqiptare kanë studiuar romanin 

kadarean dhe lidhjen që ka me Cervantes-in, duke gjetur afri mes lakonizmit të tyre, 

groteskut, strukturës së organizimit të romanit, personazheve kishoteskë, etj. 
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 Dritëro Agolli, në vitin 1972, publikoi librin Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, dhe 

realizoi figurat e papërsëritshme të Zylos dhe Demkës. Një duet personazhesh kryesorë, 

sjellja e të cilëve i ngjan shumë raportit të Don Kishotit me Sanço Pançën. Mendojmë se 

Agolli mori nga struktura romanit të Cervantes-it, pasi në roman  gjejmë tregime/ 

përralla që nuk kanë lidhje me narracionin, fjalë të urta, etj. Te dy autorët parodizojnë, 

Agolli burokratizimin e administratës shtetërore dhe krenarinë e paaftësinë e Zylos, 

ndërsa Cervantesi romanin kalorësiak e realitetin spanjoll. Grotesku i fuqishëm i dy 

romaneve vesh me mister domethëniet, të cilat nuk mund të pohoeshin hapur e shkoqur, 

përshkak të censurës.  

 

Në panoramën e letërsisë franceze shquajmë, autorin e mirënjohur Gustave Flaubert, i 

cili u ndikua në krijimtarinë e tij nga Kishoti. Cervantes dhe Flaubert në romanet e tyre 

Kishoti dhe Madame Bovari, parodizojnë përkatësisht dy zhanre: romanin kalorësiak 

dhe romanin romantik sentimental. Arsyeja e këtij parodizimi qëndron në faktin se 

publiku tashmë i kishte ndryshuar shijet e tij, si në Spanjën e shekullit XVII dhe në 

Francën e shekullit XIX, këtyre zhanreve u kishte kaluar koha. Shkrimtarët  sjellin dy 

personazhe me problematikë të njëjtë,  leximi i librave  ju kushtëzon jetën,  ju mjegullon 

të menduarit dhe i nxit drejt aventurave. Të dy autorët përdorin parodinë si teknikë 

novatore në romanet e tyre, në shërbim të idesë për t’i dhënë fund zhanrit paraardhës. 

 

Cervantes dhe Flaubert, lejojnë transformimin e personazheve, e u tregojnë lexuesve 

verbërinë e  tyre përkundrejt personave me të cilët thonë se janë dashuruar. Në fund të 

dy protagonistët vdesin para mbylljes së romanit, si Kishoti dhe Madame Bovari, por në 

dashuri dhe vdekje ata kanë dallime thelbësore. Mendojmë se Cervantes-i dhe Flaubert, 

në mënyrë simbolike me vdekjen e tyre japin rezultatin e asaj që mund të provokojnë 

romanet romantike e kalorësiake në shpirtra tepër të ndjeshëm, është simbolikisht 

vdekja e iluzionit dhe vdekja e një lloj të romani. 

 

Peréz Galdós është një romancier spanjoll i fundshekullit, XIX, formimi i të cilit  është i 

lidhur ngushtë me veprën e Cervantes-it dhe librin Don Kishoti. Romani i tij, Fortunata 

dhe Jacinta, mishëron  shumë  nga mësimet e Cervantes-it si: konflikti mes heroit dhe 

botës që nuk e kupton, thelbi i antitezës mes imagjinatës, fantazisë dhe realitetit, 

pasqyrimi i realitetit në fiksion me shumë realizëm, pasqyrimi i jetës në letërsi, etj. 

Dialogimi i personazheve të Galdós është servantin, për ndjeshmërinë e veçantë që 

transmetojnë; ata ndryshojnë, rriten, transformohen  përmes dialogut; personazhet 

zbërthehen përmes dialogut dhe jo meditimit apo përshkrimit; po ashtu dialogu vishet 

me një humor ironik të modelit servantin. 

 

Nga Cervantes-i, Galdós mori stilin realist, transparent, të drejtpërdrejtë; gjuhën e cila 

përfshin të gjithë regjistrat gjuhësorë që nga ai vulgar, popullor e intelektual, standard 

dhe dialektor; gjallërinë e ngjarjeve; personazhet e shtresave të ndryshme shoqërore e 

jetët e të cilëve ndërthuren vrullshëm, etj. Galdós ashtu dhe Cervantes-i, i vendosi së 

bashku personazhet e tij pavarësisht klasës, rangut, dallimit intelektual. 

 

Vetëm, këto pak shembuj  që përmendëm nga letërsia botërore do të mjaftonin të 

afirmonin suksesin e gjithkohshëm të Don Kishotit dhe Cervantesit, që shërbyen si 

model duke sfiduar kohën dhe hapësirën, duke fituar cilësimin si libër i librave. 
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Ndoshta, nga ky këndvështrim do të përligjej hipoteza jonë për ta parë Don Kishotit si 

një fitimtar të të gjitha kohërave.        
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Don Quijote de la Mancha 

PRIVILEGIO REAL1, I 
Por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue fecha relación que habíades compuesto 

un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, el cual os había costado mucho trabajo y era 

muy útil y provechoso, y nos pedistesII y suplicastes2 os mandásemos dar licencia y facultad para 

le poder imprimir, y previlegioIII, 3 por el tiempo que fuésemos servidos, o como la nuestra merced 

fuese; lo cual visto por los del nuestro Consejo, por cuanto en el dicho libro se hicieron las 

diligencias que la premática últimamente por Nos fecha sobre la impresión de los libros dispone4, 

fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos, en la dicha razón, y Nos 

tuvímoslo por bien. Por la cual, por os hacer bien y merced, os damos licencia y facultad para que 

vos, o la persona que vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, 

intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, que desuso se hace mención, en todos estos nuestros 

reinos de Castilla5, por tiempo y espacio de diez años, que corran y se cuenten desde el dicho día 

de la data desta nuestra cédula6. So pena que la persona o personas que sin tener vuestro poder 

lo imprimiere o vendiere, o hiciere imprimir o vender, por el mesmo caso pierda la impresión que 

hiciere, con los moldes y aparejos della, y más incurra en pena de cincuenta mil maravedís, cada 

vez que lo contrario hiciere. La cual dicha pena sea la tercia parte para la persona que lo acusare, 

y la otra tercia parte para nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare. 

Con tanto que7 todas las veces que hubiéredes de hacer imprimir el dicho libro, durante el tiempo 

de los dichos diez años, le traigáis al nuestro Consejo, juntamente con el original que en él fue 

visto, que va rubricado cada plana y firmado al fin dél de Juan Gallo de Andrada, nuestro escribano 

de Cámara, de los que en él residen, para saber si la dicha impresión está conforme el original8; o 

traigáis fe en pública forma de como9 por corretor10 nombrado por nuestro mandado se vio y 

corrigió la dicha impresión por el originalIV, y se imprimió conforme a él, y quedan impresas las 

erratas por él apuntadas, para cada un libro de los que así fueren impresos, para que se tase el 

precio que por cada volumenV hubiéredes de haber. Y mandamos al impresor que así imprimiere el 

dicho libro no imprima el principio ni el primer pliego dél, ni entregue más de un solo libro con el 

original al autor, o persona a cuya costa lo imprimiere, ni otro alguno, para efeto de la dicha 

correción y tasa, hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tasado por los del 

nuestro Consejo; y estando hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio y primer 

pliego, y sucesivamente ponga esta nuestra cédula y la aprobación, tasa y erratas, so pena de 

caer e incurrir en las penas contenidas en las leyes y premáticas destos nuestros reinos. Y 

mandamos a los del nuestro Consejo y a otras cualesquier justicias dellos guarden y cumplan esta 

nuestra cédula y lo en ella contenido. Fecha en Valladollid, a veinte y seis días del mes de 

setiembre de mil y seiscientos y cuatro años. 

YO EL REY 

Por mandado del Rey nuestro Señor: 

    Juan de AmézquetaVI, 11 

Lectura comentada (Jaime Moll) 

 

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np1n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#acn1
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#acn2
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np2n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#acn3
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np3n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np4n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np5n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np6n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np7n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np8n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np9n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np10n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#acn4
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#acn5
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#acn6
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/default.htm#np11n
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/Edicion/parte1/el_rey/nota_el_rey.htm


APROBACIÓN DEL LICENCIADO  

MÁRQUEZ TORRESI 
Por comisión del señor Doctor GutierreII de Cetina, vicario general desta villa de Madrid, corte de 

Su Majestad, he visto este libro de la Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la 

Mancha1, por Miguel de Cervantes Saavedra, y no hallo en él cosa indigna de un cristiano celoIII ni 

que disuene de la decencia debida a buen ejemplo ni virtudes morales, antes mucha erudición y 

aprovechamiento2, así en la continencia de su bien seguido asunto, para extirpar los vanos y 

mentirosos libros de caballerías, cuyo contagio había cundido más de lo que fuera justo, como en 

la lisura del lenguaje castellano, no adulterado con enfadosa y estudiada afectación, vicio con 

razón aborrecido de hombres cuerdos; y en la correción de vicios que generalmente toca, 

ocasionado de sus agudos discursos, guarda con tanta cordura las leyes de reprehensión cristiana, 

que aquel que fuere tocado de la enfermedad que pretende curar, en lo dulce y sabroso de sus 

medicinas gustosamente habrá bebido, cuando menos lo imagine, sin empacho ni asco alguno, lo 

provechoso de la detestación de su vicio, con que se hallará, que es lo más difícil de conseguirse, 

gustoso y reprehendido. 

Ha habido muchos que, por no haber sabido templar ni mezclar a propósito lo útil con lo dulce, han 

dado con todo su molesto trabajo en tierra, pues, no pudiendo imitar a Diógenes en lo filósofo y 

docto, atrevida, por no decir licenciosa y desalumbradamente, le pretenden imitar en lo cínico, 

entregándose a maldicientes, inventando casos que no pasaron para hacer capaz al vicio que tocan 

de su áspera reprehensión, y por ventura descubren caminos para seguirle hasta entonces 

ignorados, con que vienen a quedar, si no reprehensores, a lo menos maestros dél. Hácense 

odiosos a los bien entendidos; con el pueblo pierden el crédito, si alguno tuvieron, para admitir sus 

escritos; y los vicios que arrojada e imprudentemente quisierenIVcorregir, en muy peor estado que 

antes, que no todas las postemas3 a un mismo tiempo están dispuestas para admitir las recetas o 

cauterios, antes algunos mucho mejor reciben las blandas y suaves medicinas, con cuya aplicación 

el atentado y docto médico consigue el fin de resolverlas4, término que muchas veces es mejor 

que no el que se alcanza con el rigor del hierro5. 

Bien diferente han sentido de los escritos de Miguel CervantesV así nuestra nación como las 

estrañas, pues como a milagro desean ver el autor de libros que con general aplauso, así por su 

decoro y decencia como por la suavidad y blandura de sus discursos, han recebido España, 

Francia, Italia, Alemania y Flandes. Certifico con verdad que en veinte y cinco de febrero deste año 

de seiscientos y quince, habiendo ido el ilustrísimo señor don Bernardo de Sandoval y Rojas, 

cardenal arzobispo de Toledo6, mi señor, a pagar la visita que a Su Ilustrísima hizo el embajador 

de Francia, que vino a tratar cosas tocantes a los casamientos de sus príncipes y los de España, 

muchos caballeros franceses de los que vinieron acompañando al embajador, tan corteses como 

entendidos y amigos de buenas letras, se llegaron a mí y a otros capellanes del cardenal mi 

señor7, deseosos de saber qué libros de ingenio andaban más validos; y tocando a caso en este 

que yo estaba censurando, apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes, cuando se 

comenzaron a hacer lenguas, encareciendo la estimación en que así en Francia como en los reinos 

sus confinantes se tenían sus obras: La Galatea, que alguno dellos tiene casi de memoria, la 

primera parte destaVI y lasNovelas. Fueron tantos sus encarecimientosVII, que me ofrecí llevarles 

que viesen el autor dellas, que estimaron con mil demostraciones de vivos deseos. Preguntáronme 

muy por menor su edad, su profesión, calidad y cantidad. Halléme obligado a decir que era viejo, 

soldado, hidalgo y pobre, a que uno respondió estas formales palabras: «¿Pues a tal hombre no le 

tiene España muy rico y sustentado del erario público?». Acudió otro de aquellos caballeros con 

este pensamiento, y con mucha agudeza, y dijo: «Si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a 

Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el 

mundo8». Bien creo que está, para censura, un poco larga; alguno dirá que toca los límites de 

lisonjero elogio; mas la verdad de lo que cortamente digo deshace en el crítico la sospecha y en mí 

el cuidado: además que el día de hoy no se lisonjea a quien no tiene con qué cebar el pico del 

adulador, que, aunque afectuosa y falsamente dice de burlas, pretende ser remunerado de veras9. 

En Madrid, a veinte y siete de febrero de mil y seiscientos y quince. 

El Licenciado Márquez Torres10 
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PORTADA1,   
EL INGENIOSO 

HIDALGO DON QUI- 

XOTE DE LA MANCHA, 

Compuesto por Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

DIRIGIDO AL DUQUE DE BEJAR, 

Marqués de Gibraleón, Conde de Benalcázar, y Baña- 

res, Vizconde de la Puebla de Alcócer, Señor de  

las villas de Capilla, Curiel, y  

Burguillos. 

Año, 1605. 

CON PRIVILEGIO,  

EN MADRID, Por Juan de la Cuesta. 

Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey Nuestro Señor. 
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