
DON KIHOT

IDEALIZEM
Idealizem je viden po življenjskemu nazoru in načinu življenja, ki nas usmerja k idealom. Hitro lahko tudi
ugotovimo, da je suhi, dolgi, pesniško navdahnjeni lik na konju – don Kihot idealist. On je občudovan,
nesebičen in poduhovljen plemič. Rad prebira viteške romane in tudi sam želi postati popotni vitez, ki bi
branil  nemočne  in  nedolžne.  Želi  popravljati  krivico,  vse  to  pa  so  viteški  ideali.  Zaradi  prevelikega
idealizma pa tudi ne loči več fantazije od stvarnosti in se za to v realnem svetu več ne znajde. Že v samem
začetku je  v viteški  opremi in v spremstvu oprode osedlal  kljuse in pogumno odšel  v boj za pravico,
resnico in svobodo. Vendar pa don Kihot kljub norosti še vedno zbuja spoštovanje. V zgodbi pa komičnost
v drugem delu prehaja v tragičnost. Nesmiselne avanture postanejo mučne. Don Kihot izgubi iluzije in
njegove sanje in dobre misli se spremenijo v  zlo, zato mu pravimo tudi vitez žalostne podobe. Don Kihot
pa se pred smrtjo tudi spreobrne in vsaj delno poskuša popraviti škodo, ki jo je storil. 

REALIZEM
Realizem pomeni predstavljanje realnosti take kot je. Tukaj je vse običajno, tipično, normalno in pogosto.
Če smo rekli, da je don Kihot idealist, potem lahko trdimo, da je Sančo Pansa realist. Sančo je čokati,
trezno misleči in preračunljiv lik na konju. Je preprost, naiven kmet brez domišljije, seveda pa je tudi don
Kihotov oproda na oslu.  Sančo je praktičen  realist,  ki  vidi  manj  kot je  možno videti.  Misli  in ukrepa
stvarno, ter pomaga don Kihotu reševati težave. Don Kihota skuša tudi vrniti v realnost, a mu ne uspeva. Je
obseden s pregovori, ki izražajo miselni svet preprostega človeka. Vendar se tudi tukaj njegova komičnost
počasi sprevrže v tragiko, ker na doseže cilja, ki je bil, da bi vladal na svojem otoku z veliko bogastva. 


