
MIGUEL DE CERVANTES 

Cervantesa – španskega Shakespearja -  poznamo po njegovem Don Kihotu, 

manj pa po tem, da je bil član Frančiškovega svetnega reda, čeprav je bil 

tudi to.  

Rodil se je v majhnem španskem mestu blizu Madriga v Alcalá de Henares  

najverjetneje 29. septembra 1547, ko goduje sveti Mihael oziroma špansko 

Miguel. Bil je četrti od sedmih otrok podeželskega zdravnika. V mladosti je 

živel v Valladolidu, Madridu in Sevilli. O njegovi izobrazbi ni znanih veliko 

podatkov, gotovo pa je, da do univerzitetnega študija ni prišel. 

Pri dvaindvajsetih letih je objavil svojo prvo pesem, posvečeno smrti španske 

kraljice Isabele, ženi Filipa II.  V istem letu se je preselil v Rim, kjer je delal kot 

natakar v hiši kardinala Acquavive, pri triindvajsetih pa je odšel v Neapelj 

(mesto je bilo takrat pod špansko oblastjo) in se priključil vojski. Sodeloval je v 

pomorski bitki pri Lepantu, kjer so krščanske dežele premagale Turke. Tam je 

bil hudo ranjen v roko, ki jo je kasneje izgubil, ker pa se je izkazal kot vojščak, 

bi ga po povratku v rodno Španijo zaradi tega čakalo manjše bogastvo. 

Vendar so leta 1575 ladjo, na kateri je služil, napadli pirati in ga skupaj z 

njegovim bratim kot ujetnika odpeljali v Alžirijo, kjer je bil  5 let, saj ga domači 

zaradi pomanjkanja denarja niso mogli odkupiti (ker je znal brati in pisati so ga 

smatrali za ugledno in pomembno osebo). Ta leta so podrobno opisana tudi v 

romanu Don Kihot v devetintridesetem in štiridesetem poglavju, kjer opisuje 

doživetja ujetnika v Alžiru. 

Odkupnino so nato leta 1580 plačali menihi, Cervantes pa se je vrnil v Španijo, 

vendar so tam na njegove vojaške dosežke že pozabili. Čeprav je ljubezen 

njegovega življenja bila Ana franca de Rohas (z njo je imel hčerko), se je leta 

1584 poročil s Catalino de Palacio Salazar in z njo živel v precejšnji revščini. 

Leto kasneje je objavi svoj prvi roman z naslovom Galateja, vendar mu 

revščine ne uspe omiliti. Po očetovi smrti je padel v finančne težave in bil 

zaradi njih tudi dvakrat zaprt. Med drugim preživljanjem kazni je dobil tudi 

idejo za prvi del romana Don Kihot, ki ga je objavil leta 1605. Istega leta se je 

preselil v Madrid, kjer je živel v neposredni bližini drugih velikih literatov tistega 

časa. Tu je  Cervantes doživel svoje najbolj plodno literarno obdobje. Preživljal 

se je kot poklicni pisatelj. Leta 1613 je izdal zbirko Zgledne novele, 1615 pa 

zaradi velike popularnosti objavi še drugi del Don Kihota. Roman Don Kihot je 

Cervantesu prinesel slavo, ne pa bogastva.  

O njegovi družini vemo tudi to, da so sestre vstopile v samostan, žena 

Catalinna pa je vstopila v Frančiškov svetni red. Temu se je proti koncu 

življenja pridružil tudi Cervantes. 
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 22. aprila leta 1616 je Cervantes v Madridu umrl. Pokopali so ga naslednji dan 

na način kot so pokopavali tretjerednike v samostanu Svete Trojice v Madridu, 

blizu katerega je stanoval. Njegovi posmrtni ostanki so se izgubili med prenovo 

samostana v 17. stoletju, čeprav nekateri strokovnjaki trdijo, da so jih lansko 

leto (2015) našli. 

 

  


