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David Vidmar Čeru in Domen Iljaš 

Življenje epirskega kralja Pira od njegovega rojstva do preusmeritve v 
italski prostor skozi Plutarhovo delo Vzporedni življenjepisi oziroma Analiza 

odlomkov Plutarh, Pir 1–13 

Povzetek 
V priloženem članku je narejena in predstavljena natančna analiza ter kritična obravnava prvih 
trinajstih poglavij Plutarhovega življenjepisa epirskega kralja Pira iz serije Vzporednih 
življenjepisov, prav tako je podana kratka, a kritična biografija samega Plutarha. Izmed 
zgodovinarjev srednje in pozne cesarske dobe je ravno Plutarh tista osebnost, katera je s svojim 
opusom žela največji uspeh tako za čas svojega življenja, kot tudi danes. V času svojega 
življenja je napisal več daljših del, s katerimi je želel ohraniti spomin velikih mož preteklosti – 
kar mu je navsezadnje tudi uspelo in prineslo velik ugled. Z analizo prvih trinajstih poglavij 
biografije epirskega kralja Pira bo tako predstavljena zgodnja življenjska zgodba te velike 
zgodovinske osebnosti, ki je v viharnem obdobju po smrti Aleksandra Velikega bil vojno za 
vojno, premagal (po Plutarhovih poročilih) nešteto sovragov, se zmeraj izkazal za ljubljenega 
in kompetentnega poveljnika, ki nikoli ni zares vrgel puške v koruzo, dokler naposled ni bil 
klavrno premagan v Argosu, ko je zgodovini neznana starka nanj vrgla opeko. Skozi analizo 
teh prvih trinajstih poglavij Pirovega življenjepisa bo narejeno še nekaj – prikazane bodo 
temeljne značilnosti, pomanjkljivosti in svetle točke Plutarhovega stila pisanja zgodovinopisja. 

Abstract 
The attached article contains a detailed analysis and a critical analysis of the first thirteen 
chapters of the Plutarch's biography of King Pyrrhus from the Parallel Lives series, as well as 
a brief but critical biography of Plutarch himself. Of the historians of the Middle and Late 
Imperial era, Plutarch is exactly the personality that with his opus gained the greatest success 
for both at the time of his life and today. During his lifetime, he wrote several works with which 
he wanted to keep the memory of the great men of the past alive, which ultimately succeeded 
and brought him great fame and reputation. By analysing the first thirteen chapters of the 
biography of the epic King Pyrrhus, the early life story of this great historical personality, which 
in the stormy period after the death of Alexander the Great was a hero like no other, who waged 
war after war, beat countless enemies, always proved to be a beloved and competent 
commander who never really gave up, until he was finally killed in Argos – by a brick thrown 
by a elderly woman, today unknown to historiography. Through the analysis of these first 
thirteen chapters of Pyrrhus’ biography, a second notion will be explored: the basic 
characteristics, defects and bright points of Plutarch's style of writing will be shown. 
Ključne besede: Plutarh, Pir Epirski, Vzporedni življenjepisi, grško zgodovinopisje 

*** 
Uvod 

Epirski kralj Pir je zagotovo ena izmed najbolj zanimivih figur, ki jih je rodila viharna doba, 
katera je sledila smrti Aleksandra Velikega 323 pr. n. št. Oseba, katero so spoštovali tako antični 
avtorji kot tudi moderni zgodovinarji, Pir je vsekakor izredno zanimiva figura za raziskovanje, 
saj je osebnost, katera s svojo dinamično in hkrati svarilno vlogo še danes svari, da je človeška 
moč omejena in da velikokrat, kadar jo poskušamo preseči, nad sebe prikličemo ne slavo in 
bogastvo, temveč katastrofo, propad in v najbolj skrajnih primerih smrt. Osnova tega članka, 
kakor že nakazano v samem naslovu, je Pirova biografija, katero je napisal Plutarh v sklopu 
svojih Vzporednih življenjepisov, v kateri je predstavil Pirovo življenje, velikokrat zelo 
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detajlirano, na nekaterih mestih pa pomanjkljivo. Vsebinsko se bo članek omejil na malenkost 
manj znano oziroma redkeje prikazano obdobje Pirovega življenja – njegove mladosti ter 
poskusov (neuspešne) postavitve oblasti v grško-helenističnem svetu pred njegovim obratom 
na zahod. V tem članku je opisano Pirovo življenje do njegovih prvih posegov oz. kampanj v 
italskem prostoru. V članku se bomo osredotočili tudi na nekatere ostale značilnosti, 
podrobnosti in zanimivosti, ki so pomembne za razumevanje tega besedila, kot je recimo 
problematika Plutarha kot vira, okvirna predstavitev samega obdobja, nekaterih ostalih oseb, 
pomembnih za Pirovo zgodnje življenje itd. Poleg tega je potrebno obrazložiti prevode imen – 
vsa imena v članku so se prevedla po shemi, predstavljeni v knjigi Bronislave Aubelj Antična 
imena po slovensko; kljub temu se bodo v nekaterih pasažah, natančneje pri citiranju direktno 
iz Plutarhovega dela, katerega je prevedel Anton Sovre, pojavljale drugačne oblike imena. 
Največja zahvala za nastanek tega članka pripada mentorici prof. doc. dr. Alenki Cedilnik, 
katera je podala idejo za nastanek tega članka v tej obliki. Iskreno bi se vam rada zahvalila za 
vso pomoč in svetovanje, katerega ste nama posvetili in s tem omogočili, da je ta članek sploh 
zagledal luč dneva.  

Plutarh iz Haironeje 
Plutarh iz Haironeje (starogrško Μέστριος Πλούταρχος: Méstrios Ploútarchos; kasneje ob 
pridobitvi rimskega državljanstva imenovan oz. poznan tudi kot Lucius Mestrius Plutarchus, 
(Λούκιος Μέστριος Πλούταρχος)) je bil  starogrški zgodovinar, biograf, filozof in svečenik, 
rojen okoli leta 48 n. št. v grškem mestu Haironeji, kjer je preživel večji del svojega življenja.1 
Njegova mladostna leta so bila radostna in prijetna, kar lahko razberemo iz avtorjevih zapisov 
o svojih bratih, očetu in celo staremu očetu. Plutarhovo življenjsko srečo je tvoril tudi uspešen 
in srečen zakon z ženo Timoxeno. Timoxena je zelo lepo skrbela za moža in otroke, poleg tega 
je bila, ravno tako kot Plutarh, izredno dejavna na kulturnem področju – odraz tega je njeno 
delo O čiščenju oz. Pravila zakona. Edini znani dogodek, ki je izničil to, za Plutarha idilično 
življenje je bila prerana smrt ene njegovih hčera – ta je umrla, medtem ko se je Plutarh mudil v 
Italiji. Anton Sovré v Starih Grkih ko govori o, po njegovo, sicer pozitivnem odnosu do dela, 
ki ga je gojil antični slehernik, izreče naslednjo opazko o Plutarhu: »Napačno gledanje na 
antični vsakdan je še iz tistih časov, ko si je filološka znanost natikala le naočnike Platona, 
Aristotela, Plutarha in drugih takih, ki so živeli brez skrbi in se nemoteno vdajali duhovnemu 
razglabljanju.«2 Sovre, če mu odpustimo seveda precej moralizatorski ton, kateri je tipičen za  
njegov slog nasploh,3 na tem mestu odpre tri zanimive značilnosti o Plutarhu: 1. Najprej lahko 
iz te navržene opombe razberemo njegovo poreklo in 'poklic' – šlo je za pripadnika višjega 
sloja, ki si je lahko privoščil izobrazbo in lagodno življenje – σχολή. Tako si lahko posameznik 
privošči filozofsko življenje, kar je druga notica, ki jo lahko razberemo iz tega citata, 2. Sovré 
dojema Plutarha bolj kot misleca, celo filozofa, in ne toliko kot (samo) zgodovinarja, kar nas 
pripelje do tretje točke, ki jo lahko razberemo, in sicer 3. V kakšni luči se dandanes gleda na 
Plutarha oz. kako visoko ga je recepcija v kasnejših dobah cenila.4  
                                                
1 Pade, »Plutarchos,« 1159–1160. 
2 Sovrè, Stari Grki, 323.  
3 Tu recimo ni še daleč najbolj trpek: na misel pade denimo njegov izjemno kritičen opis Demostena (Sovrè, Stari 
Grki, 398), pa recimo res negativna nravstvena ocena špartanske družbe (od njihove prešuštnosti (Sovrè, Stari 
Grki, 113 – kjer za ponazoritev tega tudi citira anekdoto iz Plutarhovega Likurga), do, se razume, pederasteje 
(Sovrè, Stari Grki, 113–115), pri kateri poda že kar precej jezno oceno. Naš 'junak' Plutarh mu takisto že uvodoma 
služi tudi za vir, ko na podlagi možnosti, da je na Kreti obstajal matriarhat, pove še nekaj 'zdravorazumarskega' o 
civilizaciji, ki ji vlada ženska: »Prevladovanje žene nahajamo v vsaki kulturi, ki dospe do vrhá in se začne obračati 
nizdol. To velja za helenistično in rimsko cesarsko dobo prav kakor za pozni srednji vek in renesanso, za rokoko 
prav tako kakor za fin de siècle.« (Sovrè, Stari Grki, 28) Da pa njegovih tedanji nemški filologiji sodobnih 
prepričanj, ko že v prvem odstavku knjige nanese na raso, sploh ne omenjamo (Sovrè, Stari Grki, 5). 
4 Vendarle je med temi liki slabega pol tisočletja, toda Sovré ga vseeno vzporeja z njima: podobna stvar se recimo 
lahko zgodi pri krščanskih srednjeveških filozofih, rado pride do naštevanja: »Avguštin, Tomaž Akvinski …«  



Življenje epirskega kralja Pira od njegovega rojstva do preusmeritve v italski prostor skozi Plutarhovo delo Vzporedni 
življenjepisi oziroma Analiza odlomkov Plutarh, Pir 1–13 

 

 
5 

 

Ta tri opažanja nas torej pripeljejo do teh treh tem, ki jih bomo poskušali pri obravnavi 
Plutarha sežeto ovrednotiti. Najprej na kratko o življenju. Plutarh je bil rojen v Hajroneji,5 v 
gorati pokrajini Bojotiji, sredi prvega stoletja. Bojotija je veljala v antični Grčiji za nekakšne 
grške Butale, toda do časa, ko je bil rimski principat na vrhuncu in je bil Plutarh rojen, to ni 
igralo več prav posebne vloge:  

 
Tudi Plutarh je živi dokaz za neresničnost te trditve, saj mu je bila študijska 
vnema tako rekoč položena v zibel. Izviral je iz družine izobražencev; ded 
Lamprias, oče Avtobul ter brata Lamprias in Timon so bili visoko izobraženi 
možje (v Plutarhovih filozofskih spisih pogosto nastopajo kot udeleženci razprav 
v dialogih). Oče Avtobul je kot izobraženec poskrbel za temeljito izobrazbo 
otrok; vsem trem sinovom je omogočil šolanje na področju književnosti in 
filozofije.6  
 
Skratka: kot sinu bogate rodbine mu je bila pot do izobrazbe široko odprta – šolal se je 

v Atenah pri filozofu Amoniju in naposled mu je bilo onemogočeno, da je postal platonik.7 Tu 
moramo ovrednotiti, da se je pejorativno prepričanje o bojotijcih razvilo v arhaični in klasični 
dobi predvsem zaradi geografske zaprtosti pokrajine8 in še bolj zaradi atenske propagande,9 
toda razvoj in mir, ki ga je prinesel principat, je omogočil nastanek enotnega gospodarskega in 
kulturnega prostora širom Sredozemlja in ˈrazdaljeˈ med regijami so se postopoma zmanjšale 
– Plutarh je bil pravi popotnik: obiskal je Atene, Korint, Rim, nekaj časa se je celo mudil v  
Egiptu. V sklopu svojih potovanj in povezav, ki jih je sklepal z Rimom, je Plutarh prevzel 
funkcijo prokonzula. Kljub temu je ohranil kritičnost ter nekolikšno mero distance do rimske 
politike in javnega življenja – v njegovem pogledu je bila naloga države in slehernega politika, 
ki je izhajal iz grškega prostora, da je svojemu mestu zagotavljal slogo in zadržanost ter 
preprečeval, da bi rimski način življenja, gospodarjenja ter političnega mišljenja dominiral nad 
rodnim grškim. V tem se kaže posebnost Plutarha kot intelektualca tistega časa – v nasprotju z 
ostalimi Grki je bil pripravljen deloma sprejeti nekatere aspekte rimske družbe, po drugi strani 
pa je želel ohraniti določeno mero zadržanosti ter 'vzvišenosti' do, v njegovih očeh, edine 
konkurenčne kulture tega časa – se pravi Plutarh sam nakazuje nekakšno zdravo mero 
svetovljanstva. Pomembno pri razumevanju Plutarha – in v povezavi s prej nakazano temo – je 
tudi njegova navezanost na ideal izobrazbe – po njegovem je izključno izobrazba tisti 
pripomoček, s katerim lahko dosežemo najvišje moralne vrednote.10 V tem oziru v njem vidimo 
tipičnega pripadnika rimske provincialne (helenistične) elite, ki ji je bilo svetovljanstvo 
pomembna vrednota,11 toda to ga vendarle ni odvrnilo od navezanosti na rodno deželo: v 
                                                
5 Na kraju kjer sta se stoletja pred njim bojevali zgodovinsko zelo pomembni bitki: 2. avgusta 338 pr. Kr. so 
makedonske sile pod poveljstvom kralja Filipa premagale vojsko Atencev in Tebancev ter tako dokončno zabile 
žebelj v krsto prevlade bojotijskih Teb (Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje«, 9; Bratož, 
Grška zgodovina, 167–169). Neposredna posledica je utrditev Makedonije kot največje sile grškega sveta in to je 
nekako že 'zarja' sveta v katerem nastopa Pir iz Epira. Bratož ocenjuje poraz pri Hajroneji za dokončni propad 
grške polis kot avtonomnega političnega subjekta (Bratož, Grška zgodovina, 149). Leta 86. pr. Kr. pa je tu Sula 
porazil Mitridata VI. Evpatorja, ki je ogrožal rimske interese v Grčiji (Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – 
Plutarh iz Hajroneje,« 9–10).  
6 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 10.  
7 Luthar in sod.., Zgodovina historične misli, 270; Gantar, »Plutarh in njegovi "Vzporedni življenjepisi",« 219–
220. 
8 Kot na Slovenskem podobne reči hudobni jeziki radi rečejo denimo za Bohinj.  
9 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 10. 
10 Cedilnik, »Plutarh o vzgoji in izobraževanju,« 22.  
11 Samo pomislimo na to, kakšno zrcalo postavlja Petronij, Plutarhu za generacijo starejši sodobnik,  v 
Trimalhionovi pojedini povzpetnikom, ki si želijo 'instant' postati tako svetovljanski kot stare elite (ki jim pripada 
Plutarh). Trimalhionovo poslovanje za primer navsezadnje seže še mnogo dlje kot Plutarhova potovanja: »Skratka 
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pamfletu O Herodotovi zlobi 'lokalpatriotsko' napade 'očeta zgodovine', rekoč da je v drugi 
perzijski vojni Atene nepravično postavil nad Tebe.12 In ne le to, navkljub izobraženosti in 
kozmopolitskem značaju se ne naseli v kakšni metropoli, prav tako se ne mudi preveč v Rimu 
ali Aleksandriji, ampak se po potovanjih vedno vrača domov, v rodno Bojotijo:  

Sanje vsakega grškega izobraženca so bile živeti in uspeti v velikem mestu, zlasti v 
Atenah. Plutarh pa je bil lokalpatriot, tesno navezan na rodno Hajronejo in Bojotijo, zato ga po 
končanem študiju ni premamilo, da bi se naselil v Atenah ali v katerem od drugih velikih 
kulturnih središč; vrnil se je domov in se poročil s someščanko Timokseno. V zakonu se jima 
je rodilo pet otrok, štirje sinovi in hči Timoksena (od otrok sta ga preživela samo dva sinova). 
Svoji ožji domovini in rodnemu mestu je posvetil zadnjih trideset let svojega življenja. Ker je 
bil zelo ugleden, je opravljal več javnih funkcij, vendar so poročila o njih vprašljiva. Bil naj bi 
bojotarh, arhont v Hajroneji, predsednik delfske amfiktionije, konzular (to čast mu je menda 
podelil cesar Trajan), pod cesarjem Hadrijanom pa menda celo upravitelj (prokurator, gr. 
epitropos) province Ahaje.13 Zaradi svojih potovanj je navezal stike z mnogimi prominentnimi 
Rimljani svojega časa; med drugim s Kvintom Sozijem Senecijem (Quintus Sosius Seneciom), 
rimskim senatorjem, ki je bil v izredno dobrih odnosih z Domicijanom ter Trajanom, Mestrijem 
Florom (Mestrius Florus), konzulom pod Vespazijanom, Arulerom Rustikom (Arulenus 
Rusticus), Minijem Fundanom (Minicus Fundanus), princem Komagnene, Julijem Antiohom 
Philapopu (Iulius Antiochus Philopappus) ter bratoma Avidij Kvient (Avidius Quientus) iz 
Ahaje.14 Nekateri viri poročajo, da je bil Plutarh deležen cesarskih počastitev, a slednji  so 
nezanesljivi. Ornamenta consularia15 – če jo je kdaj prejel – je bila nagrada, ki je odražala 
njegove akademske dosežke. Po izredno zadovoljivem življenju (kakor smo sedaj videli) je 
Plutarh umrl okoli leta 127 n. št. v Delfih.16 

Vidimo torej, da je bil Plutarh vsekakor pomembna in vplivna oseba na prelomu prvega 
v drugo stoletje ter da je vsekakor bil vpleten v najvišje politične in kulturne tokove tedanje 
družbe – predstavljati si ga torej ne smemo toliko kot nekega odmaknjenega 'zapečkarskega' 
misleca, temveč kot prvovrstnega javnega intelektualca, pri katerem tudi stalno vračanje v 
rodne kraje nosi malodane 'politično' sporočilo.17 Še bolj jasno nam to postane ob tem, da je bil 
dolga leta Apolonov svečenik v bližnjih Delfih in celo voditelj tamkajšnjih pitijskih iger18 – gre 
torej za njegov zavesten odmik k obujanju tradicije, za osredotočenost na lokalno zgodovino in 
običaje, katerim tudi v svoji sodobnosti pripisuje veliko pomembnost – Plutarh je v tem 
kontekstu tipičen tradicionalist in tudi njegovo zanimanje za biografije 'velikih mož,' kakor tudi 

                                                
volna lastnih čred mu ni bila zadosti dobra, zato je v Tarentu nakupil ovnov, da so zaskočili njegove ovce. Da bi 
doma prideloval atiški med, je dal pripeljati čebele iz Aten in grški troti mu bodo oplemenitili še domačo zalego. 
Poglej, ravno te dni je pisal v Indijo, naj mu pošljejo gobja semena. In niti ene mule nima, ki je ne bi zaplodil divji 
osel.« (Petronij 38). 
12 Luthar in sod.., Zgodovina historične misli, 270. 
13 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 11. 
14 Pade, »Plutarchos,« 1159–1160. 
15 Status bivšega konzula. 
16 Waterfield, Robin. Taken at the Flood. 94. 
17 Bi pa lahko kot protiargument tej tezi vendarle navedli dejstvo, da v delih svojih sodobnikov Plutarh ni omenjen, 
kar Hriberšek pripisuje ravno njegovi odmaknjenosti v provinco, toda vsekakor to najprej odpre vprašanje 
gotovosti, ki jo lahko, glede na žal vsekakor, glede na celoto, pičlo predajo antične književnosti, imamo o teh 
zadevah; kot drugo pa je potem potrebno za precej neverodostojna ovrednotiti poročila o službah in časteh, ki naj 
bi jih za časa življenja opravljal. Vsekakor je vendarle treba glede 'odmika' v rodno deželo poudariti, da je to 
popolnoma 'v liniji' z njegovo politično agendo: Plutarh si sicer želi avtonomije grških polis (in je torej kot 'lokalni 
politik' tudi pripravljen delovati v tej smeri), a zagovarja harmonijo z imperijem – in večja bo ta, manj bo Rim 
posegal v grško avtonomijo (Saïd in Trédé, A short history of Greek literature, 126).  
18 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 14; Plutarh si želi tako, ko svečenik in filozof, 
spraviti verske tradicije z razumskim mišljenjem, mite zatorej bere alegorično, poudarja pomen rituala, preročišč 
(Saïd in Trédé, A short history of Greek literature, 126).  
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njegova etnološka zanimanja za druge kulture (npr. Egipt in nenazadnje Rim) je treba brati 
skozi prizmo tega – tradicija je tisto kar tvori našo kulturo, zgledi velikih prednikov pa nam 
oblikujejo značaj. Toda to ni mrtva tradicija, ni samo posnemanje 'starih' filozofov – v svojih 
delih sicer res obuja stare oblike, a jih tudi preoblikuje, posodobi in kritično zavrne puritanizem 
'atiškega' sloga.19 

Druga tema, ki smo jo torej na podlagi Sovrétovih opazk odprli je Plutarhovo literarno 
ustvarjanje – in tu smo zdaj že nakazali še bolj pomembno vprašanje: kakšna je narava 
njegovega dela oz. v kakšni meri je Plutarh zgodovinar in filozof ter na kakšen način pristopa 
k temam, ki ju obe vedi odpirata. Uvodoma lahko rečemo, da se vse te vrednote – 
osredotočenost na tradicijo, na etična vprašanja in etnološka zanimanja za druge kulture – 
zrcalijo v njegovem obseženem opusu.20 Glede slednjega se je uveljavila tradicionalna delitev 
na dva dela: na Moralia in na Βίοι Παράλληλοι. Pri prvi gre za skupino vsebinsko, pa tudi 
slogovno, precej raznolikih spisov – po vsebini torej precej presegajo sama etična vprašanja, 
kakor nam razodeva naslov.21 Med njimi najdemo razprave s pedagoško, zgodovinsko, 
naravoslovno, literarno, politično, versko tematiko.22 Toda precejšen del teh spisov prav res 
tvorijo besedila z nravstveno tematiko, ki je bila priljubljena tema tedanje filozofije in ki bi jih 
dandanes lahko označili za 'popularno filozofijo' – pa vendar tu Reale23 opozarja, da bi Plutarhu 
storili krivico, če bi ga le na podlagi ohranjenih besedil, pri katerih je zavestno ubral tako 
vsebino in slog, sodili za površnega filozofa. Plutarh ne gradi toliko na inovativnosti svoje misli, 
temveč na njeni praktični, moralni uporabnosti:24  

 
Moralia so poljudni spisi v obliki diatrib (esejev) in dialogov, brez strokovnega 
filozofskega žargona; bolj kot na inovativnem razmišljanju in raziskovanju 
temeljijo na zakladnici tradicionalne učenosti. V njih pride do izraza praktični 
pomen filozofije v tisti dobi, saj je dajala tudi povsem praktične smernice in 
odgovore v življenju. Kažeta se avtorjeva človečnost in toplina, npr. v 
platonskem spisu, v katerem tolaži ženo zaradi hčerkine smrti, ali v mislih o 
zakonski skupnosti.25 

 

                                                
19 Saïd in Trédé, A short history of Greek literature, 124. 
20 Naš namen tukaj ni, da bi ta opus poskušali adekvatno, kaj šele v celoti predstaviti, bi pa vsled temu opozoril, 
da Hriberškova zelo informativna spremna beseda k izdaji njegovih prevodov nekaterih življenjepisov (Hriberšek, 
»Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje«, 15–21) prinaša obsežen seznam Plutarhovih del, še bolj 
izčrpen pa je Reale, Zgodovina antične filozofije, zv. V, 478–486, ki bralcu poleg seznama del prinaša še 
nepogrešljiv seznam tujejezičnih izdaj Plutarha. Vsekakor bi na tem mestu veljalo ad informandum omeniti, kako 
'dolgo brado' že ima izdelovanje seznamov Plutarhovih del: iz antike je ohranjen Lamprijev katalog (ki pa ni 
popoln, saj so ohranjena tudi nekatera dela, ki jih na tem seznamu – ta jih navaja 227 – ni), katerega bizantinski 
leksikograf Suda iz 10. stol. pripisuje Lampriju, ki naj bi bil Plutarhov sin; toda verjetnejša razlaga je, da gre za 
listo inventarja kake večje antične knjižnice (Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 14; 
Reale, Zgodovina antične filozofije, 479).  
21 Luthar in sod.., Zgodovina historične misli, 270; Gantar, »Plutarh in njegovi "Vzporedni življenjepisi",« 220–
221. 
22 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 15; Saïd in Trédé, A short history of Greek 
literature, 124. 
23 Reale, Zgodovina antične filozofije, zv. IV, 268. 
24 Prav res bi lahko tako označili njegov celoten opus; denimo če samo pomislimo kakšno programsko vodilo si 
zastavi pri pisanju Vzporednih življenjepisov, toda o teh več kasneje.  
25 Luthar in sod.., Zgodovina historične misli, 270. 
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Vsebinsko bolj enoviti – in glede na našo temo za nas na tem mestu bolj bitni – so 
Plutarhovi Vzporedni življenjepisi. Teh se je ohranilo petdeset, k njim pa navadno uvrščamo 
tudi štiri samostojne življenjepise,26 ki prvotno niso spadali v serijo.  

Če se odmaknemo od tehničnih podrobnosti in na serijo pogledamo celokupno, bomo 
zlahka videli dve poglavitni programski usmeritvi, ki si ju je zadal Plutarh za vodilo pri 
nastajanju tega dela. Prvi pomemben poudarek je njihova 'vzporednost,' Plutarh predstavitvi 
vsakega pomembnega Grka vzporeja predstavitev pomembnega Rimljana, na koncu pa je 
sledila primerjava (σύνκρισις), kjer lika primerja in vrednoti z različnih vidikov, oceni njune 
kvalitete in slabosti, njune politične ali vojaške uspehe, literarno ustvarjanje, zasebno življenje 
ipd.27 Že samo to, da se Grk zanima za rimsko preteklost je novost, ki jo prinaša Plutarh in je 
popolnoma v skladu z njegovim osebnim 'političnim' stališčem poudarjanja grškosti in grških 
tradicij, ob hkratnem spoštovanju avtoritete in kulture rimskega imperija. V helenističnih 
visokih kulturnih krogih je bilo tedaj namreč običajna težnja k tako stilski, kot vsebinski 
arhaizaciji: opevanju 'starih dobrih časov' grške samostojnosti in poudarjanje negativne 
percepcije imperija – Plutarh pa v svoji delih, s primerjajo Grka in Rimljana tako po dobrih kot 
po slabih lastnostih, razbija stereotipe na obeh straneh: Rimljane opozori, da so med Grki tudi 
veliki državniki in vojskovodje, ne samo pomehkuženci, po drugi strani pa Grkom pokaže, da 
so tudi Rimljani ne samo bojaželjno, temveč tudi civilizirano ljudstvo – toda vendarle se 
mestoma zdi, da imajo Rimljani morda vseeno nekoliko več napak kot njihovi grški tovariši.28 

Drug poudarek oz. Plutarhova 'programska usmeritev', ki preveva celotno zbirko 
Vzporednih življenjepisov, je njegova, ponovno omenjena, osredotočenost na etična vprašanja:  

 
V svojih življenjepisih Plutarh nastopa kot portretist; njegova ustvarjalnost pride 
najbolj do izraza v etično-psihološki obravnavi posameznika, v orisu njegovega 
moralnega lika. Življenjepisi se osredotočajo na oris značajskih potez 
posameznika in temu avtor podredi vse. Dosežke predstavljenih velikih Grkov 
in Rimljanov so predstavili že drugi zgodovinarji v svojih delih; Plutarh skuša 
osvetliti njihovo človeško plat. Prikaz posameznika kot osebnosti, njegove 
narave, izobrazbe in nagnjenj je enakovreden opisu političnih dogodkov v času, 
ko je posameznik živel ali jih celo sooblikoval.29  

 
Plutarha v resnici ne zanimajo toliko bitke,30 oz. 'velika dejanja' mož, četudi so taki 

uspehi nujni, da si slednji sploh 'zaslužijo' dobiti mesto v zbirki, temveč bolj majhna dejanja, 
nepomembni pomenki, obskurne anekdote, ipd. – v teh stvareh Plutarh vidi zrcalo človekovega 
značaja in to je poglavitna vsebina njegovih Življenjepisov.31 Temeljna motivacija dela torej ni, 
da bi lik adekvatno predstavil v njegovem času, temveč tako, da bo imel nekaj povedati 

                                                
26 Dveh cesarjev iz leta štirih cesarjev (68–69 po Kr.) Otona in Galbe, pesnika Arata in perzijskega vladarja 
Artakserksa. Na podlagi tega vidimo, da sami vzporedni življenjepisi niso bila edina serija biografij izpod 
Plutarhovega peresa (Saïd in Trédé, A short history of Greek literature, 123). Lamprijev katalog tako navaja tudi 
prvi par (Epaminond in Scipion Starejši), ki je izgubljen kakor tudi serijo cesarskih biografij, poveljnikov (npr. 
Scipiona Afričana), pesnikov (Heziod, Pindar), idr. (Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz 
Hajroneje,« 21.).  
27 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje«, 20. Na žalost je ta primerjava za par, ki zanima 
nas – torej za Pir–Marij – izgubljena in to nam do precejšnje mere tudi žal onemogoča razumeti, kakšne razloge 
je Plutarh videl za svojo izbiro oz. katere podobnosti med tema dvema likoma je vzporejal on in njegova doba.  
28 Allan, Classical literature, 10–11; Luthar in sod.., Zgodovina historične misli, 271. 
29 Hriberšek, »Plutarh in njegov opus,« 13. 
30 Četudi jih opisuje, a sta kronologija in potek navadno površna, pa tudi na sploh se zdi, da je njegova glavna 
osredotočenost, kakšen je vojskovodja v etičnem oziru. 
31 Luthar in sod.., Zgodovina historične misli, 272; Gantar, »Plutarh in njegovi "Vzporedni življenjepisi",« 223–
224. 



Življenje epirskega kralja Pira od njegovega rojstva do preusmeritve v italski prostor skozi Plutarhovo delo Vzporedni 
življenjepisi oziroma Analiza odlomkov Plutarh, Pir 1–13 

 

 
9 

 

avtorjevi sodobnosti, ne glede na očitne razlike v času in položaju, ki ga lik zavzema v 
primerjavi z bralcem – to kar mu pove, pa je kako naj bo boljši človek, torej »mu služi kot dober 
ali slab zgled pri njegovem prizadevanju za moralno popolnost.«32 Osebe in z njimi povezani 
dogodki iz preteklosti so tako v resnici znanilci vrednot sedanjosti. Toda pri tem Plutarh ne 
zapada v determinizem, 'slabi' liki niso že v naprej pripisani moralni pogubi, temveč 
optimistično pristopa k morali: posameznik se lahko poboljša ali poslabša.33 Treba pa je v 
kontekstu tega vendarle ovrednotiti, da Plutarh zaradi svoje osredotočenosti na značaj lika, 
pogosto ni natančen pri točnosti zgodovinskih ali geografskih podatkov – in to mu je 
zgodovinopisje 19. stoletja, kritično pri svoji naslombi na vire, zamerilo – toda tu Hriberšek 
vendarle opozori, da njegov namen, kot sem tudi v tem prispevku večkrat skušal pokazati, ni 
bil v strogi 'znanstveno-kritičnosti,' da pa vendar še zdaleč ni povsem nekritičen do svojih virov 
in se od njih često distancira,34 povrhu pa je še edini ohranjeni vir za marsikateri dogodek oz. 
osebnost35 in že kot tak, če nam je povšeči ali ne, prvovrstno zgodovinopisno gradivo. 

Oba glavna poudarka, ki ju izpostavljajo Vzporedni življenjepisi in smo ju sedaj v 
obrisih orisali, pa se ne stojita vsak zase, temveč:  

 
/…/ vidimo, da je Plutarh v svojem programu Življenjepisov posnemal rimsko 
moraliziranje in s svojim edinstvenim projektom prav z moralnim portretom 
skušal ustvariti virtualni most med grško in rimsko kulturo. V začrtovanju 
razlike med Grčijo in Rimom, ki jo želi Plutarh s svojim projektom 
Življenjepisov zabrisati ali premostiti, se je soočal z dvojno težavo. Po eni strani 
je kot Grk zastopal grško superiornost na področju umetnosti in filozofije, po 
drugi strani pa je kot moralist tekmoval z Rimljani V moraliziranju in jim želel 
pokazati, da so Grki v tem še kako enaki Rimljanom.36 
 
Vsega skupaj je Plutarh napisal kar 227 del, a verjetno je to le del njegovega obširnega 

opusa. Moderni zgodovinarji in literarni teoretiki so dodali, da je Plutarh zanimiv zaradi 
njegovega sloga pisanja; kljub temu, da je živel v času, ko je bil grški prostor že trdno v rimskih 
rokah pa je nekako ohranil nekaj pristno grškega in aristotelskega.37 Tako je ena izmed 
Plutarhovih možnosti, da se kot grško pišoč avtor priljubi latinski publiki, predvsem v tem, da 
izbere topos, ki jim je blizu: moraliziranje. Zasebna morala je bila Rimljanom še kako javna 
zadeva in te 'strune ubere' tudi Plutarh: zanje je bilo to nekaj prvinsko rimskega – romanitas – 
in v tej tematiki so se rimske elite našle. Plutarhu, platoniku, ki ga tudi drugače, kot smo videli, 
zanimajo etična vprašanja, uspe v svojem delu, ne le po zasnovi navzven združiti svet helenizma 
in Rima, temveč ju zveže tudi vsebinsko in šele ta kontekst nam precej bolje osvetli njegove 
odločitve pri vzporejanju velikih mož grške in rimske preteklosti – pri obravnavi moralnih 
vprašanj je našel 'ključ,' ki poveže tako zgodovino kot 'ideologijo' obeh kultur – in tudi njegovo 
dojemanje zgodovinopisja se vrti okoli tega: zgodovina civilizacij je zgodovina dobrih in slabih 
mož. Taka pozicija pa ni ostala brez odziva in recepcija Plutarha je obsežno in zanimivo 
področje. K temu nas je že uvodoma spodbudil Anton Sovre, ko je postavil, on sicer kritično, 
Plutarha kar ob bok Platonu in Aristotelu, zato bi na tem mestu veljajo, sicer žal samo na kratko, 
očrtati odmev Plutarha in njegovega dela v kasnejših dobah. Vprašanje odnosa s sočasnimi 
rimskimi zgodovinopisci – npr. Tacitom, Svetonijem – zaradi pomanjkanja virov ni razrešeno, 

                                                
32 Luthar in sod.., Zgodovina historične misli, 266.  
33 Saïd in Trédé, A short history of Greek literature, 124–126. 
34 Hriberšek, »Plutarh in njegov opus,« 13. 
35 Gantar, »Plutarh in njegovi "Vzporedni življenjepisi",« 223–224; Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – 
Plutarh iz Hajroneje,« 22–23. 
36 Sunčič, »Negativni portret v moralističnem zrcalu,« 10. 
37 Hamilton, Edith, The Greek Way. 223. 
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vsekakor pa Conte vidi pri Svetoniju naslombo na biografsko tradicijo, ki ji je (sočasno) 
pripadal tudi Plutarh.38 Omenili smo sicer že, da se ni ohranila nobena omemba Plutarha pri 
sodobnem avtorju, toda očitno je bila njegova programska usmeritev, ki smo jo v obrisih opisali 
v prejšnjih odstavkih, uspešna, saj se precej kmalu zadeva spremeni:  Plutarha so v antiki veliko 
prebirali. Omenja ga Avel Gelij (v delu Atiške noči), po njem so posegali Arijan (Aleksandrova 
anabaza), Apijan (Rimska zgodovina v 24 knjigah), Atenaj (njegovo delo Gostija sofistov 
nastane po vzoru Plutarhovega dela Gostinska vprašanja), retor Menander, neoplatoniki 
(Porfirij, cesar Julijan, Libanij, Evnapij, Proklos idr.), učitelji govorništva (Himerij, Libanij, 
Sopater idr.), Makrobij (v delti Saturnalije posnema Plutarhova Gostinska vprašanja), cerkveni 
očetje in krščanski pisci (Klemen Aleksandrijski, Janez Hrizostom, Bazilij, Evzebij idr.). S 
Plutarhom so se veliko ukvarjali tudi bizantinski učenjaki: Fotij v svojem delu Biblioteka, 
leksikograf Su(i)da, Tzetzes, Janez Zonaras ter učenjak in leksikograf Maksim Planudes.39  

Naj za kasnejše dobe temo le očrtam: v srednjem veku so se krščanski pisci moralnih 
spisov navdihovali predvsem pri njegovih Moralia, s padcem Konstantinopla pa na pragu 
novega veka v latinsko Evropo ponovno prišli tudi originalni grški teksti njegovih del – 
humanizem 16. stoletja ga tako voljno sprejme, posebno na priljubljenosti pa pridobijo 
Vzporedni življenjepisi – cenita ga tudi Erazem Rotterdamski in Filip Melanchthon.40 Pri njem 
snov črpa Shakespeare, obožujeta ga barok in razsvetljenstvo.41 Novo-humanizem s konca 18. 
stoletja in historični pozitivizem 19. stol. sta do njega precej kritičn: prvi se nasloni na starejše 
avtorje, drugega pa moti njegova 'netočnost.' Na Slovenskem pri njem za svoje pridige snov 
črpa Janez Svetokriški, Valentin Vodnik pa ga vključi v svoje čitanke – in šolsko gradivo pri 
pouku grščine ostane vedno poslej – prve celostne prevode pa dobimo po drugi svetovni vojni 
z Antonom Sovretom.42 

Pirovo poreklo 
V prvem odstavku Pirovega življenjepisa (Pir 1) se je Plutarh poglobil v Pirovo poreklo in 
predstavil rodovnik Pirove družine ter izvor Mološanov. Po takrat znanih podatkih je 
prevladovalo, da je Pir oz. Piros43 izhajal s področja Epira, na katerem je živelo pleme 
Mološanov. Ti so bili poleg Khaonijcev in Tesprotov, na katere so mejili na severu, najstarejše 
pleme, ki je živelo na področju Epira vse od mikenske dobe naprej. Mološani so izvirali s 
področja severnega Pindosa, v 5. stoletju pr. n. št. pa so naredili premik proti Dodoni, katera je 
do tedaj pripadala Tesprotom, ki so že dlje živeli na tem področju. Kulturno in jezikovno oboje 
oz. vse tri razvrščamo v severovzhodne kulture. Antični viri pravijo, da je bil Pir eden izmed 
mnogih epirskih kraljev že takrat antične dinastije. Že tukaj  pridemo do prvega problema, saj 
nam je izvor prvih vladarjev (kateri krvno niso bili direktno povezani s Pirom, ampak so bili z 
njim povezani preko ozemlja, kateremu so vladali) neznan oz. obstajata kar dve teoriji nastanka. 
Po prvi teoriji oz. izročilu naj bi bil prvi kralj Epira in s tem Mološanov Faeton, ki naj bi po 
velikem potopu skupaj s Pelasgom44 mitično figuro in predstavnikom Pelasgijcev, mitičnega 
ljudstva, ki je bilo avtohtono grškemu prostoru, prispel na področje Epira in takrat postal kralj 
tako Tesprotov kot tudi Mološanov. Spet drugo izročilo pa pravi, da sta Deukalion in Pira 
sezidala sveti hram v Dodoni ter se naselila med Mološani, ki so ju kasneje sprejeli za vladarja. 
V grški mitologiji sta bila Deukalion in Pira edini osebi, ki sta preživela velik potop, katerega 
je sprožil Zevs zaradi grehov ljudi. Rešila sta se lahko, ker sta sledila nasvetu Prometeja. Le-ta 
                                                
38 Conte, Zgodovina latinske književnosti, 571–577. 
39 Hriberšek, »Plutarh in njegov ustvarjalni opus,« 157–158.  
40 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 23. 
41 Gantar, »Plutarh in njegovi "Vzporedni življenjepisi",« 224–225. 
42 Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo – Plutarh iz Hajroneje,« 24–25. 
43 Anton Sovre v svojem prevodu navaja še starejšo poimenovanje Piros, ker se pa dandanes uporablja predvsem 
poimenovanje Pir, se bomo v nalogi tega poimenovanja tudi sami držali. 
44 Pelasgos (Πελασγός). 
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jima je svetoval, da naj zgradita ladjo oz. čoln, v katerem sta nato preživela devet dni in noči. 
Nato sta po nasvetu Oraklja čez rame metala kamenčke, iz katerih so nastajali ljudje.45 Tako 
sta lahko na novo ustvarila človeštvo. Iz kamnov, ki jih je metal Deukalion, so nastali možje, 
iz kamnov, ki jih je metala Pira, pa ženske.46 

Po legendah o izvoru prvih epirskih kraljev za nedoločen čas ne obstaja noben vir in 
poročilo, ki bi opisovalo dogajanje na tem območju in istočasno vključevalo kraljevo rodbino. 
A naslednja znana omemba je izrednega pomena, saj opisuje, kako je dinastija Piridov (ime 
dinastije naj bi izhajalo iz otroškega imena Neoptolema), kateri je pripadal tudi Pir, pokorila to 
pokrajino. Po Plutarhu je Ahilov sin Neoptolem na območje Epira privedel vojsko in deželo 
pokoril. Neoptolem je bil že pred pokoritvijo dežele viden kot izredno pomembna figura. 
Najbolj je znan po dvoboju z Euryplosu47 pred Trojo, pa tudi po tem, da je kasneje vodil vojaški 
kontingent, kateri je skočil iz trojanskega konja in omogočil,  da je mesto padlo. Neoptolem, 
sam prej legendarna figura kot pa stvarna zgodovinska osebnost, je imel velik vpliv na kasnejše 
generacije Piridov, tudi na Pira. Njegove zmage in dosežki so odmevali skozi zgodovinske 
epohe in njegove naslednike nekako prisilili, da so se poskusili kosati z njim. Neoptolem bi se 
naj poročil z Lanaso, hčerko Kleodaja, vnukinjo Hilosa in pravnukinjo Herakleja. Hilos je bil 
pomembna oseba, saj je bil sin Herakleja, največjega izmed grških junakov, in Deaineire, hčere 
etolskega kralja Oineusa. Neoptolem naj bi Lanaso ugrabil in vzel za svojo ženo ter imel z njo 
več otrok, čeprav je le eden poimensko znan. Neoptolemu in Lanasi se je med drugimi rodil 
tudi sin, katerega sta (po vsej verjetnosti je ime zbral Neoptolem), poimenovala Piros.48 
Vladarska dinastija je bila v tem obdobju čaščena po božje (Ahil, oče Neoptolema je recimo 
pridobil naziv Aspetos, kar pomeni »uživati bogovske časti«49 v epirskem jeziku), a čez čas so 
se vrline družine manjšale in po Plutarhovem mnenju se je dinastija skozi generacije 
pobarbarila.50 

Več generacij je moralo preteči, da so se Piridi znova dvignili in dosegli slavo svojih 
legendarnih prednikov. Kralj Taripas naj bi v deželi sprožil oz. omogočil več reform; med 
drugim je uvedel helenske običaje in znanost ter svojim podložnim mestom vladal po »blagih 
in človeka vrednih zakonih.«51 Taripas je prva zgodovinska in ne mitološka oz. legendarna 
osebnost piridske dinastije, ki je opravljala funkcijo epirskega oz. mološkega kralja in drugi 
znani epirski kralj nasploh.52 Taripasove reforme so omogočile razvoj relativno stabilne 
kraljevine preko več generacij. Po Plutarhovem viru je Taripasa nasledil Alketas53 – mološki 
kralj, katerega je zaradi grozodejstev ubilo lastno ljudstvo. Alketas je imel dva sinova – 
Neoptolema I.54 in Aribasa,55  kateri ga je tudi nasledil in imel s Troado  sina Aiakida oz. 
Ekida56 (Aecidas). Aribas se je rodil okoli leta 360 pr. n. št. in je do smrti starejšega brata 
izvajal dualno vladavino, po smrti brata Neoptolema I. 357 pr. n. št. pa samostojno. Znan je po 
svojem boju z Iliri – med vojno s plemeni je ukazal evakuacijo Etolije, kar je preprečilo civilne 
žrtve. Ilirci so nato prosto plenili po pokrajini, Mološani z Aribom na čelu pa so jih napadli in 

                                                
45 Sonnabend, »Pyrrha,« 641–642.; Strauch, »Molossoi,« 348–349. 
46 Plutarh, Pir 1 1. 
47  Εὐρύπυλος. 
48 Tukaj je uporabljeno poimenovanje Piros z namenom, da ne bo prišlo do zamenjave tega Pira (sin Neoptolema) 
in Pira Velikega (sin Ekida). 
49 Plutarh, Pir 1 2. 
50 Plutarh, Pir 1 2-3.; Scherf, »Neoptolemos,« 830–832.; Kroll, »Kleodaios,« 673. 
51 Plutarh, Pir 1 3-4. 
52 Prva takšna osebnost je Admetus, katerega Plutarh omenja v biografiji Temistokleja. Kljub temu, da je omenjen 
kot prvi znani epirski kralj pa do sedaj še ni bila najdena nobena krvna vez med njim in Piridi. 
53 Alcetas I (Ἀλκέτας). 
54 Neoptolemus I. Epirski (Νεοπτόλεμος Α' Ηπείρου). 
55 Arybbas (Ἀρύββας). 
56 Aeacides (Aἰακίδης). 
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uničili. Najprej se je oženil s Toaso, hčerko Neoptolema I., saj je tako pridobil nadzor tudi nad 
njenimi sestrami, svojimi nečakinjami. Olimpijado, eno izmed nečakinj, je celo prodal 357 pr. 
n. št. makedonskemu kralju Filipu II. za ženo. To je kasneje za še takrat nerojenega Pira imelo 
velikanske posledice. Vladal je do 342 pr. n. št., dokler ga Filip II. Makedonski ni izgnal in kot 
kralja postavil Aleksandra I. Epirskega. Nato je od 342 pr. n. št. do 331 pr. n. št. kot epirski 
kralj vladal Aleksander I. Epirski (sin Neoptolema I.). Ko je 331 pr. n. št. umrl v Italiji, ga je 
nasledil Ekid, Aribasov sin. Ekid se je kasneje oženil s Ftio (Phthia), hčerko Menoma 
Tesalskega, vojnega heroja iz lamijske vojne. Menom Tesalski je v Epiru veljal za enega izmed 
najuglednejših zaveznikov Piridov (po Plutarhu bi naj njega po pomenu kot zaveznik presegel 
le Leosten, vojni heroj iz kampanj Aleksandra Velikega in vsesplošni poveljnik med lamijsko 
vojno, kjer je dosegel uspehe Helenske zveze proti Makedoniji). V tem času se je Olimpijada, 
potem ko je več let živela v nesrečnem zakonu s Filipom II. Makedonskim, kateremu je tudi 
rodila sina Aleksandra Velikega, vrnila v matični Epir. Ekid je z Olimpijado sodeloval in jo po 
smrti Aleksandra I. Epirskega 331 pr. n. št. znova poslal v Makedonijo. To si je Olimpijada tudi 
sama želela, saj je bila z napotitvijo bližje Aleksandru IV. Z vojsko ji je želel pomagati v njenem 
boju proti Kasandru, a je bil med potjo razglašen (istočasno je prišlo do krvavega upora) za 
odstavljenega. Ekid in Ftia sta imela tri otroke, hčerki Deidameo in Troado ter sina Pira.57 Več 
podatkov o Ekidu v času od 317 pr. n. št. naprej bo navedenih v analizi drugega odstavka, prav 
tako pa bo v analizi drugega odstavka še na dlje opisana Olimpijada. Medtem, ko se je glavna 
veja vladarske rodbine58 razvijala tako, kakor je zgoraj opisano, se je razvijala tudi veja 
Aribasovega starejšega brata, Neoptolema I. Neoptolem I. je imel sina Aleksandra I. Epirskega 
(že zgoraj omenjen kot Aribasov naslednik) in hči Olimpijado (Olympias). Aleksander I. 
Epirski, znan tudi kot Aleksander Mološanski59 je imel s svojo nečakinjo Kleopatro 
Makedonsko (ki je bila hčerka njegove sestre Olimpijade) sina Neoptolema II. Poleg zaroke z 
Aleksandrom I. Epirskim je bila Olimpijada poročena še s Filipom II. Makedonskim, s katerim 
je imela sina Aleksandra (Aleksander Veliki). Zaradi teh družinskih povezav sta bila Aleksander 
Veliki in epirski kralj Pir torej mrzla bratranca.60 

Pir, rojen 318 pr. n. št.,  je bil postavljen v izredno turbulentno obdobje grške zgodovine. 
Le pet let pred njegovim rojstvom je v celotnem helenističnem svetu prišlo do dogodka, ki je 
zaznamoval celotno vzhodno Sredozemlje in obširni evropski in bližnjevzhodni prostor za več 
stoletij – prerana smrt Aleksandra Velikega v Babilonu junija 323 pr. n. št. ter postopen zaton 
in razpad njegove države, kot tudi tranzicija tega prostora v pet ter nato štiri helenistične države. 
Takoj po smrti Aleksandra je prišlo do prvih trenj med njegovimi najbližjimi zaupniki – 
Diadohi. In prav grški prostor z Epirom je postal eno izmed pomembnih središč trenj med 
velikimi silami znotraj razpadajoče države. Obvladovanje grškega področja bi pomenilo 
prevlado nad duhovnim in kulturnim središčem sveta. Takoj po smrti Aleksandra je v matični 
Grčiji prišlo do nemirov, ki so bili odraz obširnejših globokih političnih pretresov. Vrnitev 
mnogih političnih emigrantov, to je bila odločitev, ki jo je sprejel sam Aleksander Veliki, je 
sprožila politične napetosti ter celo nerede. Najhuje je bilo leta 323 pr. n. št. v Atenah, kjer je 
prišla na oblast protimakedonska stranka z Demostenom na čelu. Prišlo je do izstopa Aten iz 
Korintske zveze ter istočasno do ustanovitve Helenske zveze, v kateri ni imel vodilne vloge 
Aleksandrov strateg Evrope Antipater,  temveč Atene. Prišlo je do tako imenovane Lamijske 
vojne (v kateri je, med drugim, sodeloval tudi Menon Tesalski), znane tudi pod imenom 

                                                
57 Günther, »Pyrrhos,« 645–648. 
58 Če smatramo, da je glavna veja tista, preko katere pridemo do Pira, je glavna veja vezana na Aribasa, mlajšega 
brata. 
59 Aleksander I. Epirski (Ἀλέξανδρος Α' τῆς Ἠπείρου), poznan tudi pod imenom Alexander Mološanski 
(Ἀλέξανδρος ὁ Μολοσσός). 
60 Plutarh. Pir 1 3-4.; Opara, Ian, Pir: Življenje in smrt 13.; Meier, »Alketas,« 499–500.; Zahrnt, »Tharyps,« 244.; 
Zahrnt, »Arybbas,« 70. 
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Helenska vojna, v kateri je bil spočetka Antipater poražen. Demosten se je lahko slavnostno 
vrnil v svojo domovino, a atenska sreča ni bila dolga – že leto kasneje je bila v pomorski bitki 
pri Amorgu  poražena grška stran, Atene so trajno izgubile vlogo grške pomorske velesile in 
vodilne države na grškem področju. Gledano z današnjega vidika je vidno, da Helenska zveza 
ni imela velikih možnosti za uspeh – ne samo da so se bojevali proti Antipatru, kateri je imel 
za seboj moč Makedonije, bojevali so se tudi proti silam Boecije. Atenska demokracija je 
propadla, Atene same pa so dobile makedonsko vojaško posadko. Po Antipatru, (kateri je umrl 
319 pr. n. št.), je postal strateg Evrope Poliperhont. Temu se ni uspelo uveljaviti predvsem 
zaradi upora Antipatrovega sina Kasandra, kateri se je povezal z Antigonom, Ptolemajen in 
Lizimahom.61 Poliperhot je v boju s Kasandrom računal na pomoč ostalih Grkov in 
Aleksandrove dinastije, a ti so se postopoma začeli vezati na Kasandra. 318 pr. n. št. so tako 
Atene prestopile na Kasandrovo stran, oblast mesta pa je za eno leto prevzel Demetrij iz 
Falerona. Postavitev Demetrija iz Falerona kot vodjo mesta je imelo za Atene pozitivne 
posledice – Demetrij je organiziral in izvedel več političnih reform v atenskem pravnem 
sistemu, istočasno pa je odpiral pro-kasandrsko stranko, s katero je lahko v mestu ohranjal 
oligarhično oblast. V Atenah se je obdržal 10 let, a 307 pr. n. št. je bil izgnan. Naposled se je 
preselil na dvor v Aleksandriji, kjer je veliko pisal o zgodovini, retoriki in literarni kritiki. 
Podobno kot v Atenah, kjer zadeve niso bile dolgo mirne, je prišlo tudi na preostalih območjih 
imperija do velikih sprememb, novih zavezništev in predvsem do bojev med Aleksandrovimi 
nasledniki. Postopoma je zaradi teh dogodkov prišlo do popolnega propada dinastije Argeadov, 
začenši z Olimpijadino usmrtitvijo Filipa III. in Evridike ter nato še smrt nje same. Zaradi teh 
travmatičnih dogodkov in še hujših bojev izven Evrope je 311 pr. n. št. z mirovno pogodbo 
prišlo do nastanka petih, po obsegu zelo različnih držav.62 V tem času je bilo epirsko kraljestvo 
prvič združeno pod eno politično entiteto, v kateri so živela tri plemena – Mološani, Tesproti 
in Khaonijci – pod dinastijo Mološanov; odraz enotnost je bil Epirotes, tip novca, ki je zamenjal 
dotedanje valute.63 Prestolnica v tem času je bilo mesto Passaron, od 295 pr. n. št. dalje pa 
Ambracia. A 317 pr. n. št. je prišlo do upora, kateri je povzročil velike spremembe.64 Po uporu 
so na oblast postavili sina Neoptolema I., Aleksandra I., čeprav njega Plutarh sam ne omenja 
izrecno po imenu.65 

Pri prvemu odstavku je viden problem, ki je prisoten pri več-ih antičnih kot tudi 
nekaterih osebnostih mlajših epoh; povezovanje stvarne vladarske dinastije z mitološkimi 
figurami in legendarnimi osebami66 (primer za Pira je naveden zgoraj), kar privede (v veliko 

                                                
61 Lizimah je bil eden izmed pomembnejših mož v obdobju diadohov in je tudi sam dosti prispeval k zgodovini 
in razpletu dogodkov. Sam je bil že kot vojščak izjemno odlikovan v Aleksandrovi vojski, saj je dosegel položaj 
osebnega stražarja in enega najbolj zaupnih mož Aleksandra Velikega.  Po Aleksandrovi smrti je v svojo upravo 
dobil Trakijo, ki jo je kasneje spremenil v Lizimahovo kraljestvo in jo vse do svoje smrti, ko ga je v bitki premagal 
Selevk, povečeval. Sam je zagovarjal to, da se Aleksandrovo kraljestvo razdeli na več kraljestev in ne ostane 
enotno. Malo za Antigonom in njegovim sinom Demetrijem (306 pr. n. št.) je tudi sam prevzel kraljevski naziv. 
Ustanovil je tudi novo prestolnico po svojem imenu. Leta 314 se je povezal s Ptolemajem in Kasandrom v boju 
proti Antigonu, ki pa se je zaključil s premirjem leta 311. Vojna se je nekaj let za tem zopet začela z enakim 
razmerjem moči kot prejšnja leta. V sklepnem delu vojne je napredoval proti vzhodu v Mali Aziji in se združil z 
vojsko Selevka v severni Frigiji in v bitki pri Ipsu leta 301, sta uničila Antigonovo kraljestvo. S tem je razširil 
oblast nad celotno Malo Azijo do Tavrosa. Po tej bitki se je tudi povezal z dinastično poroko s Ptolemajem.  Leta 
288 pa se je tudi vmešal v vojno z Demetrijem za Makedonijo in pridobil zopet velik del ozemlja v svoje kraljestvo. 
(Hölkeskamp, »Lysimachos,« 604–607.) 
62 Bratož, Grška zgodovina, 196–201.; Sovre, Stari Grki, 504–524.; Troncoso, »After Alexander,« 223–269. 
63 Metcalf, Oxford Handbook of coinage, 197–207. 
64 Ashton, The Lamian War. A false start?, 47–63. 
65 Boardman, The Cambridge Ancient History 442.; Wirbelauer, »Ambrakia,« 580–581.; King, Ancient 
Macedonia, 178–235. 
66 Tukaj je kot legendarna oz. Mitična oseba viden Neoptolemos in njegov boj z Euryplosu pred Trojo ter vloga, 
ki jo je odigral pri padcu mesta. 
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primerih) do skorajšnje obsedenosti z družinsko in predvsem z osebnostno slavo. Na Pirovo 
psiho, še posebej pa na njegove kasnejše vojaške kampanje v italskem prostoru,67 je družinska 
zgodba oz. bolje rečeno legenda, povezana z ozadjem in izvorom družine, gotovo izredno 
vplivala.68 Takšno mnenje so izrazili tudi drugi avtorji, ki so pisali oz. raziskovali Pirovo 
življenje.  Tako na primer sam Plutarh primerja Pira z Gajem Marijem,69 s čimer je Pir deležen 
posebnih počastitev – primerjan je z enim izmed največjih izmed Rimljanov. Med njimi tudi 
Anton Sovre, ki je o Pirovem osebnostnem značaju pisal v izredno pozitivni luči. Anton Sovre 
v svojem delu predloži slednji opis Pira, v katerem je izpostavil nekatere vrline, katere bi prej 
lahko povezali z legendarnimi osebnostmi, ne pa s stvarnimi zgodovinskimi figurami:  

 
Piros, kralj epirski (318-272), sodi med najzanimivejše osebnosti, ki jih je rodila 
viharna doba po smrti Aleksandra Velikega. Kot pravi sin svojega bojevitega 
ljudstva, ki so ga Grki komajda prištevali k Helenom, človek silne telesne moči 
in neugnanega poguma, vitez po miselnosti in strateško nenavadno nadarjen, je 
bil vreden epigon Diadohov. Kakor ti je tudi on izrabil sleherno priliko in ubral 
vsako slabost sovražnika ter se z neutrudljivo dejavnostjo gnal za daljnosežnimi 
cilji. Njegovi dedni podložniki Mološani so ga oboževali, sledili so svojemu 
'orlu', kamor jih je vodil, in zvesto prelivali zanj kri po galskih in italskih 
bojiščih. Pa tudi drugače je umel  vplivati na srca ljudi, kjer se je koli pokazal, 
le da mu je njegova sršata vojaška narav simpatije pravtako naglo odtujevala, 
kakor si jih je naglo pridobival. In kakor je bil že prvi vojskovodja svojega časa, 
državniške modrosti ni bilo v njem niti kanca.70  

 

Problemi, kateri so nastali oz. bi lahko nastali zaradi takšne vzgoje, v sklopu katere je 
Pir dobil skoraj nekakšen manjvrednostni kompleks, so gotovo vplivali na njegovo kasnejše 
življenje in njegove odločitve, ki jih je sprejel v svojih vladarskih in vojaških letih. Več bo 
navedeno pri nadaljnji analizi posameznih dogodkov iz njegovega življenja. 

Pirova mladost in služenje pod Demetrijem Poliorketom 
Sedaj, ko smo na kratko opisali Pirovo poreklo, se bomo osredotočili na časovno gledano veliko 
ožje dogajanje - opisovanje prvih let Pirovega življenja. Odlomek Pir 2 opisuje zgodnje 
otroštvo Pira ter njegov beg. Odlomek se prične s kratko omembo mološkega upora, pri katerem 
je bil Ekid pregnan iz dežele svojih prednikov, iz dežele, katero je ustvaril Neoptolem I. Vsi 
Ekidovi zavezniki so po besedah Plutarha izgubili svobodo ali pa celo življenje, kar je Ekidovo 
vrnitev v matično deželo, vsaj dokler se Mološani niso drugače odločili, onemogočilo. 
Sovražnik je prav tako iskal mladega Pira, a temu se je uspelo s pomočjo Androkleidesa in 
Angelosa izmuzniti. Velik problem pri potovanju, oz. bolje rečeno begu so bili sužnji, ki  naj 
bi oskrbovali otroka ter sovražni vojaki, ki so jim bili za petami. Zaradi strahu sta Androkleides 
in Angelos dečka izročila Androkleionu, Hipiu in Neandru. To so bili trije možje pod njunim 
poveljstvom, katerim sta lahko zaupala, da bi dečka varno in čim hitreje spravili do Megare v 
Makedoniji. Ta opis se načeloma ne ujema s kasnejšimi podatki o Pirovem otroštvu – ne v 
Megari, temveč pod okriljem Glaukiasa je Pir našel zatočišče. Onadva sta med tem  za nekaj 
časa zaustavila zasledovalce.71 V Megari so Pira in njegovega očeta še vedno podpirali. Tako 
Androkleides in Angelos sta boj preživela in se čez čas pridružila ostalim. Nekako se je partiji 

                                                
67 Bratož, Rimska zgodovina 67–72. 
68 Briant, Darius in the shadow of Alexander, 53. 
69 Liebs, Summoned to the Roman Courts, 62. 
70 Sovre, »Piros,« 52–53. 
71 Čeprav Plutarh v svojem delu omenja beg v Megaro pa je iz zgodovinskih virov znano, da je Pir našel zatočišče 
pri kralju Glauakisu. 
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uspelo izmakniti nevarnosti, a tegob še ni bilo konec. Plutarh poroča: »Vtem je sonce že zašlo 
in begunci so že upali, da so izven nevarnosti. Iznenada pa jih je doletelo bridko razočaranje. 
Zadeli so na reko, ki je tekla mimo mesta tako divja in deroča, da jim je spodletel sleherni 
poskus, ko so jo hoteli prebresti.«72  

Plutarh je v nadaljnjem opisu izpostavil obup teh beguncev. A na njihovo srečo so 
zagledali na drugi strani reke nekaj domačinov in jih poskušali doklicati za pomoč. A slednji 
jih niso slišali, ker je bilo šumenje reke tako glasno. Plutarh poroča, da je skupini vendarle 
uspelo rešiti zagato:  

 
Tako je minilo dokaj časa, ker oni niso razumeli, kaj so ti vpili, dokler ni nekomu 
prišlo na misel, da je odlupil zaplato skorje z drevesa ter z zapončno iglo urazil 
vanjo kratko sporočilo o njih stiski in usodi otroka. Nato je luba ovil okoli 
kamna, ki naj bi ji bil za obtežbo pri metu, in jo vrgel na drugo stran. Eni pa 
pišejo da so skorjo nabodli na kopje ter jo zadegali čez reko.73 
 
Ne glede na to, kateri način so uporabili, da so sporočilo spravili na drugo stran reke, je 

delovalo. Ko so ljudje prebrali sporočilo in doumeli, v kakšni hudi situaciji je ta druščina, so se 
odločili, da jim pomagajo. S sekiro so posekali nekaj dreves in jih povezali v splav ter na njem 
priveslali do drugega brega. Prvi od reševalne akcije, ki je stopil s splava in v naročje vzel 
otroka, je bil mož z imenom Ahil (po vsej verjetnosti izmišljotina, s katero so želeli povezati 
Pira s starimi heroji ali pa nakazati, kako eden izmed najznamenitejših grških herojev ščiti 
mladega kralja). Po tem, ko je bil Pir na varnem na drugi strani brega, so čez prepeljali še ostale, 
Plutarh pa je v svojem poročilu skoraj kot nekakšno zanimivost dodal da vrstni red, kako so 
ostali prečkali reko, ni znan. Po vsej verjetnosti je bil tukaj opisan prestop iz področja pod 
mološansko kontrolo oz. iz področja pod makedonsko vplivnostno sfero na področje pod 
kontrolo taulantskega kralja Glauakisa. Glauakis je, tako kot veliko ljudi v letih po smrti 
Aleksandra Velikega, poskusil narediti preboj na oblast. 317. pr. n. št. mu je ta preboj uspel, ko 
je postal kralj plemena Taulantov, ilirskega plemena, kjer je vladal 15 let, do 302 pr. n. št. 
Glauakis74 oz. Glavkij je Pira vzel pod svoje okrilje, ga nekaj časa, do 306 pr. n. št. vzgajal, 
ter celo posvojil.75 Majhen Pir naj bi se sam od sebe priplazil h kralju, ta pa se mu je od srca 
nasmejal. Ob pogledu na majhnega otroka se mu je le ta zasmilil, saj je vedel, da mu nihče ne 
more nuditi zaščite in tako je svoji ženi naročil, da naj zanj poskrbi in da naj bo deležen take 
vzgoje kot njuni lastni otroci.76 Pomisleki, ki jih je imel kralj ob sprejetju otroka, so se porajali 
predvsem zaradi sovražno nastrojenega Kasandra. Po Plutarhovem pričanju, naj bi za otroka 
Kasander ponujal celo 200 talentov, a Glavkij ponudbe ni sprejel. Plutarh je o tem zapisal 
slednje:  

 

                                                
72 Plutarh, Pir 2 3. 
73 Plutarh, Pir 2 4–5. 
74 V virih je kralj Glavkij prvič omenjen leta 335 pr. n. št., ko je z vojsko nastopil proti Aleksandru Velikemu. 
Tega leta se je namreč začela ilirska vstaja, tudi samo pleme Tavlantov je bilo precej proti makedonsko naravnano. 
Torej Glavkij je v bitki prišel na pomoč Klejtu Dardanskemu, ki je prvi začel vstajo. Šlo je za bitko pri Pelionu, 
kjer so mesto tudi uspeli zavzeti. To je bil zanje pomemben uspeh, saj takrat to mesto veljalo za najmočnejše v 
regiji in najprimernejše za napad na Makedonijo. Oba, tako Glavkij kot Klejt, pa sta bila v bitki poražena s strani 
Aleksandra Velikega, vendar pa ju ta ni nadaljnje preganjal. Naslednje zapise o kralju Glavkiju zasledimo šele, ko 
je govora o Piru iz Epira. Ko je bil njegov oče izgnan iz Epira, je  takrat šele dvoletnemu otroku, ponudil zatočišče 
ter ga vzgajal na svojem dvoru, skupaj s svojimi otroki. S tem dejanjem je kralj Glavkij precej tvegal, saj bi nadse 
povsem mogoče lahko zaradi tega dejanja poklical Kasandrov srd, saj je slednji sam želel imeti nadzor nad Pirom. 
(Neudecker, »Glauchias,« 1088–1089.)  
75 Plutarh. Pir 2 1–6. in Neudecker, »Glauchias,« 1088–1089.   
76 Plutarh, Pir 3. 
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Ko so tako srečno ušli zasledovalcem, so se zatekli v Ilirijo h kralju Glaukiu. 
Našli so ga doma, ko je sedel pri ženi, in položili otroka sredi sobe na tla. 
Glaukias je bil v zadregi, ker se je bal Alakidovega sovražnika Kasandra, in je 
dolgo molče premišljeval. Vtem je Piros sam od sebe prikobacal k njemu, ga 
prijel z ročico za haljo ter se mu ob nogah skolehal do kolen. Kralj je sprva 
prasnil v smeh, potem pa ga je obšlo usmiljenje, ker je mali stal pred njim kakor 
kak molednik, ki jokaje prosi zavetja. Po drugih virih pa dete ni prilezlo h 
Glaukiu, temveč se je prijelo za oltar, se vzravnalo ob njem in položilo roke okoli 
njega: v tem je Glaukias videl božje znamenje. Zategadelj je fantka takoj izročil 
ženi ter ji velel, naj ga vzreja skupno z njunimi otroki. Ko so sovražniki malo 
kasneje zahtevali, naj jim ga izroči - Kasandros mu je ponujal celo 200 talentov 
-, jim Glaukias ni ustregel, nasprotno, obdržal ga je pri sebi in, ko mu je bilo 
dvanajst let, ga je z vojsko povedel nazaj v Epir ter ga posadil na prestol.77  
 
K temu je Plutarh podal tudi značajski opis Pira. Iz obraza naj bi mu namreč odsevalo 

neko veličastje, ki pa je bolj vzbujalo strah in ne toliko spoštovanja, ljudje pa so mu celo 
pripisovali zdravilne lastnosti, porajala se je pa tudi legenda o božanski moči njegovega palca 
na desni nogi. Med ljudstvom je bil precej priljubljen, predvsem zato, ker nikomur ni odrekel 
pomoči.78 Temu sledi desetletno obdobje, kjer nam je edinole znano, da je bil Pir še naprej 
gost na dvoru kralja Glaukija. Ko je bilo Piru 12 let, je v spremstvu Glavkija in njegove vojske 
odšel nazaj domov v rodni Epir, v bojih, ki so sledili je bila pregnana Kasandrova stranka, Pir 
pa je bil postavljen na prestol. Vsakomur je pomagal, ne glede na to kakšnega stanu je bil:  

 
Piru je odsevalo neko veličastje z obraza, le da je zbujalo bolj strah kakor 
spoštovanje. Namesto vrste posameznih zob je imel v gornji čeljusti eno samo 
sovisno kost, na njej pa so bili presledki med zobmi naznačeni z rahlimi razami. 
Ljudje so mu prisojali moč, da je ozdravljal vranične bolezni, ako je žrtvoval 
belega petelina in z desno nogo lahno pritisnil vranico, vtem ko je bolnik ležal 
na hrbtu. Nikomur ni odrekel pomoči, če ga je prosil, pa naj je bil še tako ubog 
in preprostega stanu. Petelina, ki ga je daroval, je pa obdržal, in to mu je bilo 
najljubše plačilo. O njegovem palcu na desni nogi pripoveduje legenda, da je 
imel božansko moč. Ko so po njegovi smrti sežgali truplo, se ogenj ni prijel 
palca, našli so ga marveč nedotaknjenega med ostanki grmade. A to sodi v 
poznejši čas.79  
 
Po petih letih vladanja v Epiru je Pir menil, da ima oblast že dovolj trdno v rokah in tako 

je sklenil odpotovati nazaj v Ilirijo, na poroko enega izmed sinov kralja Glavkija, s katerim so 
skupaj odraščali. A oblasti očitno še ni imel dovolj utrjene, saj so mesto z relativno lahkoto 
oropali Mološani, kateri so pregnali njegove prijatelje in zaupnike v beg, na mesto vladarja pa 
so postavili Neoptolema: »Ko mu je bilo kakih sedemnajst let in je mislil, da drži oblast trdno 
v rokah, je odpotoval v Ilirijo na ženitovanje enega Glaukiovih sinov, ki je bil skupno z njimi 
vzrejen. Ob tej priliki so se Mološani drugič uprli, pregnali Pirove prijatelje, uropali njegovo 
premoženje in izročili vlado Neoptolemu. Tako je izgubil prestol in postal berač.«80  

Po pomoč se je zatekel k možu svoje sestre Deidameje, Demetriju Poliorketu. Demetrij 
je bil sin Antigona, diadoha azijskega dela propadle in razdrobljene Aleksandrove države. Pir 

                                                
77 Plutarh, Pir 3. 
78 Znova tipično pretiravanje, značilno za Plutarhov način opisovanja. 
79 Plutarh, Pir 3. 
80 Plutarh, Pir 3. 
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je tako po uzurpaciji Neoptolema stopil pod okrilje Demetrija Poliorketa in postal je del njegove 
vojske ter se redno udeleževal njegovih vojaških pohodov. Prav tako je bil pod Demetrijevim 
vodstvom udeleženec velike bitke pri Ipsu, leta 301 pr. n. št. V svojem oddelku je bil mladi Pir 
zelo uspešen in po Plutarhovem pričanju bi naj potolkel sovražnike. Vendar pa je Demetrij 
Poliorket iz bitke, kakor bomo tudi kasneje videli, izšel kot poraženec. Pir mu je bil hvaležen 
za pomoč, ki mu jo je Demetrij namenil in ga ni želel pustit na cedilu, tudi ko je Demetrij sam 
bil na robu propada. Zanj je ohranil grška mesta, ki so mu bila zaupana v skrb, prav tako pa je 
kot talec odšel v ptolemajski Egipt, v sklopu dogovora med Ptolemajem in Demetrijem 
Poliorketom. Plutarh o tem nadaljuje:  

 
Zategadelj se je zatekel k Antigonovemu sinu Demetriu, ki je bil oženjen z 
njegovo sestro Deidameio. Ta je bila že kot otrok namenjena Roksaninemu sinu 
Aleksandru, po njunem nesrečnem koncu pa jo je, ko je dozorela, vzel 
Demetrios. Velike bitke pri lpsosu, v kateri so se bili vsi Aleksandrovi nasledniki 
se je kakor je bil še mlad, na Demetriovi strani udeležil tudi Piros. Potolkel je 
sovražni oddelek, ki mu je stal nasproti, in se okitil med bojevniki z veliko slavo. 
Demetrios je bitko izgubil, vendar ga Piros ni pustil na cedilu, da, ohranil je zanj 
celo grška mesta, ki so mu bila zaupana. Ko je Demetrios nato s Ptolemaiom 
sklenil mir, je Piros odjadral v Egipt kot talec.81  
 
Življenje za Pira pa v Egiptu ni bilo slabo, vse prej kot to. Kralju Ptolemaju82 se je 

dokazal kot močan in sposoben mladenič, dobro pa se je razumel tudi z njegovo drugo ženo, 
kraljico Bereniko.83 Na ptolemajskem dvoru se je dobro znašel in izkazal se je za zaupanja 
vrednega. Tako je za ženo dobil Antigono, eno od Berenikinih hčera, še iz prejšnjega zakona.  

 
Tu je Ptolemaiu na lovu in v borilnici prenekikrat pokazal svojo moč in 
vztrajnost. Najbolj je spoštoval Bereniko, saj je hitro opazil njen veliki vpliv na 
dvoru in videl, da ji nobena Ptolemaiovih žena ni bila kos po kreposti in 
razumnosti. Spreten, kakor je bil, se je radovoljno uklanjal mogočnejšim, ako 
mu je bilo v korist, do nižjih pa je bil prevzeten in ošaben. Sploh si je v vsem 

                                                
81 Plutarh, Pir 4. 
82 Ptolemaj I. Soter je bil egiptovski kralj, ki je vladal od 305 pr. n. št. do 283 pr. n. št. Najprej je bil eden izmed 
vojskovodij Aleksandra Velikega, po njegovi smrti pa je postal eden izmed diadohov. Uspel je zavladati Egiptu, 
zasnoval pa je tudi dinastijo Ptolemajev, ki je še dolgo po njegovi smrti vladala Egiptu, vse do rimske intervencije 
v Egipt v času pozne Republike.  Ptolemaj je Aleksandra Velikega spoznal že v mladosti in je postal njegov telesni 
čuvaj ter ga spremljal na vojaških pohodih, vse od leta 327 pr. n. št pa je bil tudi eden najbolj poznanih vojaških 
komandirjev. V času vojn med diadohi je bil interes Ptolemaja predvsem to, da Egipt trdno obdržal v svojih rokah. 
Seveda pa si je moč želel zagotoviti tudi v krajih, ki so mejili na Egipt. Že v letu 318 pr. n. št. je prvič okupiral 
Sirijo ter Ciper. Ko pa je leta 315 pr. n. št. Antigon pokazal svoje ambicije po osvajanju ozemlja, se je Ptolemaj 
pridružil že povezanim diadohom proti njemu. V teh bojih je Ptolemaj začasno izgubil oblast nad Sirijo. Leta 306 
pr. n. št. je bil v bitki pri Cipru s strani Demetrija Poliorketa poražen. To pa ga ni zaustavilo pri njegovih ambicijah, 
saj se je leta 305 pr. n. št. proglasil za kralja Egipta.  Leta 302 pr. n. št. so zopet obnovili zavezništvo proti Antigonu. 
Ptolemaj je znova začel osvajati Sirijo. Zaradi napačnih informacij o Antigonovi domnevni zmagi, je s svojim 
obleganjem prenehal in se vrnil v Egipt. Pri razdelitvi ozemlja po končani bitki pri Ipsu so zaradi Ptolemajevega 
pobega Sirijo dodelili Selevku. Tako sta se njuni dinastiji še naslednjih nekaj let bojevali za premoč na tem 
ozemlju. (Ameling »Ptolemaios,« 531–533.) 
83 Berenika je bila druga žena kralja Egipta, Ptolemaja. Bila je hčer princese Antigone Makedonske in 
pomembneža Magasa. Stari oče po materini strani, pa je bil brat Antipatra. Bila je iz dobre in pomembne družine. 
Iz prvega zakona je imela tri otroke. Eden je postal kralj Magas iz Cirene, imela je hčer Antigono, ki je postala 
žena Pira ter hčerko Theoxeno. Ko je njen prvi mož umrl, je skupaj z otroki odpotovala v Egipt. Leta 317 pr. n. št. 
se je poročila s kraljem Ptolemajem. V tem zakonu je rodila še tri otroke, Arsinoe II, Philotera in sina Ptolemaja 
II. (Ameling, »Berenike,« 565.) 
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načinu življenja umel nalagati neko modro udržanost, in tako je bil pred mnogimi 
princi vreden spoznan, da je dobil za ženo Antigono, eno Berenikinih hčera, ki 
jo je imela v zakonu s Filipom, preden se je poročil z njo Ptolemaios.84 

Kratek pregled obširnejšega družbeno-političnega dogajanja v vzhodnem Sredozemlju v 
tem času 

Da bi bolje razumeli, zakaj je sploh do teh dogodkov prišlo, moramo pogledati dogajanje na 
epirskem in makedonskem dvoru ter predvsem stremenja Olimpijade, kot tudi obširnejše 
zgodovinsko dogajanje vezano na to obdobje. Tukaj je pomembna osebnost ravno ona, mati 
Aleksandra Velikega. Bila je žena Filipa II. Makedonskega in hkrati sestra Aleksandra I. 
Epirskega. Olimpijada je bila izredno močna in čustvena oseba s trdno voljo. V zakonu s 
Filipom II. Makedonskim je bilo veliko trenj in prepirov.  Eden takšnih je celo privedel do tega, 
da se je za nekaj let Olimpijada vrnila v rodni Epir in v Makedoniji pustila mladega Aleksandra 
z očetom. Po nekaterih virih je kasneje ravno ona organizirala njegov umor. Olimpijada se je 
kasneje izkazala kot energična in odločna osebnost tudi po smrti sina Aleksandra. V obdobju 
razpada države je vodila nevarno politiko tako z Antipatrom kot tudi s Kasandrom. Ta politika 
je naposled pomenila tako njen konec kot tudi konec Pirovega očeta in izgon Pira. Ob smrti 
Aleksandra sta epirsko kraljestvo pestili dve težavi: problem nasledstva, saj sta – zaradi 
stremenja in trme Olimpijade – obe glavni liniji Piridov želeli pridobiti nadzor nad Epirom in 
Olimpijadina odločitev, da je v prostor vpeljala Ekida kot nasprotnika takratne oblasti. Zaradi 
tega, da bomo lahko razumeli potek dogodkov do samega bega, si moramo še ogledati življenje 
Olimpijade in Ekida.85  

Če si najprej pogledamo delovanje Olimpijade, vidimo, da je že kmalu po smrti svojega 
sina Aleksandra Velikega leta 323 pr. n. št. želela pridobiti na vplivu v tem novo nastalem 
družbenem redu. S smrtjo Aleksandra Velikega se njegova linija še ni končala, saj se je še istega 
leta njegovi ženi Roksani in njemu posthumno rodil njegov sin, Aleksander IV. Tako 
Aleksander IV., kot njegov stric, Filip III., brat Aleksandra velikega, sta bila pod vplivom 
Perdikasa.86 Perdikasov vpliv nad Aleksandrom IV. je bil posledica Aleksandrove mladosti – 
bil je še dojenček oz. otrok –, vpliv nad Filipom III. pa zaradi tega,  ker je bil slednji umsko 
zaostal. Perdikas si  je želel izboljšati oz. utrditi svoj položaj v Grčij, to pa bi lahko dosegel s 
poroko z Antipatrovo hčerko, Nicaeo. A istočasno je  Olimpijada Perdikasu ponudila roko svoje 
hčerke Kleopatre Makedonske. Perdikas je zaradi neznanih razlogov izbral Kleopatro, kar je 
užalilo Antipatra, kateri je zato napadel Makedonijo, odstavil Perdikasa in sebe razglasil za 
regenta. Njegovo regentstvo je trajalo le eno leto, saj je kar kmalu, že leta 321 pr. n. št., umrl. 
Antipatra je kot regent nasledil Poliperhot, a Antipatrov sin Kasander87 je razglasil Filipa III. 
Arhidausa, sina Filipa II., je razglasil za kralja in prisilil Poliperhota, da se je ta umaknil iz 

                                                
84 Plutarh, Pir 4. 
85 Abbott, Makers of History: Pyrrhus, 40. 
86 Bratož, Grška zgodovina, 196–201. 
87 Kasander je bil sin makedonskega kralja Antipatra, ki je po smrti Aleksandra Velikega postal glavni strateg 
Evrope. Ko je leta 319 pr. n. št. Antipater umrl, nasledstvo ni šlo direktno naprej njegovemu sinu Kasandru, ampak 
je oblast prevzel Poliperhon. Kasander se je temu uprl ter se povezal z Antigonom, Ptolemajem in Lizimahom. Po 
bojih za nasledstvo je Kasander zmagal, v letu 318 pr. n. št. pa so na njegovo stran prestopile tudi Atene. S tem je 
utrdil svojo oblast v Evropi, predvsem se je utrdil v Makedoniji, kjer je tako počasi propadla dinastija Argeadov. 
Že v času vladavine Aleksandra Velikega je bil Kasander proti njemu sovražno nastrojen, a kljub temu je po 
njegovi smrti postal eden izmed diadohov oz. skrbnikov njegove države. Da se je na oblasti utrdil, je celo sklenil 
zakon s sestro pokojnega kralja, pridobil pa si je tudi nadzor nad njegovim potomcem in ženo Roksano. Kasneje 
sta oba umrla pod njegovo roko, v letu 310 pr. n. št. Ker je bil njegov položaj trdno utrjen, se je leta 305 pr. n. št. 
proglasil za kralja Makedonije. Svojo moč pa je še povečal po koncu bitke pri Ipsu, kjer je bil odstranjen njegov 
največji sovražnik Antigon. Sicer pa njegova dinastija ni prav dolgo trajala, saj je eden od sinov kmalu za njim 
tudi sam umrl, ostala dva sinova pa sta se skupaj z materjo zapletla v uničujoče dinastične spore. (Badian, 
»Kassandros,« 318–319.) 
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Makedonije. Poliperhot je zbežal v Epir, s seboj je vzel Roksano in mladega Aleksandra IV. 
Olimpijada se je tedaj aktivno vključila v boj, saj je videla, da bi Kasandrova zmaga pomenila, 
da bi njen vnuk Aleksander IV. izgubil svojo krono, s čimer bi tudi ona izgubila svoj vpliv. 
Zaradi tega se je 317 pr. n. št. povezala s Poliperhotom in napadla Makedonijo ter izgnala 
Kasandra. Olimpijada je skupaj s svojimi zavezniki oktobra 317 pr. n. št. zajela Filipa III. 
Arhidausa in njegovo ženo Euridiko je dala usmrtiti. Poleg njiju je ukazala ubiti več sto 
Kasandrovih zaveznikov, podpornikov in vojakov. Kasander se je v tem času znova vrnil v 
Makedonijo in pri Pidni oblegal Olimpijadino vojsko ter jo prisilil, da se je predala. Olimpijada 
je s Kasandrom sklenila pakt, da se bo predala v zameno, da je ne bo usmrtil. A Kasander jo je 
dal ubiti takoj,  ko jo je dobil v svoje roke. Kasander je zajel tudi Roksano in Aleksandra IV., a 
ju ni takoj usmrtil (usmrčena sta bila sedem let kasneje, 310 pr. n. št.).88 Da bi lahko razumeli, 
zakaj je moral Pir kot otrok, oz. bolje rečeno kot dojenček zbežati iz rodnega Epira, si moramo 
pogledati še zgodbo njegovega očeta Ekida epirskega in njegovo vlogo v vojnah, ki so sledile 
v smeri Aleksandra Velikega. Ekid je postal epirski kralj leta 331 pr. n. št., po tem ko je v Italiji 
umrl njegov bratranec Aleksander I. Epirski, sin Olimpijade in stric Aleksandra Velikega. Ekid 
je takoj, ko je postal kralj, s pomočjo Poliperhota povrnil oblast nad Makedonijo sestrični 
Olimpijadi in njenemu vnuku Aleksandru IV. Še istega leta je želel vojaško pomagati 
Olimpijadi in je poslal kontingent proti Pidni, kjer je v tistem času Kasander oblegal ostanke 
Olimpijadine vojske. A Mološani, ki se niso želeli bojevati v vojni, so se uprli in izgnali Ekida, 
kateri je zbežal v Etolijo, ter se povezali z Makedonijo. A potekla so le štiri leta dokler niso 
Mološani želeli povrniti Ekidu moč. 313 pr. n. št. se je vrnil v svojo domovino, a takoj se je 
moral spopasti s Kasandrom, kateri je proti njemu poslal vojaški kontingent. Še istega leta je 
bil Ekid v dveh bitkah premagan, v drugi je izgubil tudi življenje.89 

Sedaj si pa moramo pogledati še širše politično-zgodovinsko dogajanje, ki se je pripetilo 
v tem obdobju, katero je v povezavi s Pirom omejeno v tem trenutku predvsem na Demetrija 
Poliorketa. Demetrij Poliorket je bil sin Antigona in kasneje tudi makedonski kralj. Aktivno je 
sodeloval v vseh bojnih pohodih svojega očeta, predvsem v imenu nekdanje države Aleksandra 
Velikega, skupaj z očetom se je pa po v obdobju razpada Aleksandrove države boril tako proti 
Kasandru, Selevkidu, Ptolemaju ter Lizimahu. Za Demetrija Poliorketa je bilo izrazitega 
pomena leto 312 pr. n. št., ko je bil zadolžen za vodenje bitke pri Gazi, kjer pa ga je Ptolemaj 
porazil. S tem je Antigon izgubil velik del Sirije, a v presenečenje vseh, predvsem Ptolemaja, 
ni dolgo čakal na maščevanje, saj je kmalu zmagal nad njim v bitki pri Misu. A kmalu za tem 
je bil poražen, tokrat proti Selevkovim silam v boju za oblast nad Babilonijo. Leta 307 pr. n. št.  
je osvobodil Atene izpod Kasandrove oblasti, te pa so nato prestopile na stran njegovega očeta 
- Antigona. Bitki pri Misu je 306 pr. n. št. sledila pomorska bitka pri Cipru, kjer je Demetrij 
Poliorket porazil Ptolemaja in utrdil pomorsko prevlado azijskega kraljestva. Po tej zmagi sta 
se z očetom tudi proglasila za kralja in za edina prava naslednika države Aleksandra Velikega. 
V letu 302 pr. n. št. je Demetrij Poliorket začel pohod proti Kasandru, v tej kampanji pa je 
sodeloval tudi Pir, istočasno Demetrijevem pohodu proti Kasandru, se je pa v Aziji bojeval 
Antigon proti Selevku ter Lizimahu.90 Njegov oče ni bil v najboljšem položaju, zato je 
Demetrij opustil svoje bojevanje in na pomoč prišel očetu. 

Tako je prišlo do velike bitke pri Ipsu, leta 301 pr. n. št., ki se je za Antigona končala s 
smrtjo, Demetriju je pa, kakor bomo videli v nadaljevanju, nekako uspel preboj oz. beg na 
varno. V bitki pri Ipsu je šlo za spopad diadohov, ko so se kar štirje diadohi Kasander, Lizimah, 
Selevk ter Ptolemaj  povezali skupaj v boju proti Antigonu in njegovemu sinu Demetriju 

                                                
88 Abbott, Makers of History: Pyrrhus. 64–85. 
89 Abbott, Makers of History: Pyrrhus. 64–85; Zahrnt, »Aiakides,« 307–308.; Neudecker, »Glauchias,« 1088–
1089.   
90 Errington, A History of the Hellenistic World, 33–58.  
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Poliorketu v želji za preprečitev razvoja hegemonije enega samega diadoha.91 Da bomo lahko 
razumeli, zakaj je ta bitka tako pomembna ter sploh, zakaj je do te bitke prišlo, je potrebno še 
enkrat na kratko pregledati dogajanje pred samo bitko. V drugi vojni diadohov 315 pr. n. št. je 
kot najmočnejši izšel Antigon, Demetrijev oče in imel prevlado nad celotnim azijskim predelom 
razpadajoče Aleksandrove države. S tem je bil v položaju, ko je lahko zahteval prevlado nad 
celotnim takratnim makedonskim imperijem. Rasla je njegova moč, to pa je sprožilo reakcijo 
pri ostalih diadohih, zato so se proti njemu skupaj povezali. To je vodilo k tretji vojni diadohov 
leta 314 pr. n. št., kjer se je moral Antigon soočiti s skupno močjo Kasandra, Lizimaha ter 
Ptolemaja. In čeprav se je vojna naposled le 311 pr. n. št. zaključila z mirovnim podpisom, pa 
ta mir ni trajal dolgo, saj je Antigon začel nov vojaški pohod proti Selevku. Šlo je za tako 
imenovano Babilonsko vojno, ki je trajala med leti 311 pr. n. št. do 309 pr. n. št., končala pa se 
je s porazom Antigona in utrditvijo Selevka v Babilonu.  Medtem ko je bil Antigon zaposlen z 
bojevanjem s Selevkom, pa je to izkoristil Ptolemaj, ki je začel širiti svojo moč proti Egejskemu 
morju in Cipru. To pa je za Antigona izzvalo novo vojno, tokrat s Ptolemajem.  

V letu 308 pr. n. št. se je tako začela četrta vojna diadohov. Tokrat se je v Antigovem 
imenu bojeval njegov sin Demetrij Poliorket. Najprej je v letu 307 pr. n. št. zavzel in osvobodil 
Atene, nato pa nadaljeval vojaški pohod proti Ptolemajun napadel Ciper in v tamkajšnji bitki 
Ptolemaja tudi porazil. S to zmago pa sta se Antigon in Demetrij, kot že zgoraj omenjeno, kot 
prva proglasila za kralja oz. za edina legitimna naslednika Aleksandra. V teh letih je bila moč 
Kasandra in Ptolemaja oslabljena, z defenzivno zunanjo politiko proti vzhodnim nevarnostim 
in notranjepolitično konsolidacijo pa je bil zaseden tudi Selevk. Demetrij pa se je vrnil nazaj v 
Grčijo, kjer je želel osvoboditi še preostala mesta izpod Kasandrove oblasti. Ko je Kasander 
spredvidel, da želi Demetrij spodriniti njegovo moč v Grčiji se je skušal pogoditi s Antigonom, 
a ta na pogoje ni pristal, želel je namreč, da se Kasander preda. S to nevarnostjo se je Kasander 
takoj povezal s Lizimahom, predloge o zavezništvu pa je poslal tudi Selevku in Ptolemaju. Prvi 
je začel Antigona napadati Lizimah, kateremu je na pomoč prišel Selevk. Na pomoč očetu je 
seveda prišel Demetrij. Glede na Plutarhovo poročanje, naj bi Antigonova vojska pred bitko 
štela 70.000 mož pehote, 10.000 konjenikov in 75 vojnih slonov, natančnih številk za nasprotno 
stran pa ni.92 Čeravno nimamo veliko virov, lahko sklepamo, da je bila večina te vojske, s 
področja Sirije, saj Demetrijeva vojska v Grčija ni imela slonov. Nihče od vojskujočih ni 
pričakoval, da bodo v enem samem vojaškem pohodu naenkrat porazil svojega velikega 
nasprotnika. Predvsem se je tega zavedal Antigon. Njegovim sovražnikom pa je bilo predvsem 
pomembno, da so zaustavili njegovo širjenje, a diadohi so bili pri oblikovanju vojnih napadov 
in taktik precej konservativni, saj le teh niso spreminjali. Navadno se je v tem času bitka začela 
z močnim napadom na sovražnika, na desnem krilu pa napad s konjenico. Diadohi niso 
spreminjali načina vojskovanja čeprav so vedeli, da bo sovražnik napadel verjetno na 
popolnoma enak način, s tem pa so seveda težko pridobili kakšno prednost v vojskovanju.93  
A bitka pri Ipsu pa je le imela eno posebnost – vloga slonov je tukaj bila odločilnega pomena 
oz. je bila vsaj pomembna. Bitka se je verjetno ravno začela s spopadom slonov obeh strani. 
Tej prvi fazi je sledilo drugo obdobje bitke, ki se je hitro prevesilo na stran Antigonu in 
Demetriju sovražne koalicije. Antigon se je znašel v položaju, ko se ni mogel vrniti nazaj na 
vojno območje, saj so mu nasproti prišli sovražnikovi sloni, katerih bi naj bilo glede na vire 

                                                
91 Takšna praksa začasnega povezovanja je bila stalnica v času po smrti Aleksandra Velikega. Zmeraj je prišlo do 
povezave ali dveh ali pa včasih (kakor ravno pri bitku pri Ipsu) do povezave kar štirih izmed petih naslednikov, 
proti enemu samemu, kateri je v tistem trenutku imel največ moči. Smisel oz. namen teh nestalnih in predvsem 
nestabilnih zavezništev je bila želja po preprečitvi vzpostavitve hegemonije ene izmed strank oz. bolje rečeno 
enega izmed naslednikov.  
92 Plutarh, Demetrius 28–29. 
93 Bennett, Roberts, The Wars of Alexander's Successors II, 20–70. 
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(gotovo kakor že pričakovano pretirana številka s strani Plutarha) kar 300.94 Demetrij pa se s 
svojo konjenico nikakor ni mogel prebiti čez, saj so se konji slonov bali in se jim niso želeli niti 
približati. Ta prihod slonov je bil eden izmed odločilnih trenutkov bitke, čeravno je možno, da 
je šlo samo za improvizirano taktiko s strani sovražnika. Čeprav je tudi to težko verjetno, saj bi 
bilo takšno število slonov zelo težko koordinirano manevrirati sredi boja. Predvideva se, da je 
bil za ta napad s sloni, ne glede na to, ali je bila to stvar improvizacije ali pa nova taktika, 
zaslužen Selevk, saj je imel edini dovolj izkušenj s sloni, za takšen podvig. S tem je bil torej 
Demetrij izoliran iz samega bojišča in vojnega dogajanja. Prišlo je do spopada Antigonove 
pehote in pehote sovražnikov, ki se je hitro spremenil v skrajno kaotičen boj. Postopoma je bil 
Antigon vse bolj obkrožen s svojimi sovražniki, dokler ni bil popolnoma obkoljen, naposled pa 
tudi ubit v spopadu, preostanek vojske je pa začel z brezglavim umikom oz. begom. Od 
razpuščene Antigonove armade je uspel Demetrij skupaj zbrati 5000 mož pehote in 4000 
konjenikov in z njimi zbežal na Efez.95 V pogajanjih, ki so sledili bitki, je moral iti Pir kot 
talec v Ptolemajski Egipt v okviru mirovnega sporazuma s Ptolemajem, Azijsko kraljestvo pa 
so si med seboj razdelili Kasander, Ptolemaj, Selevk ter Lizimah. Osebno bi tukaj izpostavil 
tezo, da je to bil eden izmed ključnih trenutkov Pirovih mladostniških let, ko se je Pirova 
percepcija Demetrija spremenila oz. vsaj začela drastično spreminjati.  

Demetrij Poliorket je nekako dosegel Atene, mesto, za katerega je verjel, da ga bo 
pričakalo z odprtimi rokami, a tam ga je pričakalo razočaranje, saj mu je mesto prepovedalo 
vstop. Atenčane je prosil le, da mu vrnejo njegove zasidrane ladje, kar so mu dovolili in tako je 
odplul na Korint oz. korintsko ožino.96 

Pirovo življenje v Egiptu in vrnitev v Grčijo 
Peti odlomek Pirovega dela (Pir 5) se začne s poroko Pira z Antigono leta 299/298 pr. n. št.97 
Kot že omenjeno, je Pir v Egiptu našel, v nasprotju s pričakovanim, topel sprejem in dober 
odnos s Ptolemajem I., temu je pa celo sledila poroka. Antigona je kot nezakonska hči Ptolemaja 
I. (otrok Berenike I. in njenega prvega moža Filipa) tudi krvno povezala prijateljstvo Pira s 
Ptolemajem, poglobila njuno zaupanje in kasnejšo podporo Ptolemaja v bojih v Epiru in 
Makedoniji ter povečala sam ugled Pira. Antigona mu je, sodeč po Plutarhu, bila kot prva žena 
dobra, kar se tudi izkaže v pomoči Antigone med dvojno vlado Pira in Neoptolema. Pir je s 
Ptolemajevo finančno pomočjo in egiptovskimi četami ter ladjami prispel v Epir, ki mu je po 
Pirovem izgnanstvu vladal Neoptolem II. Sodeč po Plutarhu kot praktično edinem viru o 
takratnem dogajanju v Epiru je bilo ljudstvo nad Pirovim prihodom navdušeno, Neoptolema pa 
ni maralo zaradi njegove okrutne in nasilne vlade. Tu moramo upoštevati Pirovo zakonitost 
vladanja, saj je kot sin Ekida in kot nekdanji vladar (od leta 307 do 302 pr. n. št.) imel tehten 
razlog za poseganje na prestol.98 Kljub temu, da sta oba prihajala iz iste dinastije99 in bila 
praktično bratranca, je med njima tlelo sovraštvo in nezaupanje, a sta v strahu pred vojno z 
sovražnikovimi zavezniki oba primorana sprejeti prijateljsko zvezo in začela skupno vladanje, 
čeprav se je v ljudstvu črnil ali prvi ali drugi vladar.100 Sodeč po starem običaju v Epiru, so 
kralji v Pasaronu, majhnem kraju na Mološkem, opravljali daritve Zeusu kot bogu vojne. Pri 
tem so Epircem vsakokrat prisegli, da bodo vladali po zakonih, obenem pa so dali njim priseči, 
da bodo po zakonih do kraja ohranili monarhično ustavo, kakor sta storila tudi Pir in 
                                                
94 Plutarh, Pir 4. 
95 Plutarh, Pir 4. 
96 Bennett, Roberts, The Wars of Alexander's Successors I, 112–113.; Bratož, Grška zgodovina, 224. 
97 Plutarh, Pir 4., in Pavzanij. 1.11.5. pišeta o prihodu Pira v Egipt leta 299 pr. n. št., zato točno leto poroke ni 
znano. 
98 Hatzopoulos, Epirus, 4000 years of Greek history and civilization, 79. 
99 Glej: Plutarh, Pir 1. (krvna vez je opisana v drugem poglavju tega članka). 
100 Za takratno dogajanje na epirskem dvoru je Plutarh edini vir, zato moramo opisane dogodke v povezavi s 
Pirovim vzponom v samostojnega vladarja gledati con grano salis in pustiti možnosti interpretacij. 
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Neoptolem.101 Tako naj bi Pir in Neoptolem po obredu ostala v družbi prijateljev ter drug 
drugega silno obdarovala, a bi naj prišlo do neljubega zapleta. Zvest pristaš Neoptolema, Gelon, 
je Pira prijazno pozdravil in mu podaril dva para plužnih volov. Pirov točaj Mirtilos jih je silno 
hotel, pa ga je prosil, naj mu jih podari, kralj pa jih je podaril drugemu. Gelonu ni ušlo Mirtilovo 
trpko razočaranje zato ga je povabil na večerjo, kjer bi ga naj zlorabil in skušal zmamiti ter 
pregovoriti, da bi prestopil na Neoptolemovo stran, Pira pa zastrupil. Mirtilos je na videz 
privolil v naklep, nato pa je vse izdal svojemu kralju, ki je to spretno izrabil. Na Pirov ukaz je 
odvedel h Gelonu še višjega točaja Aleksikrata, pod pretvezo, da se hoče tudi ta udeležiti zarote, 
v kar sta Gelon in Neoptolem lahkomiselno privolila, Pir pa je dobil več prič za Neoptolemovo 
spletko. Misleč, da je njegova nakana na najboljši poti, ni mogel krotiti jezika in je ves vesel 
pripovedoval prijateljem o svojem načrtu. Ko je neki večer z vinskimi bratci rogovilil po 
mestnih ulicah in prišel naposled k svoji sestri Kadmeji, je tudi tu blebetal o stvari, ker je menil, 
da ga nihče ne sliši. Res ni bilo nikogar v bližini razen Fainarete, žene Samona, ki je varoval 
Neoptolemove črede ovac in govedi. Ženska je ležala na postelji, z obrazom obrnjena v steno, 
in navidezno spala.  Tako je neopazno slišala sleherno besedo, drugo jutro pa je prišla k Pirovi 
ženi Antigoni ter ji izdala ves pogovor, ki se je ponoči vpričo nje pletel med Neoptolemom in 
njegovo sestro. Ko je Pir to izvedel, se je začasno delal, kakor da mu ni nič znano, dokler ni ob 
nekem prazniku Neoptolema povabil ter ga umoril, saj je vedel, da so bili najmočnejši in 
politično prominentni Epirci na njegovi strani, kateri so mu že pred tem svetovali naj prevzame 
celotno državo in teži za višjimi cilji.102 Zdaj se je starim razlogom pridružil nov sum, in tako 
je Neoptolema prehitel ter ga spravil s poti. Sedaj je Pir vladal samostojno v svoji domovini. 
Ta romantično-opravičljiva zarota je težko verjetna, zgodovinsko se umor sovladarja kaže kot 
nekaj ponavljajočega, nekaj običajnega v epirski aristokraciji.103 

V spomin na Bereniko in Ptolemaja je Pir dal prvemu sinu, ki mu ga je rodila Antigona, 
ime Ptolemaj in imenoval mesto, ki ga je ustanovil na epirskem Hersonezu, Beronikis.104 
Ptolemaj se je najverjetneje rodil leta 295 pr. n. št., istega leta pa je umrla Antigona,105 zato se 
je Pir poročil z Lasandro (hči Agatokla iz Sirakuz),106 kar se je kasneje izkazalo za vzrok oz. 
za enega izmed več vzrokov v slabšanju odnosa z Demetrije Poliorketom,, kar je naposled 
privedlo do velikega spora z njim. A v tem času se je Pir posebno raje ukvarjal z manjšimi 
vojnimi načrti, misli so mu velikokrat uhajale na reševanje oz. na ekspanzijo v sosednje 
pokrajine. Ujel je priložnost in posegel v politične razmere v Makedoniji. Da bomo razumeli, 
zakaj je do tega prišlo, si poglejmo dogodke v Makedoniji pred njegovim posegu. 

Še preden bomo pregledali samo dogajanje bi rad izpostavil še eno pomembno 
vprašanje: Zakaj je bila ravno Grčija še zmeraj tako pomembna v času zgodnjega Helenizma. 
Če si pogledamo zemljevid vzhodnega Sredozemlja hitro vidimo, da je grški prostor nekakšno 
periferno področje tega sveta. Je ozemeljsko najmanjša tvorba, geografske značilnosti in 
bogastvo je ali primerljivo ali pa celo manjše kot na drugih področjih. Tukaj se moramo vprašati 
po identiteti. Grški prostor, čeravno je postal v času helenizma samo eden izmed mnogih 
področji nove države/novih držav, je še venomer imel status kulturnega središče grškega sveta 
in Grkov na sploh. Se pravi, čeravno iz gospodarsko-ekonomskega smisla obvladovanje 
                                                
101 Mesto Passaron se omenja po Pavzaniju severno od Ambrakije, tradicija daritev Zevsu kot bogu vojne (Areius) 
opažana tudi na drugih lokacijah. 
102 Plutarh, Pir 6. 
103 Günther, »Pyrrhos,« 645–648. 
104 Plutarh, Pir 6.  
105 Justin 28.1. omenja tudi Pirovo hči, Olimpijado, najverjetneje gre za sestro Ptolemaja, možno poročena z 
Aleksandrom (sinom Pira in Lasandre). Ker se je Ptolemaj skoraj zagotovo rodil v istem letu kot je prišlo do smrti 
Antigone, je Olimpijada zato rojena prej in je tako starejši otrok. 
106 Diodorus 21.4 omenja poroko malo pred bitko pri Sentinu, okoli leta 295. Na podobno letnico kažejo tudi 
Plutarhovi zapisi v Življenjih, glede na poroke po Antigonini smrti (Glej: Plutarh, Pir 4) in starosti Ptolemaja in 
Aleksandra kot poveljnika (Glej: Plutarh, Pir 21). 
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grškega področja sam po sebi nebi prinesel prevlado, bi pa prestiž, ki je izhajal iz te funkcije, 
prinesel veliko veljavo vsakomur, ki bi to ozemlje nadzoroval.  

Kasander se je kot eden izmed diadohov po smrti Aleksandra Velikega utrdil na 
področju Makedonije ter neuradno tudi Grčije (brez Epira), Lizimah pa v sosednji Trakiji. Ob 
spopadih med diadohi in razglasitvi kraljevskih nazivov leta 306 pr. n. št. in končnem razpadu 
Aleksandrove države po bitki pri Ipsu  je Kasander vladal iz Makedonije ter še vedno vodil 
kampanjo proti Demetriju.107 Nestabilnost v Makedoniji je samo eskalirala s smrtjo Kasandra 
leta 298 pr. n. št., ko je prestol po smrti njegovega šibkega sina Filipa IV. poskušal prevzeti 
Demetrij. A v tem času je v Makedoniji kot regentka zavladala Kasandrova žena Tesalonika 
Makedonska, v politični boj za prevlado sta se pa vmešala sina Kasandra, Antipater II. in 
Aleksander V.108 Ker je videla, da se odnos med Antipatrom II. In Aleksandrom V. stopnjuje 
v vojno stanje, se je Tesalonika modro odločila, da je prišlo do razdelitve države med oba brata, 
kljub temu, da je oblast de jure pripadala po dedni postavi Antipatru II., starejšemu izmed obeh 
sinov. Ta se je čutil okrajšanega in je mater umoril ter dvignil vojsko nad brata,109 kateri je 
poklical na pomoč Demetrija. Ker je ta imel opravke v Grčiji110 in se ni mogel dovolj hitro 
odzvati, se je Aleksander obrnil na Demetrijevega soborca v času vojne diadohov, epirskega 
kralja Pira, ki je prišel z vojsko, a je zahteval za oboroženo posredovanje dve makedonski 
pokrajini: Stimfajo in Parauajo, od novo pridobljenih provinc pa Ambrakijo, Akarnanijo in 
Amfilohijo. Aleksander teh pogojev kot mlad in neizkušen general ni mogel zavrniti, zaradi 
Antipatrove grožnje pa ni imel veliko izbire. Tako je s potrjenimi pogoji Pir postavil posadko 
v teh pokrajinah, ostalo deželo pa vračal Aleksandru kos za kosom, kakor jih je iztrgal 
Antipatru.  Lizimah, vladar v Trakiji, bi Antipatru kot tast rad pomagal, a je imel doma že dovolj 
skrbi. Pir je uspešno zmagoval v bitkah z Antipatrom, ki je kot morilec matere že tako ali tako 
bil nezaželen, zato je slednji zbežal k tastu, kateri je poskusil vzpostaviti mir med bratoma z 
upoštevanjem nekdanje želje razdelitve njune matere. Po Plutarhu111 je Lizimah tukaj poskušal 
Pira ukaniti pod pretvezo, da mu mir svetuje Ptolemaj. V pismu bi mu naj Antipater izplačal 
odkupnino tristo talentov, a Pir bi naj to ukano (po Plutarh že takoj, ko je prvič prebral pismo) 
spregledal, saj je bil Ptolemajev pozdrav napačen oz. za Pira nenavaden. Namesto običajnega 
nagovora: »Oče želi sinu srečo in zdravje«112 je stalo v ponaredku: »Kralj Ptolemaj želi kralju 
Piru srečo in zdravje«.113 Pir je Lizimahu oponesel goljufivi poskus, ker pa je bil vzlic temu 
pripravljen skleniti mir, so se stranke sestale, da bi ob slovesni daritvi s prisego potrdile 
dogovor. Ko pa so zavoljo daritve bogovom ob znamenju slovesne prisege prignali bika, svinjo 
in ovna pred oltar, se je oven nenadoma zgrudil mrtev na tla. Plutarh o tem poroča slednje: »Vse 
je udarilo v smeh kakor nad veselo šalo, toda vedež Teodot je Pira posvaril, naj ne priseže, saj 
takšno znamenje napoveduje smrt enega treh kraljev, kar je Pir upošteval in se odrekel 
miru.«114  

Tu se odlomek zaključi, a moramo na zadnje dogodke gledati s sumom. Zelo mogoče 
je, da je ali Pir privolil v mir brez ukane in znamenja ali pa da je mir izničil Demetrij Poliorket, 
ki je Aleksandra umoril ter nato zaradi nepriljubljenosti Antipatra zlahka prevzel prestol v 
Makedoniji.115 Kakorkoli, po tem dogodku je bilo za Pira očitno, da mir z Demetrijem 
Poliorketom ni več mogoč, posledica tega so pa bili boji med dvema nekoč zelo bližnjima 

                                                
107 Will, »The Cambridge Ancient History; Volume 7,« 52–61. 
108 Badian, »Antipatros,« 776–777. 
109 Sovre, Stari Grki, 516–517. 
110 Boji z uporniki, zasedba Aten in obleganje Šparte. 
111 Plutarh, Pir 6. 
112 Plutarh, Pir 6. 
113 Plutarh, Pir 6. 
114 Plutarh, Pir 6.  
115 Adams, A Companion to Ancient Macedonia, 216–217. 
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prijateljema. Po teh travmatičnih dogodkih zasledimo v naslednjem odlomku (Pir 7), kako se 
kralj Pir spopade s Pantauhom, generalom Demetrija Poliorketa.116 Že pred tem dogodkom 
(uboj Aleksandra) sta bila Demetrij in Pir v sporu, ker je slednji organiziral nekaj nenadnih in 
nenapovedanih vpadov v Tesalijo, ter zaradi Demetrijeve predaje Pira kot talca Ptolomaju, ki 
sem jo že omenil. Ker sta oba vladala v Makedoniji je bil nadaljnji spopad neizbežen. Demetrij 
se je po zmagovitem pohodu proti Aitolcem odpravil proti Piru, velik del vojske pod 
poveljstvom generala Pantauha je pa pustil na svojem ozemlju. Ko je Pir za to izvedel, se je 
odpravil naproti Demetriju, a sta se vojski spotoma zgrešili. Demetrij je vdrl v Epir, Pir je pa 
naletel na čete, ki jih je Demetrij pustil na svojem ozemlju, se pravi na čete pod poveljstvom 
Pantauha. Sledila je težka in krvava bitka, še posebej med obema poveljnikoma.117 General 
Pantauh, ki je bil »po hrabrosti, spretnosti in telesni moči priznano najboljši borec med 
Demetriovimi častniki«118 je izzval Pira na dvoboj. O takratnem Pirovem razpoloženju in 
mislih Plutarh poroča: »Hotel si je usvojiti slavo pradeda Ahila bolj z junaškim dejanjem kakor 
s plemenitostjo rodu.«119 Na začetku dvoboja sta poveljnika oba vrgla kopje, temu je pa sledila 
silovita bitka od blizu z meči. Oba bojevnika sta bila ranjena, a v primerjavi s Pirom je bil 
Pantauh veliko huje ranjen in je bil hitro odvlečen iz bojne vihre, preden bi lahko Pir zadal 
smrtni udarec. Pirova zmaga v dvoboju je preostale epirske bojevnike tako zelo ohrabrila in 
motivirala, da so, znova po Plutarhu, brez težav razbili falango in Makedonce prisilili v umik. 
Pri zasledovanju poražene vojske so velik del vojaškega kontingenta sovražnika ubili, okoli pet 
tisoč so jih pa ujeli.120  

Pirove značajske značilnosti in pomanjkljivosti po Plutarhu 
Zaradi njegove drže med bitko z makedonsko vojsko in med dvobojem s Pantauhom začudo 
Makedonci Pira niso zasovražili, ravno obratno – spoštovali so ga ter celo občudovali in o njem, 
vsaj po poročilih nam znanih preko Plutarha, nasploh veliko in z občudovanjem govorili o njem. 
Tako npr. Plutarh poroča: »S svojim pogledom, s svojo okretnostjo in sploh z vsem načinom 

                                                
116 Po porazu v bitki pri Ipsu je bil Demetrij Poliorket primorat spremeniti svojo vojaško in politični politiko. 
Demetrij je bil v primerjavi z očetom samo „vojaška roka“ Antigonove države in čeprav je bil vojaško zelo 
sposoben, zdaj ni imel za sabo nekoga, ki bi lahko brzdal njegov impulziven značaj in dopolnjeval njegovo 
politično neznanje in slabo presojo. Zaradi vseh teh razlogov Demetrij ni imel neke resne možnosti za vzpostavitev 
svoje države ali pa celo velike skupne države po Aleksandrovem nazoru, drugim vladarjem je bil nevaren samo 
zaradi impulzivnosti in velike mornarice, čeprav so ga ostali diadohi kasneje napadli. Ker sta Lizimah in Ptolemaj 
z dinastično poroko sklenila zavezništvo, je začel tudi Selevk iskati zaveznike, zato se je odločil za povezavo z 
Demetrijem (prav tako z dinastično poroko), a ta ni trajala dolgo, ker se je Demetrij neuspešno hotel povezati s 
Ptolemajem in ker Selevku ni želel prepustiti nekaj pomembnih pristanišč ob meji med državama. Po Kasandrovi 
smrti se Demetrij zaradi spontanega značaja ni mogel upreti poskusu osvajanja Makedonije in nekaterih grških 
polis. Znebil se je vseh Kasandrovih naslednikov (o tem kako se je znebil zadnjega naslednika, Aleksandra, 
podrobneje v obnovi odlomkov), se razglasil za kralja Makedonije ter ustanovil novo prestolnico, Demetriado. S 
tem podvigom je postavil temelje legitimnosti za vladanje svojega sina, Antigona Gonata  Kmalu za tem je stopil 
v spopad z bivšim zaveznikom in sedanjim rivalom Pirom, kateremu je pomagal Demetrijev stari nasprotnik 
Ptolemaj. Demetrij se je Piru za vpade v Makedonijo maščeval tako, da je zavzel Korkiro in ugrabil njegovo ženo 
V tem času se je povezal s sirakuško državo na Siciliji, za kratek čas se je pojavila vizija velikega sredozemskega 
pomorskega imperija Sledila so leta nepomembnih in neučinkovitih spopadov, zaradi katerih je Demetrij počasi 
izgubljal priljubljenost med Grki. Leta spopadov so ga prisilila v spremembo grške politike, ki je prej temeljila na 
svobodi polis in svobodi Panhelenske zveze in je sedaj bila izrazito brutalna. Prav tako je bil vse manj priljubljen 
v Makedoniji, ki je bila zaradi konstantnih vojn in spopadov precej izčrpana Pomanjkanje priljubljenosti, 
despotsko in finančno zahtevno politiko ter Demetrijevo nepremišljenost je izkoristil Ptolemaj, ki je zavzel precej 
pomembnih Demetrijevih morskih oporišč, med katerimi so bile tudi Atene in Ciper. Demetrij naj bi v času izgub 
načrtoval veliko osvajanje Azije, zato je tudi gradil veliko ladij. (Will. The formation of the Hellenistic kingdoms: 
The adventures of Demetrius Poliorcetes. 101–110.). 
117 Plutarh, Pir 7. 
118 Plutarh, Pir 7. 
119 Plutarh, Pir 7. 
120 Plutarh, Pir 7. 
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gibanja je spominjal na Aleksandra.«121 To je bilo pomembno v času, ko se je množica kraljev 
potegovala za Aleksandrovo dediščino in so skušali s svojimi dejanji priklicati čim več asociacij 
na največjega izmed Grkov, saj bi s tem lažje legitimirali lastno oblast. Čeprav so ga mnogi 
vladarji skušali oponašati na različne načine, je samo Pir obvladal vojaško taktiko in strategijo 
v tolikšnem obsegu kot Aleksander, dokaz za to so ravno takšni opisi in hvalnice. Medtem ko 
so, po Plutarhu, ostali nasledniki se oblačili v purpurne toge, se obkrožali z močnimi in znanimi 
stražarji in se okraševali z zlatom, je Pir Aleksandra oponašal z vedenjem in z mečem.122 Kot  
»pravi sin svojega bojevitega ljudstva«123, kakor navaja Sovre v predgovoru, je bil Pir 
upravičeno mnenja, da je vojna umetnost edina, katera je primerna za kralja. Pir je bil do 
prijateljev ljubezniv in vedno prijazen. Za usluge se je hotel oddolžiti do te mere, da ga je 
neizmerno pekla vest, ko je umrl njegov prijatelj Aeropos, ki mu je bil Pir ob smrti še vedno 
dolžan in je celo vrnil dolg Aeroposovim naslednikom: 

 
Do prijateljev je bil ljubezniv in tudi v nevolji blag. Če mu je kdo izkazal uslugo, 
se mu kar ni mogel dovolj naglo oddolžiti. Ko je umrl Aeropos, je čez mero 
žaloval za njim. »Vsi moramo umreti,« je dejal, »taka je človeška usoda,« vendar 
si je delal najhujše očitke, da se rajnemu navzklic dobri volji iz same mudljivosti 
ni izkazal tako hvaležnega, kakor je zaslužil. »Dolg lahko vrneš tudi upnikovim 
dedičem; usluge, ki si jih prejel od prijatelja, pa mu moraš poplačati, še ko živi, 
drugače te peče vest, ako je tvoje občutje plemenito in pošteno.«124 
 
Prav tako mu je bilo malo mar za obrekovalce in se za njih ni zmenil, do njih je bil celo 

prijazen in razigran. Čeravno je odlomek potrdilo, da je Pir, tako v očeh Plutarha, kot tudi 
družbe 1. stoletja našega štetja, stvarno bil moralno poštena oseba, je pa odlomek pomemben 
nakazatelj na Pirovo politično apatičnost in v nekolikšni meri neznanje oziroma nezmožnost 
reševanja nekaterih političnih problemov. Ne samo nezmožnost reševanja, odlomek nam nudi 
pomemben vpogled v omejenost Pira kot državnika, saj sam ali ne vidi, ali noče videti oziroma 
si prekriva, da se lahko iz obrekovanja razvije tudi nekakšna nevarnost zoper njegovo oblast. 
Kot vojak vidi meč kot edini legitimen in stvarno edini možen pripomoček, s katerim lahko 
pridobi oblast; istočasno pa, posredno skozi svoja dejanja ali zavedno ali nezavedno, zavrača 
moč besed in diplomacije:  

 
V Ambrakiji so mu svetovali, naj izžene nekega obrekovalca, ki ga je blatil. Piros 
pa je baje rekel: »O, naj kar ostane v deželi! Bolje je, da zabavlja name v ozkem 
krogu, kakor da bi me objedel po širokem svetu.« Neka družba ga je obirala pri 
pijači. Na zasliševanju jih je vprašal, ali so res grdo govorili o njem. »Res, 
veličanstvo,« so priznali, »pa še več bi ti jih bili izrekli, da smo imeli več vina!« 
Piros se je zakrohotal in jih izpustil.125  
 
Iz tega odlomka (Pir 8) je več kot očitno razvidno, da je bil Plutarhu Pir kot zgodovinska 

osebnost osebno všeč, ter da je imel njegov značaj za moralnega in ga je zato tudi označil s tako 
pozitivnimi lastnostmi in opisi. A tudi Plutarh poda v svojem opisu (verjetno izmišljeno) grajo, 
ko je izrekel, da čeprav je bil Plutarh vojaški genij, se pa na ostale stvari ni spoznal, prav tako 

                                                
121 Plutarh, Pir 8. 
122 Njegovo vojaško sposobnost sta hvalila celo Hanibal, kateri je rekel, da je Pir največji izmed vseh vojaških 
poveljnikov, njemu sledi Scipiu Africanus, nato pa on [Hanibal] sam in Antigon, slednji pa bi naj celo izjavil, ob 
vprašanju, kdo je najboljši general, da je to »Pir, če bo le dočakal visoko starost«. (Plutarh. Pir 8.) 
123 Sovre, »Piros,« 52–53 
124 Plutarh, Pir 8. 
125 Plutarh, Pir 8. 



David Vidmar Čeru, Domen Iljaš 

 
26 

 

ga pa tudi niso zanimale – in v tem se kaže nekakšne omejenost, katera ga je vse življenje 
pestila. Tako je recimo, znova po Plutarhu, na vprašanje kdo je najboljši glasbenik odgovoril, 
da je najboljši vojščak oz. bojevnik gotovo Polysperchon.126 Tukaj lahko naredimo povezavo 
s Sovretovim komentarjem o samemu Piru, prikazan v odlomku o opisu Pirovega otroštva, kjer 
je Sovra podal naslednjo sodbo: »In kakor je bil že prvi vojskovodja svojega časa, državniške 
modrosti ni bilo v njem niti kanca.«127 Podobno kot odlomek Pir 8, govori tudi odlomek Pir 
9 o Pirovem zasebnem življenju, bolj natančno o treh izmed njegovih porok; z Antigono leta 
299 pr. n. št., s katero bi naj imel sina Ptolemaja, z Lanaso 295 pr. n. št., s katero naj bi imel 
Aleksandra in z Birkeno nekje med leti 295-290 pr. n. št., katera naj bi mu rodila sina 
Birkena128 Tukaj Plutarh poroča, da so bile vse poroke političnega značaja z namenom 
izboljšati vojaško-politični položaj po smrti Antigona. Pir je tudi v zakonskem življenju kazal 
svojo ljubezen do idealov bojevanja – kako pomemben je bil boj in vojaški uspehi za Pira nam 
lepo pokaže tudi naslednji odlomek, v katerem Pir doreče, da bo njega in njegovo ozemlje, moč 
in slavo nasledil tisti sin, na katerega bo sam najbolj ponosen. In seveda je ta ponos izhajal iz 
vojaških uspehov in poguma posameznega sina: »Bili so še majhni gnjeci, ko ga je eden vprašal, 
kateremu misli zapustiti krono. »Tistemu,« je delal, »ki bo imel najostrejši meč!« Ta odgovor 
ne zaostaja prav nič za zloglasno kletvijo v tragediji: Brata naj z ostrim si železom razdelita 
dom! Tako brezobzirno in surovo je načelo vladoželjnosti!«129 

Od Demetrijevega padca do Pirovega odhoda iz makedonskega prostora 
Plutarh poroča, da se je Pir po zmagoviti zmagi nad Demetrijem (tukaj je po vsej verjetnosti 
mišljena njegova zmaga proti Pantauhom in ne proti samemu Demetriju) vrnil v njegov rodni 
Epir. O njegovemu (kratkemu) povratku v rodno deželo je Plutarh poročal slednje: »Po 
                                                
126 Plutarh, Pir 8. 
127 Sovre, »Piros,« 52–53. 
128 Pir je bil večkrat poročen, in je imel več otrok z različnimi ženami. Njegova prva žena (poroka 299 pr. n. št.) 
je bila Antigona, posvojena hči Ptolemaja, ki jo je srečal na egipčanskem dvoru. Le-ta je zaročil Pira z Antigono, 
hčerjo svoje žene, katera je pripomogla k temu da je Pir pridobil ladjevje, denar in vojaško silo ter da se je ponovno 
povzpel na epirski prestol. Kljub temu da je bila to velika želja Pira, pa je s tem pridobil tudi Ptolemaj. Ko je bolje 
spoznal, Pira je prepoznal, da mladi princ ni imel duše vazala, ampak kralja, zavojevalca. Zato in pa zato, da brani 
Ptolemajevo deželo pred konflikti v Makedoniji, ga je poslal v boj z vojsko in ladjevjem. Antigona je Piru rodila 
hčer Olimpijo ter sina Ptolemaja. Iz zapiskov lahko razberemo da je umrla isto leto kot je rodila sina, tako da kljub 
temu da dokazov o temu ni, lahko sklepamo, da je umrla ob rojstvu Ptolemaja (V: Austin. The Hellenistic world. 
106).  Druga žena, Lanasa, se je z njem poročila nedolgo za tem, ime ji je bilo Lanasa. Pir se je poročil z Lanaso 
leta 295 pr. n. št., z dovoljenjem njenega očeta Agatoklesa, sirakuškega kralja, skupaj sta imela enega otroka, sina 
Aleksandra, zakon pa ni trajal dolgo, kajti Lanasa se je ločila od Pira in pobegnila domov v Kerkiro.  K sebi je 
povabila Demetria Poliorketa, kajti on naj bi bil ženitvi bolj naklonjen kakor Pir, kateremu je Lanasa očitala, da ji 
posveča manj pozornosti kakor drugim svojim ženam. Demetrij je povabilo sprejel in se z Lanaso poročil (Plutarh, 
Pir 9; Austin. The Hellenistic world. 405). Temu je sledila tretja poroka, tokrat z Birkeno. Birkena je bila hči  
Bardilisa (vladal med 295-290 pr. n. št.), Ilirskega kralja Dardenskega kraljestva. Srečanje Pira in Bardilisa je bilo 
na začetku napeto, saj je slednji preko vojne z Makedonijo obnovil ugled lastnega kraljestva, Pir pa se je bojeval 
proti Ilirom, in je zavzel njihovo prestolnico. A zaradi moči Pira in pa sovraštva obeh moških do Makedonije, je 
Bardilis videl Pira kot obetavnega zaveznika, kar sta ovekovečila s poroko Bardilisove hčere Birkene s Pirom leta 
292. Rodila mu je sina Helenusa.O teh treh partnericah nam poroča Plutarh, medtem ko lahko v drugih virih 
zasledimo tudi drugi dve ženi. Hči Audoelona iz Paeonije, ter hči Ptolemaja Keravnosa, o katerih pa v zapisih ni 
veliko omemb. Otroke je Pir vedno vzgajal v strastne bojevnike in vojščake. Njegova otroka, najstarejša hči 
Olimpija, ter sin Lanase Aleksander sta se poročila in imela tri otroke -  Pira II, Ptolemaja in Pitijo. Ko sta bila Pir 
II in Ptolemaj dovolj stara, jima je prepustila oblast, kar pa se ni dobro končalo, saj sta bila kmalu potem usmrčena, 
Olimpija sama pa je po zapisu rimskega zgodovinarja Justina umrla od žalosti nedolgo zatem. Najstarejši sin 
Ptolemaj, katerega je Pir vzgajal za naslednika, se je po očetovi vrnitvi iz Italije izkazal z vrsto vojaških zmag, a 
je preminil med umikom s Sparte. Pir ga je maščeval a je tudi sam nekaj dni zatem izgubil življenje na ulicah 
Argosa. Aleksander II je po očetovi smrti prevzel njegov prestol, in nadaljeval vojno z Antigonosom II Gonatosom. 
Zavaroval je Epir, nadzor nad katerim je po njegovi smrti prevzela njegova sestra in žena Olimpija (Austin, The 
hellenistic world, 485.; Plutarh, Pir 9.) 
129 Plutarh, Pir 9. 
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zmagoviti bitki z Demetrion se je Piros vrnil domov v sijaju slave in poln zanosnega veselja. 
Ko so mu Epirski vzdeli priimek Orel, jim je rekel: »Po vas sem postal orel. Naravno: zakaj 
vaše orožje me je kakor na krilih poneslo v višave!«130 

Dogodki, ki so sledili Pirovi vrnitvi v rodni Epir so nenavadni. V nasprotju s svojo 
naravo drugače rigorozno častivrednega vojaškega poveljnika je tokrat Pir izkoristil  
Demetrijevo bolezen (slednji naj bi kmalu po Pirovi zmagi proti Pantauhom hudo zbolel) in 
ukazal roparski pohod v Makedonijo, pri čemer je dosegel celo Edeso, ne da bi naletel na 
kakršenkoli upor, saj so Makedonci v velikemu številu dezertirali iz Demetrijeve vojske in se 
pridružili Pirovim silam. Šele kasneje se je Pir moral hitro umakniti, ko so veji kontingenti 
Demetrijeve vojske prišli in z relativno lahkoto premagali njegovo roparsko vojsko.131 Pir je 
gotovo menil, da je Demetrij Poliorket zaradi stalne vojne že izčrpan, a realnost je bila 
popolnoma drugačna: 

 
Toda četudi je Demetrios hitro in brez truda vrgel Pira iz dežele, se vendar ni 
prepustil brezskrbnosti. Nosil je v glavi velike načrte ter si hotel s 100.000 
možmi in 500 ladjami dobiti nazaj državo, ki jo je nekdaj imel njegov oče. 
Zategadelj mu konflikt s Pirom ni šel v račun, na drugi strani pa tudi ni mogel 
trpeti, da bi mu sedel na meji Makedonije tako nevaren in nadležen sosed, kakor 
je bil ta pustolovski osvajač. Ker pa mu je a vojno z njim primanjkovalo časa, se 
je hotel sporazumeti in skleniti mir, da bi se bil mogel nato obrniti zoper druge 
kralje. Iz teh razlogov je med njima res prišlo do pogodbe.132  
 
Preostali diadohi so hitro uvideli, kaj Demetrij pripravlja in tudi Pir si je naposled moral 

priznati, da se bo zadeva z Demetrijem lahko rešila samo s ponovno vojno. Sedaj so se kolesa 
zgodovine počasi začela ponovno obračati in Pir je začel snovati načrt, kako konfrontirati 
svojega nekdanjega prijatelja, ki je še vedno nadzoroval Makedonijo. Demetrij Poliokret je že 
pred samim odprtim spopadom s starim prijateljem odprto razglašal njegovo nestrinjanje s 
Pirovo ekspanzionistično politiko na območju Tesalije. Plutarh poroča, da je bil Demetrij 
mnenja, da so po značaju Makedonci preveč divji, če so predolgo pri miru in jih je težko 
kontrolirati, zato jih je skušal pred veliko vojno, s katero bi obnovil državo, stalno zaposlovati 
v neštetih kampanjah in vojnah.133 Ampak že sam njegov nastop je bil problematičen, saj je bil 
prvi »tuji« kralj Makedonije. Odrasel je izven njenih meja v Mali Aziji in vodil stalne vojne 
drugod po svetu, dokler mu ni enkrat le uspelo priti v Makedonijo in se je polastiti. Njegova 
popularnost je upadala v primerjavi s Pirom, katerega popularnost je rastla iz dneva dan.134 
Pirov pogum in obnašanje pa sta vedno bolj privlačevala Makedonce. Demetrij pa se je zaradi 
stalnih vojn zameril predvsem Grkom. Zaradi težavnega položaja v Grčiji, kjer je Pir imel 
vseskozi svoj vpliv, in  vse večjih osvajanj in prodiranja Ptolemaja na njegovo otočje, je moral 
Demetrij uvajati vse strožji in bolj okruten način vladanja na tem ozemlju. Zaradi tega ni bilo 
več nič govora o svobodi grških mest ali pa o Korintski zvezi, katerih primarna naloga je bila 
predvsem uničevanje Kasandra.135  
                                                
130 Plutarh, Pir 10.  
131 Plutarh, Pir 10.  
132 Plutarh, Pir 10.  
133 King, Ancient Macedonia, 227. 
134 Tukaj se moramo vprašati, kako točna je ta izjava. Gotovo je res, da je zaradi vojaško-političnega položaja 
Demetrija se Pirov položaj izboljšal, ampak to je po vsej verjetnosti izključno posledica upada Demetrijeve 
popularnosti in ne dviga Pirove. Že večkrat je bilo skozi članek izpostavljeno in tudi tukaj mora biti, da je Plutarh 
ne samo na očitnih mestih, ampak tudi tako kot v tem odlomku (Plutarh, Pir 10.) prikazan Pir kot moralno stanovita 
in poštena oseba, kar je samo po sebi problematično in očiten odraz, tega kar (danes) opišemo kot enostransko 
gledanje in interpretiranje dogodkov.  
135 Will, The formation of the Hellenistic kingdoms, 107–108. 
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Po drugi strani je tudi sam Pir večinoma ignoriral razvoj real-političnega stanja, saj je 
imel še vedno »velike sanje« o osvajalskih pohodih in restavraciji velikega imperija. Tako ni 
uvidel, da bo Demetrijev padec povzročil vnovičen politični vakuum, za katerega se bodo borili 
zmagovalci. Tukaj je Pir naredil veliko napako, ko ni že vnaprej razmišljal o zavezništvih, 
katera bodo nastala po Demetrijevem padcu, kar bo kasneje bilo odločilnega pomena. Tako se 
je tudi sam Pir začel pripravljati na velik vojaški pohod v Malo Azijo, na ozemlje kjer je nekoč 
bilo Antigonovo Azijsko kraljestvo,136 a ko se je začela pripravljati velika koalicija Lizimaha, 
Selevka in Ptolemaja, je bil v to začasno tvorbo zoper Demetrija potisnjen tudi Pir. In tako so 
leta 288 pr. n. št. napadli ostanke Demetrijeve vojske. Noč pred začetkom kampanje bi Pir naj 
imel burne sanje, katere so še spodbudile njegovo vnemo za boj: »Tisto noč (pred odhodom) se 
je Piru sanjalo, da ga kliče Aleksander Veliki. Šel je za glasom in našel kralja bolnega. Ta ga je 
prijazno sprejel in mu obljubil, da mu bo rade volje pomagal. »Kako mi boš pomagal kralj«, se 
je Piros drznil vprašati, »ko si pa bolan?« »S samim svojim imenom,« mu je odvrnil, sedel na 
nisajskega konja ter odjezdil naprej pred njim. Sanje so Pira navdale v pogumom.«137  

Pir je napadel iz Epira, Lizimah iz Trakije in Ptolemaj je iz morja napadel samo Grčijo. 
Demetriju je uspelo relativno hitro odreagirati in odpravil se je proti Lizimahu in njegovim 
kontingentom, ampak, ker ni zaupal svojim makedonskim vojakom, da se ne bodo predali in 
pridružili velikemu makedonskemu generalu, se je obrnil in raje šel nad Pira, ki pa je medtem 
prodrl že vse do Beroie. Tukaj se je treba vprašati, če je Demetrij še vedno verjel v zmago, ali 
pa se je končno zavedal, da je ujet med veliko večje sile, katerim tako številčno, kot tudi po 
politični moči in finančnem ozadju ni bil kos. Ko si je nekaj njemu zvestih oficirjev končno 
dovolilo stopiti do njegovega šotora in mu povedati, da ne bodo več podpirali njegovega 
življenjskega stila ter da se ga odrekajo kot njihovega poveljnika, se je Demetrij preoblekel v 
navadna oblačila in pobegnil, zatem pa je zapustil Evropo in poskušal osvojiti ozemlja v Aziji. 
Zaradi izgub grških polis s strani Ptolemaja ter Lizimahovih in Pirovih vdorov v Makedonijo 
je izgubil vojsko in ostala mu je samo še mornarica. Demetrij je evropske posesti pustil v upravi 
svojega sina Antigona Gonata in se odpravil na Lizimahova in nato še na Selevkova posestva, 
kjer je hitro izgubil celotno vojsko in je bil ujet. Selevk naj bi mu »ponudil« pozlačeno kletko 
in Demetrij je umrl tri leta kasneje.138  

Makedonci so spoštovali Pira zaradi njegovega ravnanja z makedonskimi ujetniki, 
njegovega poveljevanja in na sploh njegove osebnosti. Ker pa je tudi Lizimah želel del 
Makedonije, kot kompenzacijo za sodelovanje v vojni, sta si jo razdelila. Pasaža, ki jo je Plutarh 
o tem zapisal je pomemben indikator, da je to bila ena izmed največjih Pirovih napak – tako 
velika, da ga je naposled stala izgubo večjega dela svojega ozemlja v vzhodnem Sredozemlju. 
Slednje pasaža je tako eden izmed redkih delov teksta, kjer Plutarh direktno kritizira Pira in 
napade tako njegovo politično nedoraslost, kot tudi njegove prekomerne vojaške ambicije. 
Posebej ta del teksta je še toliko bolj zanimiv, saj ne smemo pozabiti, da je delo nastalo v času 
poslednjih rimskih ekspanzionističnih vojn in relativno z lahkoto se lahko pojavijo paralele med 
Pirom in rimsko državo:  

 
Zdaj [po uspešni Pirovi kampanji zoper Demetrija in begu slednjega] se 

je prikazal tudi Lisimahos in izjavil, da je zmaga nad Demetriom skupno delo in 
da je on k uspehu pripomogel prav toliko, kolikor Piros. Zategadelj je zahteval, 
naj se država razdeli v dvoje. Ker Piros ni Makedoncem še nič kaj trdno zaupal, 
marveč je slej ko prej dvomil o njihovi lojalnosti, je Lizimahov predlog sprejel, 

                                                
136 Po podatkih naj bi celo zbral nekje do 98,000 pehote, 12,000 konjenikov in ogromno floto 500 ladij. (King, 
Ancient Macedonia, 227.). 
137 Plutarh, Pir 11. 
138 Will, The formation of the Hellenistic kingdoms, 101–110. 
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in tako sta si porazdelila deželo in mesta. Trenutno je bil ta korak gotovo koristen 
in jima je prihranil vojno, vendar sta le prehitro spoznala, da je bila delitev, ki 
sta jo izvedla, bolj začetek novih prepirov in obtožbam kakor konec staremu 
sovraštvu. Oba sta spadala med dinaste, katerih pohlepu po posesti ne dela meja 
ne morje, ne gorovje, ne neobljudena pustina, katerih lakomne želje se ne 
ustavijo niti od mejnikih, ki ločijo Evropo in Azijo.139  
 
Njuno zavezništvo je bila bolj posledica obojestranskega strahu oziroma nekakšna 

garancija, če bi si Demetrij nekako opomogel, da bi se lahko potem skupaj branila, kar pa se je 
kmalu, z ozirom na dogodke v Mali Aziji, pokazalo za nepotrebno. Niti Pir niti Lizimah nista 
imela interesa seliti svoje prestolice, zato sta vladala kot da je bil njun del Makedonije le nek 
nov priključek njunima Kraljestvoma naslednji dve leti. Pir je, tako kot Demetrij pred njim, 
ugotovil, da je Makedonce lažje imeti pod nadzorom, če so venomer na nogah – se pravi da so 
vedno aktivni na nekakšnem vojnem pohodu. Lizimah se je v tem času seveda začel zanimati 
za makedonski prestol, ker bi to močno povečalo njegovo politično moč, dejansko bi se mu 
odprla tudi možnost obnovitve Aleksandrovega imperija, želel je seveda nadaljnjo ekspanzijo, 
s katero se je po prevzemu prestola tudi močno ukvarjal. Tukaj je Plutarh potegnil zanimive 
paralele med Pirom in Lizimahom (tudi tukaj bi rad izpostavil, da je mogoče diadohe in njihov 
način življenja – se pravi življenje polno konstantne vojne – povezati z rimsko državo Pluarhove 
dobe. Sedaj bi se bilo treba vprašati – a naj bo to snov kakšnega drugega članka – ali je potrebno 
Plutarha brati ne samo kot biografijo, ampak tudi kot alegorično kritiko Rima): 

 
Pri takih značajih si pač ni mogoče misliti, da bi se mirno in brez nasilja 
zadovoljeval is tem, kar vsakteri ima, če so si sosedje in se njih ozemlje stikajo 
ali posegajo celo drugo v drugo: saj ne morejo živeti brez vojne, ko pa sta jim 
zahrbtnost in zavist postali druga narava. Besedi vojna in mir sta ji liki denar, ki 
ga uporabljajo, kakor se ravno naključi, pravično ali nepravično, samo da prinaša 
korist. Ti bi bilo pač lepše, da bi se sporazumno in odkrito vojskovali, kakor da 
dajejo času, ko njih krivičnost samo spi in miruje, priimek pravičnosti in 
prijateljstva.140  
 
Ni pa imel nobenega namena igrati »heroja svobode«, zato si je že med sprotnim 

osvajanjem novih dežel pridobil več sovražnikov. Bil pa je pomemben reformator helenistične 
Makedonije, saj je uvedel novo finančno upravo in skrbel za gospodarski dvig dežele. Bilo je 
logično v tej situaciji in z željami kakršne je imel Lizimah, da bi se najprej poskušal znebiti 
Pira. To je bilo, dokler je bil Demetrij še na prostosti in grožnja iz Male Azije, nemogoče. Po 
njegovem zajetju je pa ta grožnja izginila.141 Pir tudi ni mogel pričakovati nobene druge 
pomoči od svojih nekdanjih zaveznikov, saj se je s prevzemom oblasti v Makedoniji odtujil od 
le teh.142  Čeprav se je na novo povezal tudi z Antigonom Gonatasom, na tega ni mogel ravno 
računati, saj je bil ta tudi sam v kočljivem položaju vse od padca Demetrija naprej in zato ni 
imel posebne moči. Zato Lizimah ni imel več nobenega razloga, da bi še naprej ostal na ravni 
prijateljskih odnosov s Pirom in je začel z ofenzivo zoper slednjega poleti 285 pr. n. št.143 Pir 
se je moral zaradi premoči nasprotnika (kot tudi zaradi nasprotovanja samih Makedoncev!) 
relativno hitro umakniti nazaj v Epir in čakati na svojo naslednjo priložnost, da se dokaže na 
bojišču: 
                                                
139 Plutarh, Pir 12. 
140 Plutarh, Pir 12.  
141 Will, The formation of the Hellenistic kingdoms, 101–117. 
142 Braund, After Alexander: the Emergence of the Hellenistic World, 19–34. 
143 King, Ancient Macedonia, 178–235. 
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Piros je kmalu začutil, da se maje prestol pod njim: zato je s svojimi Epirci in 
zavezniškimi kontingenti zapustil Makedonijo pravtako naglo, kakor jo je 
usvojil. Iz tega je razvidno, da kralji nimajo razloga obtoževati množico, če 
obrača plašč po vetru: mali človek posnema samo nje, ko tako dela, oni so mu 
učitelji verolomnosti in izdajstva, saj živijo sami po načelu: Kolikor manjša je 
pravičnost, toliko večja je korist!144 
 
Toda tudi novonastalo močno kraljestvo Lizimaha ni obstalo dolgo, saj si je že s 

sprotnim osvajanjem, predvsem v Malo-Azijskih grških polisih njen vodja nakopal veliko 
prikritih tekmecev, nasprotnikov, kot tudi odprtih sovražnikov, zaradi svojega trdega načina 
ravnanja z le temi in težav znotraj svoje družine je dokaj hitro prišel tudi njegov padec.145 Se 
pravi je kar hitro Pir postal eden izmed poslednjih »pravih naslednikov« Aleksandra in njegove 
dediščine in bi se lahko končno po večletnih bojih umaknil v »blaženost« mirnega družinskega 
življenja. Toda po Plutarhovih besedah se je kar kmalu zgodilo ravno obratno:  

 
Tako je torej Piros izgubil Makedonijo in bil potisnjen nazaj v Epir. Sreča mu je 
ponujala možnost, da bi se bil lahko brez truda veselil svoje posesti in živel v 
miru kot kralj med svojim ljudstvom. Mirno živeti pa Piros ni mogel, zakaj kakor 
drugim ni privoščil miru, tako ga sam ni znal uživati. Brezdelnost mu je bila 
priskutna in jo je prenašal pravtako težko kakor Ahiles: »medli srce na skrivnem, 
kadar ostaja doma, hlepeč bo vojnem vrvenju.« Naposled pa je prilika le nanesla, 
da si je utešil željo z novo dejavnostjo 146 
 
Ta »dejavnost«, kakor jo je prevedel Anton Sovre, je pa lahko pomenila le eno stvar – 

vojno, bolj natančno, znamenito in že (v drugih publikacijah, člankih in monografijah) 
mnogokrat omenjeno, analizirano in interpretirano vojaško kampanjo zoper rastočo Rimsko 
Republiko. 
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Jaka Banfi 

Heruli v 6. stoletju 

Pričujoči članek je povzetek avtorjevega magistrskega dela z naslovom Heruli v 6. stoletju: od 
Rodulfa do Sinduala (508–567/568)1 in skuša podati pregled virov ter oris zgodovine Herulov 
v 6. stoletju. Zaradi omejene količine strani se je avtor članka osredotočil samo na najbolj 
bistveno. 

Povzetek 
Heruli so bili vzhodnogermanska etnična skupina, ki ji v virih lahko sledimo od druge polovice 
3. stoletja do druge polovice 6. stoletja. Konec 4. stoletja so Heruli, ki so prebivali ob obalah 
Črnega in Azovskega morja, izbrali tako imenovano hunsko alternativo in postali del hunske 
plemenske državne tvorbe v naslednjem sedemdesetletnem obdobju (378–454). Po propadu 
hunske nadoblasti leta 454 so Heruli ustvarili avtonomno državno tvorbo na območju današnje 
južne Moravske. Leta 508 so začeli vojno proti Langobardom, v kateri so bili poraženi, kar je 
povzročilo propad njihove državne tvorbe in razdelitev skupnosti na več medsebojno ločenih 
skupin. Največja skupina Herulov je leta 512 prešla Donavo in se naselila na ozemlju 
bizantinskega cesarstva, najverjetneje v Drugi (Sirmijski) Panoniji, kjer je ostala v naslednjem 
polstoletnem obdobju. Leta 528, v času cesarja Justinijana I. (527–565), so Heruli prestopili v 
krščanstvo, postali zavezniki bizantinskega cesarstva in aktivno sodelovali v bizantinskih 
vojaških operacijah proti Perzijcem na Vzhodu, Vandalom v Severni Afriki in Vzhodnim 
Gotom v Italiji ter Iliriku. Leta 566/567 se je skupina Herulov, ki je bila v Italiji, uprla 
bizantinski oblasti in razglasila svojega poveljnika Sinduala za kralja, vendar je Narzes 
upornike premagal in si preživele Herule podredil. Gre za zadnjo poznano epizodo v zgodovini 
Herulov, kaj se je s Heruli dogajalo po tem času, pa na podlagi razpoložljivih pisnih virov 
zaenkrat ne vemo. 

Abstract 
The Herules were an East German ethnic group, which can be traced in sources from the second 
half of the 3rd century until the second half of the 6th century. At the end of the 4th century, the 
Herules, who lived along the coastlines of the Black and Azov sea, chose the so-called Hunnic 
alternative and became a part of the Hunnic tribal state formation in the following seventy year 
period (378–454). After the fall of the Hunnic lordship in the year 454, the Herules formed an 
autonomous country formation in the region of modern-day south Moravia. In 508 they started 
a war against the Lombards, in which they were defeated. This led to the fall of their country 
formation and the division of their community into several separate groups. The largest group 
of Herules crossed the Danube in 512 and settled on the territory of the Byzantine Empire, most 
likely in Second (Sirmian) Pannonia (Pannonia (Sirmiensis) Secunda), where they stayed for 
the next 50 years. In 528, during the period of Justinian I (527–565), the Herules converted to 
Christianity, became allies of the Byzantine Empire and actively cooperated in Byzantine 
military actions against the Persians in the east, Vandals in North Africa and Ostrogoths in Italy 
and Illyria. In 566/567, the group of Herules, which was in Italy, rebelled against the Byzantine 
rule and proclaimed their commander Sindual king. However, Narses defeated the rebels and 
subjugated the surviving Herules. This is the last known act in the history of Herules. What 
happened to them after this time, based on available written records, we do not know for the 
time being. 

Ključne besede: Heruli, Germani, barbari, Justinijan I., bizantinsko cesarstvo, pozna antika, 6. 
stoletje 
                                                
1 Banfi, Jaka. Heruli v 6. stoletju: od Rodulfa do Sinduala (508–567/568). Magistrsko delo. 
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*** 
Heruli na splošno 

Heruli spadajo med tako imenovane vzhodnogermanske etnične skupine, kar v bistvu pomeni, 
da je njihov naselitveni prostor ležal vzhodno od Rena oziroma Donave.2 V virih se pojavljajo 
relativno pozno, in sicer šele v 3. stoletju, ko so prvič omenjeni v Deksipovem delu Scythica. 
Vse do 6. stoletja je njihova zgodovina relativno slabo poznana. Po mnenju nekaterih 
zgodovinarjev naj bi obstajali dve skupini Herulov: Zahodni Heruli, ki so prebivali nekje na 
območju Porenja in so bili občasno rekrutirani v rimsko vojsko kot posebna pomožna enota s 
taborom v današnji Konkordiji v Italiji in Vzhodni Heruli, ki so se v drugi polovici 3. stoletja 
naselili ob obalah Azovskega in Črnega morja in so kasneje prišli pod nadoblast Gotov, kasneje, 
konec 4. stoletja, pa pod nadoblast Hunov. Podoba Herulov, ki jo nam dajejo viri, je precej 
negativna. Šlo naj bi za izrazito primitivno etnično skupino, katere običaji in navade so bile 
neskladne z romansko kulturo. Tako naj bi Heruli pobijali stare in bolne člane oziroma članice 
skupnosti, od vdov pričakovali, da storijo samomor, se bojevali nagi, bili nagnjeni k 
prekomernemu uživanju alkoholnih pijač, imeli spolne odnose z živalmi in na sploh bili precej 
surovi in neizobraženi. Po drugi strani pa naj bi bili izvrstni in pogumni bojevniki, vajeni na 
nevarnost in prenašanje napora.3 O njihovi družbeni ureditvi ne vemo veliko, razen tega, da je 
bila občasno oligarhična, občasno monarhična. Prav tako nam je docela nepoznana vloga 
njihovih žensk in otrok. Vemo tudi, da so bili pogani, ki so častili večje število božanstev, po 
letu 528 pa so bili vsaj nominalno kristjani.4 

Relativno nizka stopnja zainteresiranosti za zgodovino Herulov, ki so jo pokazali 
zgodovinarji v zadnjih dveh stoletjih, je verjetno posledica dvojega. Prvič gre za razmeroma 
majhno etnično skupino, ki ni nikoli ustvarila dolgotrajne, stabilne in vplivne državne tvorbe, 
ki bi bila pomemben dejavnik na političnem zemljevidu poznoantične Evrope, drugič pa imamo 
za Herule na voljo razmeroma majhno količino pisnih virov. Naj izpostavim na prvem mestu 
dejstvo, da ne vemo, da bi o Herulih bil kadarkoli napisan origo gentis, to je zgodovina izvora 
ljudstva, kakršno imamo na primer za Gote, Alane, Vandale, Franke, Anglosase in Langobarde. 
Znanstvena in strokovna zgodovinopisna dela, ki obravnavajo Herule, se časovno omejujejo na 
obdobje od 3. do 6. stoletja in so v veliki meri produkt avstrijskega, nemškega, britanskega in 
francoskega zgodovinopisja. Eno od prvih strokovnih del, ki obravnava Herule, je monografija 
Josepha Aschbacha Die Geschichte der Heruler und Gepiden: Ein Beitrag zur Geschichte der 
germanischen Völkerwanderung iz leta 1835. Od takrat pa vse do danes bi lahko brez težav 
našteli dela, ki obravnavajo zgodovino Herulov. V sodobnem času je izšlo nekaj pomembnih 
znanstvenih prispevkov in drugih objav, ki jih je smiselno navesti: članek švedskega filologa 
Alvarja Ellegårda Who were the Eruli? (1987), magistrsko delo Angelike Lintner-Potz Die 
Eruler – eine misslungene Ethnogenese (2006), članek Alexandra Sarantisa The Justinianic 
Herules From Allied Barbarians to Roman Provincials (2010), zbornik Stanisława Turleja The 
Herulian Settlements in Byzantium under Emperors Anastasius and Justinian (2013) ter 
monografija Rolanda Steinacherja Rom und die Barbaren: Völker im Alpen- und Donauraum 
(300–600) (2016).5 V slovenskem zgodovinopisju posebna pozornost Herulom še ni bila 
namenjena. 

 
 
 

                                                
2 Za zelo dobro študijo in pregled Vzhodnih Germanov glej: Schmidt, Ludwig. Ostgermanen. 2. izdaja, ponatis. 
München: C. H. Beck, 1969. 
3 Prokopios, Wars, 6.14.1–7. 
4 Malalas, Chronicle, 18.6; Prokopios, Wars, 6.14.34–36. 
5 Za podrobnejše podatke o navedenih delih glej seznam literature. 
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Pisni viri za Herule v 6. stoletju 
Pisni viri za Herule v 6. stoletju so razmeroma maloštevilni. Tisti, ki jih poznamo in ki so nam 
dostopni, so brez izjeme rezultat dela latinskih in grških oziroma bizantinskih avtorjev ali 
avtorjev, ki so bili latinizirani oziroma grecizirani, kot na primer Got Jordanes. Glede na 
literarno zvrst jih lahko razdelimo na zgodovinopisna dela, kronike, pisma in uradna besedila 
(akte). Nekateri viri so ohranjeni v celoti, drugi pa samo v fragmentih. Pri iskanju razpoložljivih 
virov je zelo uporaben priročnik madžarskega zgodovinarja Pála Lakatosa iz leta 1978 
Quellenbuch zur Geschichte der Heruler.6 Lakatosu je uspelo popisati vse vire, ki kakorkoli 
omenjajo Herule. Na tem mestu izpostavljam samo najpomembnejše vire oziroma njihove 
avtorje.7 

1. Marcelin8 (okoli 480–548) je avtor nenaslovljene kronike, ki obsega pregled 
dogodkov med letoma 381 in 548 navedenih po časovnem zaporedju. Tisti del kronike, ki 
zajema obdobje med letoma 548 in 566 pa je dopolnitev anonimnega avtorja. Največ poudarka 
je na obdobju vlade cesarja Justina I. (518–527). Heruli so pri Marcelinu omenjeni samo enkrat, 
in sicer pod vnosom za leto 512, kjer avtor omenja, da so se z dovoljenjem cesarja Anastazija 
I. (491–518) naselili na nedoločenem predelu ozemlja bizantinskega cesarstva.9 

2. Kasiodor Senator10 (okoli 487–583) je bil patricij iz stare senatorske družine iz 
Italije. Njegova državniška kariera je doživela vrhunec v času vzhodnogotskega kralja 
Teoderika (489–526). Med njegova najpomembnejša dela sodijo Variae, ki obsegajo dvanajst 
knjig in več kot štiristo pisem in odlokov iz obdobja med letoma 508 in 536. V njem dobimo 
nekaj pomembnih podatkov o Herulih, in sicer v dveh Teoderikovih pismih naslovljenih na 
anonimnega kralja Herulov ter v odloku naslovljenem na prebivalce Ticinuma (današnja 
Pavija). Kasiodor je bil tudi avtor danes povsem izgubljene zgodovine Gotov, katero je pri 
pisanju Getike zelo verjetno uporabljal Jordanes. 

3. Ioanes Malalas11 (okoli 490–578) je bil po poreklu iz Antiohije v Siriji. Tudi on je 
avtor nenaslovljene kronike, ki je v primerjavi z Marcelinovo kroniko dosti bolj obsežna. 
Obsega osemnajst knjig in je kompilacija svetovne zgodovine od časov mitološke zgodovine 
Egipta do smrti cesarja Justinijana I. (527–565). Herule omenja samo enkrat, in sicer pravi, da 
se je leta 528 dal njihov kralj Grepes krstiti v Konstantinoplu.12 

4. Prokopij iz Cezareje13 (okoli 490–560) s svojim obsežnim zgodovinopisnim delom 
Zgodovina vojn sodi med najpomembnejše vire za Herule, ki so nam dostopni. Obsega osem 
knjig v katerih pretežno podrobno opisuje bizantinske vojaške spopade s Perzijci, Vandali in 
Vzhodnimi Goti v obdobju pred letom 530 in zlasti v obdobju Justinijanove vlade (527–565). 
Prokopij je kot tajnik bizantinskega vrhovnega vojaškega poveljnika Belizarja bil udeležen na 
vojaških pohodih in pogosto neposredno priča številnim dogodkom, ki so se odvijali na bojiščih 
v Severni Afriki, Apeninskem polotoku in na Vzhodu. V to, da je Prokopij nekaj Herulov 
osebno poznal, skoraj ne moremo dvomiti, zelo verjetno jih je uporabljal kot ustni vir pri pisanju 
svoje zgodovine. Omembe Herulov so v Zgodovini vojn relativno pogoste, Prokopij pa se do 
njih tudi osebnostno opredeli. Heruli se pri Prokopiju pogosto pojavljajo kot individuumi s 
svojimi osebnimi imeni, kar je kvalitativen preskok glede na starejše vire. Brez Zgodovine vojn 

                                                
6 Celotvit pregled virov v: Lakatos, Quellenbuch zur Geschichte der Heruler, 7–115. 
7 Viri so urejeni po vrstnem redu glede na čas njihovega nastanka oziroma glede na čas avtorjevega življenja. 
8 Demandt, Die Spätantike, 30; PLRE 2, 710–711 (Marcellinus 9). 
9 Marcellinus, Chronicon, 512.11. 
10 Demandt, Die Spätantike, 14; PLRE 2, 265–269 (Fl. Magnus Aurelius Cassiodorus Senator 4). 
11 Demandt, Die Spätantike, 29; Luthar, Zgodovina historične misli, 355–356; PLRE 3A, 662–663 (Ioannes 
Malalas 50). 
12 Malalas, Chronicle, 18.6. 
13 Demandt, Die Spätantike, 36; Luthar, Zgodovina historične misli, 321–324; PLRE 3B, 1060–1066 (Procopius 
2). 
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bi bila rekonstrukcija zgodovine Herulov v 6. stoletju praktično nemogoča. S časovnega vidika 
nam Prokopij posreduje informacije in podatke za Herule v približno stoletnem obdobju od 
bitke pri Nedao leta 454 do konca gepidsko-langobardske vojne leta 552. 

5. Jordanes14 (umrl po 551) je bil po poreklu Got in tajnik v eminentni gotski vojaški 
družini. O njem samem vemo zelo malo, verjetno pa je večino svojega življenja preživel v 
Konstantinoplu. Danes ga poznamo predvsem kot avtorja dveh del: De summa tempore vel 
origine actibusque Romanorum in De origine actibusque Getarum oziroma Romane in Getike, 
kot ju je poimenoval Theodor Mommsen. Obe deli sta v bistvu kompilaciji zgodovine, pri čemer 
je prva kompilacija nastanka in razvoja rimske države, druga pa izvora in razvoja Gotov. Obe 
deli sta izšli okoli leta 551 in sta približno sočasni izdaji Prokopijeve Zgodovine vojn. V obeh 
delih se Heruli omenjajo razmeroma redko, vendar so nekatere informacije oziroma podatki 
enkratni in zato zelo pomembni. 

6. Agatij Sholastik15 (okoli 532–582) je bil pravnik v Konstantinoplu, po rodu sicer iz 
Myrine v Mali Aziji. Njegov literarni opus ni ohranjen v celoti, v njem pa najbolj izstopa 
nenaslovljena zgodovina v petih knjigah, ki je nadaljevanje Prokopijeve Zgodovine vojn in 
pokriva obdobje med letoma 552 in 559. Agatij se je v njej osredotočil predvsem na vojaške 
pohode oziroma operacije vrhovnega bizantinskega poveljnika Narzesa v Italiji, vojne s 
sasandisko Perzijo ter dogajanje v Iliriku. Za razliko od Prokopija Agatij ni bil nikoli 
neposredno priča dogodkom, ki jih omenja, vendar je njegova zgodovina vseeno zanesljiva. 
Omembe Herulov so pri Agatiju manj pogoste kot pri Prokopiju, vendar je po številu omemb 
na drugem mestu. 

7. Menander Protektor16 (6. stoletje) je avtor nenaslovljene zgodovine, ki smiselno 
nadaljuje Agatija in pokriva obdobje od 60. let 6. stoletja do smrti cesarja Tiberija II. leta 582, 
danes pa je ohranjeno samo v fragmentih. Čeprav Herulov ne omenja, nam posreduje 
pomemben podatek, da je cesar Justinijan I. leta 562 Avarom nameraval podeliti v poselitev 
območje Druge (Sirmijske) Panonije, kjer so dolgo časa bili naseljeni Heruli in s tem 
sodobnemu zgodovinopisju odprl vprašanje, kaj se je s Heruli po letu 560 dogajalo, na katerega 
pa je težko podati odgovor.  

8. Evagrij Sholastik17 (okoli 535–590) je bil po rodu iz Epifanije v Drugi Siriji. Je avtor 
nenaslovljene cerkvene zgodovine, ki obsega obdobje od prvega koncila v Efezu leta 431 do 
sredine vlade cesarja Mavrikija (582–602). Evagrij Herule omenja na treh mestih, je pa tudi 
njegova cerkvena zgodovina zadnji sočasni vir za Herule v 6. stoletju, ki nam je na voljo. 

9. Pavel Diakon18 (okoli 714–799) je bil Langobard in benediktinski menih po poreklu 
iz Furlanije. Je avtor obsežne zgodovine Langobardov, nedokončanega dela, ki obsega šest 
knjig in zajema obdobje od mitičnega izvora Langobardov v 2. stoletju do smrti njihovega kralja 
Liutpranda leta 743. V njem Pavel Diakon omenja odločilno vojno med Heruli in Langobardi 
leta 508, ki se sicer nekoliko razlikuje od Prokopijevega poročila o istem dogodku, posreduje 
pa nam tudi informacijo o zadnji poznani epizodi v zgodovini Herulov, to je Sindualov upor 
leta 566 ali 567. 

V napisanem sem izpostavil samo najpomembnejše vire oziroma avtorje virov za 
zgodovino Herulov v 6. stoletju.19 Poleg omenjenih imamo na razpolago še manjše število 
drugih virov, ki so pretežno poznejšega nastanka in pogosto povzemajo starejše vire, zato nam 

                                                
14 Demandt, Die Spätantike, 27; PLRE 3A, 713–714 (Iordanes 1 (Jordanes)). 
15 Demandt, Die Spätantike, 9; PLRE 3A, 23–25 (Agathias). 
16 PLRE 3B, 873 (Menander 1 (Menander Protector)). 
17 Demandt, Die Spätantike, 19; PLRE 3A, 452–453 (Evagrius). 
18 Demandt, Die Spätantike, 35; Goffart, Narrators, 329–341. 
19 Za podrobnejši pregled glej Lakatos, Quellenbuch zur Geschichte der Heruler, 7–115; Banfi, Heruli v 6. stoletju, 
13–23; Lintner-Potz, Die Eruler, 31–39. 



Heruli v 6. stoletju 
 

 
37 

 

ne prinašajo nobenih izvirnih podatkov ali informacij.20 Za boljše poznavanje pa je vsekakor 
potrebno upoštevati vse vire, ki so nam na voljo, brez izjeme. 

Heruli od bitke pri reki Nedao (454) do poraza proti Langobardom (508) 
Smrt hunskega kana Atile leta 453 je dolgoročno povzročila propad hunske plemenske državne 
tvorbe, ki se je za dobo dobrega pol stoletja raztezala od Baltika na severu do Črnega morja na 
jugu in mejila na rimsko cesarstvo, katerega je stalno ogrožala, zlasti na območju Ilirika. Atila, 
ki je umrl povsem nepričakovano, ni določil svojega naslednika, zaradi česar je prišlo do 
tekmovalnosti med njegovimi sinovi, nastalo zmedo pa je izkoristil tudi gepidski kralj Aradrik, 
ki mu je pod svojo oblastjo proti Hunom uspelo združiti večino etničnih skupin, ki so v času 
Atile bile podrejene hunski nadoblasti. Sklepamo, da so se poleg Gepidov na Ardarikovo stran 
postavili še Rugijci, Svebi, Skiri in Heruli, čeprav je razporeditev ljudstev na podlagi virov 
težko določiti.21 V bitki pri težko določljivi reki Nedao leta 454 je Ardarikova koalicija 
odločujoče porazila Hune in njihove zaveznike, med katerimi so bili morda Goti, kar je povsem 
zlomilo hunsko nadoblast in povzročilo popolni propad hunske plemenske državne tvorbe v 
Evropi. Zlom hunske nadoblasti je omogočil ponovne migracije pretežno germanskih etničnih 
skupin, ki so vsaka zase iskale svoj kos ozemlja, na katerem bi lahko vzpostavile neodvisno 
plemensko državno tvorbo.22 

Od Alp na severu proti Trakiji na jugu je na območju in v soseščini Ilirika nastalo večje 
število samostojnih plemenskih državnih tvorb. Na območju Obrežnega Norika so se naselili 
Rugijci, na območju južne Moravske Heruli, v Panoniji Vzhodni Goti, na levem bregu Donave 
v bližini Druge (Sirmijske) Panonije Gepidi, med srednjim tokom Donave in Tise pa Skiri in 
Sarmati.23 Zgodovina Herulov je v naslednjem polstoletnem obdobju precej nejasna. Na 
podlagi virov lahko sklepamo, da so se na območju južne Moravske dobro etablirali in uveljavili 
kot nezanemarljiva vojaška sila, ki je bila sposobna nadzorovati svoje območje in tudi okoliško 
prebivalstvo. Med njimi se je nekaj Herulov verjetno pridružilo Odoakru enkrat okoli leta 472, 
ko je ta po propadu države Skirov, migriral v Italijo.24 Po Odoakrovem uničenju države 
Rugijcev leta 487/488 so Heruli zavzeli še predele Obrežnega Norika in prišli v sosedstvo z 
Langobardi, ki so v tem času poseljevali območje današnje Bratislave. Leto ali dve kasneje, ko 
se je Teoderik z dovoljenjem cesarja Zenona selil v Italijo, se mu je verjetno pridružilo majhno 
število Herulov. V času vojne med Odoakrom in Teoderikom (489–493) se v virih jasno 
omenjajo na Odoakrovi strani.25 Najkasneje leta 507 je Teoderik po barbarskem običaju – tako 
imenovani adoptio per arma – posinovil anonimnega kralja Herulov in s tem v bistvu ustvaril 
zavezništvo med Vzhodnimi Goti in Heruli.26 

Odnosi med Heruli in Langobardi po letu 500 niso bili na nivoju dveh enakovrednih 
skupnosti, saj so si Heruli čez čas Langobarde podredili in jih prisili k izplačevanju letnega 
tributa, za kar Prokopij pravi, da med tovrstnimi barbari ni bila navada. Odnos se je čez čas 
drastično poslabšal, kar je leta 508 privedlo do usodne vojne med obema skupnostima. O tej 
vojni obstajata dve izčrpni poročili. Prvo, starejše, nam posreduje Prokopij v Zgodovini vojn, 

                                                
20 Gre za kroniko aventinskega škofa Marija (okoli 532–594), Excerpta Sangallensis (6. stoletje), Origo gentis 
Langobardorum (7. stoletje), kroniko Janeza iz Nikiua (7. stoletje), kroniko Teofana Izpovedovalca (okoli 758–
818), rokopis Historia Langobardorum codicis Gothani, kroniko Andreja iz Bergama (9. stoletje) in zbirko kratkih 
biografij rimskih škofov Liber Pontificalis. 
21 Iordanes, Getica, 50, 54; Steinacher, »The Herules«, 336. 
22 Thompson, The Huns, 167–181; Heather, »Disappearing and Reappearing Tribes«, 95–112. 
23 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 352. 
24 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 358–359. 
25 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 360. 
26 Cassiodorus, Variae, 4.2. Za domnevne motive posvojitve glej: Steinacher, Rom und die Barbaren, 73 137, 140; 
Schmidt, Ostgermanen, 552; Bratož, »Zur Präsenz und Mobilität«, 215. 
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drugo, mlajše, pa Pavel Diakon v Zgodovini Langobardov.27 Glede na izid vojne si poročili ne 
nasprotujeta, se pa razlikujeta v podajanju vzroka, ki je pripeljal do vojne. Gledano 
poenostavljeno, je Prokopij krivdo za vojno pripisal Herulom, Pavel Diakon pa Langobardom. 
Obe strani sta se spopadli na težko določljivem območju, ki se v virih imenuje Feld in je 
verjetno nekje na južnem Moravskem. Na podlagi virov lahko razberemo, da so Heruli začeli 
spopad povsem nepremišljeno, morda celo nepripravljeno in brez posebne strategije, saj so na 
podlagi preteklih izkušenj sklepali, da so vojaško močnejši od Langobardov. Izid vojne je bil 
za Herule povsem drugačen od pričakovanja. Heruli so bili močno poraženi, v spopadu pa je 
padel tudi njihov kralj Rodulf. S tem porazom je nadoblast Herulov nad Langobardi propadla, 
prav tako pa je propadla tudi njihova državna tvorba na območju južne Moravske.  

Heruli v prvi polovici 6. stoletja in njihovo udejstvovanje v bizantinski vojski 
Poraz proti Langobardom ni povzročil propada Herulov kot etnične skupnosti, je pa popolnoma 
uničil njihovo državno tvorbo na območju Norika in skupnost močno fragmentiral. Od te točke 
dalje lahko na podlagi virov sledimo vsaj trem oziroma štirim manjšim skupinam Herulov. 

Na podlagi dveh virov, Origo gentis Langobardorum ter Zgodovine Langobardov Pavla 
Diakona, lahko sklepamo, da je ena skupina zelo verjetno ostala pri Langobardih. V tej skupini 
je bila tudi domnevna Rodulfova hči Salinga.28 Dolgoročno bi to lahko pomenilo popolno 
dezintegracijo te skupine, opustitev herulske identitete in prevzem nove, langobardske 
identitete. 

Druga skupina je verjetno iskala zatočišče pri vzhodnogotskem kralju Teoderiku v 
Italiji, kjer bi lahko bila naseljena sprva na območju Ticinuma (Pavija), kasneje pa bila 
premeščena bližje kraljevski prestolnici Raveni.29 Zanimivo je, da se v času vojne med 
Bizancem in Vzhodnogotsko državo Heruli na strani Gotov ne omenjajo v nobenem viru. 

Tretja in verjetno tudi številčno najmočnejša skupina Herulov, pa se je sprva zatekla na 
območje, »ki so ga nekoč poseljevali Rugijci«, kar bi lahko bilo ozemlje na območju Obrežnega 
Norika, ni pa to nujno, kjer jo je čez čas začelo pestiti pomanjkanje živeža, tako da se je kasneje 
preselila v bližino Gepidov ob spodnjem toku reke Tise zraven Druge (Sirmijske) Panonije. Ker 
je čez čas prišlo do težav v odnosu z Gepidi, se je ta skupina razdelila na dva manjša dela. Ena 
skupina je migrirala proti severu, pri čemer je prečkala poselitveno območje Slovanov in 
Dancev ter se naselila na otoku Thule,30 ki ga danes zgodovinarji enačijo s Skandinavijo, druga 
pa je leta 512, v ne povsem jasnih okoliščinah, prečkala reko Donavo in se naselila nekje na 
območju Obrežne Dakije, Druge (Sirmijske) Panonije ali Zgornje Mezije.31 Marcelin poroča, 
da je skupini dovoljenje za naselitev dal cesar Anastazij, Prokopij pa pravi, da so Heruli prečkali 
Donavo brez cesarjeve privolitve in so šele kasneje dobili dovoljenje za naselitev.32 Kakorkoli 
se je že zgodilo, je skoraj zagotovo, da je ta skupina Herulov ostala naseljena na območju 
bizantinskega cesarstva za dobo dobrega pol stoletja in je kasneje predstavljala vir rekrutov v 
bizantinsko vojsko. Cesar Justinijan I. je najkasneje leta 528 z njimi sklenil zavezništvo in ob 
tej priložnosti se je dal v Konstantinoplu krstiti tudi njihov kralj Grepes, katerega boter je bil 
sam cesar.33 Upravičeno lahko dvomimo v iskrenost krsta, saj gre verjetno v prvi vrsti za 

                                                
27 Prokopios, Wars, 6.14.8–22; Pavel Diakon, Zgodovina Langobardov, 1.20. 
28 Origo gentis Langobardorum, 4; Pavel Diakon, Zgodovina Langobardov, 1.21. 
29 Cassiodorus, Variae, 4.45; Bratož, »Zur Präsenz und Mobilität«, 216, 227–228; Steinacher, »The Herules«, 347. 
30 Zanimivo interpretacijo odločitve Herulov, da migrirajo na sever ponuja: Ellegård, Alvar. »Who were the 
Eruli?« 9–12. 
31 Prokopios, The Wars, 6.14.23–27;Več o okoliščinah naselitve Herulov na območju cesarstva v: Banfi, Heruli v 
6. stoletju, 54–60; Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 367; Steinacher, Rom und die Barbaren,144; Steinacher, »The 
Herules«, 350; Schmidt, Ostgermanen, 553. 
32 Marcellinus, Chronicon, 512.3; Prokopios, Wars, 6.14.28. 6.15.1–4, 6.15.26 
33 Malalas, Chronicle, 18.6; Evagrius, Ecclesiastical History, 4.20; Prokopios, Wars, 6.14.34–36; John of Nikiu, 
Chronicle, 90.70. 
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politični pragmatizem, pri čemer je bil prestop v krščanstvo le začetek procesa postopne 
integracije Herulov v bizantinski politični in kulturni prostor.34 Po navedbah Prokopija naj bi 
Justinijan Herulom podelil ozemlje v bližini kraja Singidunuma. Ozemlje na katerem so Heruli 
bili naseljeni v času Justinijana ni povsem določeno, zelo verjetno pa je šlo za območje v 
Zgornji Meziji ali Drugi (Sirmijski) Panoniji. Prisotnost Herulov na območju cesarstva je trajala 
dobrega pol stoletja, od leta 512 do približno leta 560 in ni bila ves čas neproblematična. Iz 
virov imamo zanesljive informacije, da so Heruli občasno povzročali težave, med drugim z 
ropanjem okoliškega prebivalstva. Vsaj enkrat je prišlo tudi do notranjih nesoglasij, saj so 
Heruli okoli leta 546 umorili svojega kralja Ochosa, kasneje, ko sta se pojavila dva kandidata 
oziroma pretendenta za položaj kralja, pa so se razdelili. Prokopij, ki je edini vir informacij za 
to epizodo, je pomanjkljiv v smislu, da nam ne posreduje informacije, kdo je bil kralj Herulov 
po herulski »državljanski vojni«.35 

Justinijanov ambiciozen načrt poznan kot renovatio imperii36 je zahteval angažiranje 
bizantinske vojske v vojnah proti Perziji na Vzhodu (526–532, 540–545, 550–556), Vandalom 
v Severni Afriki (533–534) in Vzhodnim Gotom na Apeninskem polotoku in območju Ilirika 
(536–554).37 Zaradi nenehnega vojskovanja je Bizanc imel veliko povpraševanje po vojaških 
rekrutih. Določen odstotek teh so predstavljali Heruli, ki so služili v bizantinski vojski bodisi 
na podlagi individualne pogodbe kot posamezniki ali kot etnično homogena enota pod svojim 
lastnim poveljnikom.38 V virih lahko sledimo Herulom na vseh bojiščih, bojevali pa so se v 
enotah od nekaj sto do tisoč mož, in sicer kot lahko oborožena pehota ali konjenica. Poimensko 
je poznanih kar dvanajst njihovih poveljnikov, za katere je moč trditi z veliko mero 
zanesljivosti, da so bili vsi glede na etnično poreklo Heruli.39 

Na vzhodnem bojišču40 proti Perziji so izpričani med letoma 531 in 556 ter vedno na 
strani bizantinske vojske. Leta 531 se je skupina Farasovih Herulov izkazala v zahtevni bitki 
pri kraju Daras, v kateri so imeli vlogo konjenice. Po tem spopadu pa vse do leta 542 nimamo 
nobenih podatkov o kakršnikoli herulski vojaški skupini na Vzhodu. Delno je to verjetno 
posledica tako imenovanega večnega premirja med cesarjem Justinijanom I. in šahom 
Hosravom I., sklenjenega leta 532, ki je trajal dobrih osem let, vse do leta 540. Najboljši 
približek opisa stanja med Bizancem in Perzijo v tem času je hladna vojna. Po obnovitvi 
sovražnosti je Justinijan preusmeril del vojaških enot, med katerimi so bili tudi Heruli, iz bojišča 
v Italiji na Vzhod. Leta 542 se v virih pojavi kontingent Herulov pod vodstvom Filimuta in 
Berosa, ki je bil angažiran, da se spopade s perzijsko vojsko. Ta kontingent je bil skoraj uničen 
v strateško nedodelanem in slabo usklajenem spopadu s perzijsko vojsko pri kraju Dvin na 
območju Mezopotamije. Po tem spopadu spet nastopi skoraj desetletna vrzel, ko nimamo 
nobenih informacij, da bi Heruli bili vojaško aktivni na Vzhodu, kar seveda ne pomeni, da niso 

                                                
34 Sarantis, »The Justinianic Herules«, 370–371. 
35 Iordanes, Romana, 363; Marcellinus, Chronicon, a. 530; Prokopios, Wars, 6.14.37–42. Več o selitvi Herulov po 
izgubi države in dogajanju v Iliriku v: Banfi, Heruli v 6. stoletju, 47–71, 117–123 in Bratož, »Zur Präsenz und 
Mobilität«, 219–227. 
36 V bistvu gre za megalomanski projekt, katerega cilj je bila ekspanzija cesarstva. Justinijan je s pomočjo vojske 
hotel cesarstvu povrniti njegovo nekdanjo veličino in cesarstvo restavrirati v mejah iz 2. stoletja, pri čemer je bil 
samo delno uspešen. 
37 Dober pregled Justinijanove vlade daje: Evans, J. A. S. The Age of Justinian: The Circumstances of Imperial 
Power. New York: London: Routledge, 2000 
38 Več o bizantinski vojski v: Parnell, David Alan. Justinian's Men: Careers and Relationships of Byzantine Army 
Officers, 518–610. London: Macmillan Publishers Ltd., 2017. Zelo dobra študija o federatih je: Scharf, Ralf. Die 
Foederati: von der völkerrechtlichen Kategorie zur byzantinischen Truppengattung. Wien: Holzhausen, 2001. 
39 Banfi, Heruli v 6. stoletju, 72–89, 147–151. O položaju Herulov v bizantinski vojski glej tudi Banfi, Heruli v 6. 
stoletju, 76–82. 
40 Predvsem gre za mejno ozemlje med Bizancem in Perzijo, in sicer za območje Iberije, Armenije in Lazike 
(Kolhide). 
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bili na tem bojišču prisotni. Kasneje se Heruli spet omenjajo na strani bizantinske vojske v 
uspešnem spopadu z Abazgi pri kraju Trachea (551), zadnja omemba Herulov v vojni proti 
Perziji pa pade v leto 556, ko je prišlo do spopada v bližini reke Fasis, v katerem je bila premoč 
bizantinske vojske očitna. Ta spopad je po časovnem zaporedju tudi zadnji, za katerega vemo, 
da so Heruli sodelovali na strani bizantinske vojske.41  

Heruli so bili tudi aktivni v bizantinskih vojaških operacijah v Severni Afriki, kjer so se 
pod svojim poveljnikom Farasom bojevali na strani Belizarjeve vojske proti Vandalom (533–
534). V zadnji fazi boja, ko so se enote Vandalov povečini že predale, je vrhovni vojaški 
poveljnik Belizar zadolžil Farasa, da je oblegal ubeglega vandalskega kralja Gelimerja na gori 
Papua. Prokopij je očitno zelo cenil Farasa, kar je bilo verjetno delno pogojeno z dobrim 
odnosom med njegovim šefom Belizarjem in Farasem, saj se o njem izraža v precej laskavih 
besedah, kar je sicer v nasprotju z njegovo predstavo o Herulih, ki je bila zelo verjetno delno 
pogojena s takratnimi veljavnimi stereotipi o Germanih oziroma barbarih. Farasu je s spretno 
diplomacijo uspelo prepričati kralja Gelimerja, da se je v začetku leta 535 predal, dobro leto 
kasneje pa je padel kot žrtev upora dela bizantinske vojske, pri katerem so bili aktivno udeleženi 
tudi Heruli, na območju Kartagine. Po tej epizodi se sledovi za Heruli v Severni Afriki 
izgubijo.42 

Najzahtevnejše vojaške operacije so potekale na Apeninskem polotoku. V dve desetletji 
trajajoči vojni z Vzhodnimi Goti (536–552) v kateri sta se tako bizantinska kot vzhodnogotska 
stran bojevali z visoko stopnjo angažiranosti, se je vojaški uspeh obeh strani spreminjal. Do leta 
542, ko je bil Belizar odpoklican, saj ga je Justinijan, zaradi obnovljene vojne s Perzijo, 
potreboval na vzhodni fronti, je bila večina južne in centralne Italije, vključno z Rimom, v rokah 
Bizanca. Prvi poznani kontingent 2000 Herulov se je skupaj z Narzesovo vojsko izkrcal v Italiji 
leta 538 v kraju Picenum pod poveljstvom Faniteja, Visanda in Aluita. Ta kontingent je ostal v 
Italiji vse do Narzesovega odpoklica leta 540, ko se njegovi poveljniki niso hoteli priključiti 
Belizarjevim enotam. Pred njegovim prihodom je v Italiji delovala vsaj ena manjša skupina 
Herulov pod poveljstvom Gonatrisa, ki je bila sestavni del Belizarjeve vojske. Drugi kontingent 
Herulov, za katerega na podlagi virov vemo, da je deloval v Italiji, je kontingent Verovih 
Herulov, ki je bil aktiven med letoma 547 in 550 in katerega je skoraj povsem uničil 
nepričakovan napad vzhodnogotskih enot pod poveljstvom kralja Totile v bližini Brindisiuma. 
Tretji in največji kontigent 3000 Herulov je prišel z Narzesom v Italijo spomladi leta 552, ko je 
bil odpor vzhodnogotske vojske skoraj zlomljen. Narzes, ki je v tem času zamenjal Belizarja 
kot vrhovni vojaški poveljnik v Italiji, je začel z zaključnimi vojaškimi operacijami proti 
izčrpani vzhodnogotski vojski. Še istega leta je prišlo do odločilne bitke pri kraju Taginae, v 
kateri so sodelovale tudi enote Herulov in v kateri je bizantinska vojska povsem porazila 
Vzhodne Gote. Kralj Totila je bil prisiljen zbežati, na poti pa so ga umorili njegovi lastni vojaki. 
Vojna z Vzhodnimi Goti je s to bitko prešla v zaključno fazo, ko so se posamezne 
vzhodnogotske enote, ki se še niso predale, zatekle v gverilski način bojevanja, v Italijo pa je 
vdrla tudi frankovsko-alemanska vojska pod poveljstvom alemanskih bratov Butilina in 
Leutarja. To je Narzes odločilno porazil v bitki pri reki Cassilinum leta 554. Tik pred spopadom 
je prišlo do nepričakovanega spora med Narzesom in Heruli, ker je herulski aristokrat dal 
neupravičeno usmrtiti svojega služabnika. Narzes, ki je smatral dejanje za nepravično in se je 
hotel v boj podati brez neporavnane krivice na strani svoje vojske, je dal Herula usmrtiti, kar je 

                                                
41 O vojnah s Perzijo poročata Prokopij v prvi, drugi in sedmi knjigi Zgodovine vojn in Agatij v tretji, četrti in peti 
knjigi zgodovine. Prokopios, Wars, 1.11.1–30, 1.13.9–16, 1.14.32–33, 1.14.39, 1.21, 1.22, 2.1, 2.24.12–21, 
2.25.20–27; Agathias, Histories, 3.5, 3.6, 3.20.8–10, 3.27. Več o vojaški aktivnosti Herulov na Vzhodu: Banfi, 
Heruli v 6. stoletju, 91–96. 
42 O vojni z Vandali poroča Prokopij v tretji in četri knjigi Zgodovine vojn. Prokopios, Wars, 3.11.5–21, 4.2–4.4, 
4.4.28–31, 4.6.1–3, 4.6.15–26, 4.6.27–34, 4.7.1–12, 4.14.12–13, 4.15; Iordanes, Romana, 369. Več o vojaški 
aktivnosti Herulov v Severni Afriki v: Banfi, Heruli v 6. stoletju, 97–102. 
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povzročilo ogorčenje med ostalimi Heruli, ki so v znak protesta odpovedali sodelovanje v 
spopadu. Vrhovni poveljnik Herulov Sindual, ki je bil tesen sodelavec Narzesa, je Herule 
uspešno prepričal, da naj se ne vzdržijo spopada, kar je zagotovo doprineslo k veliki zmagi 
bizantinske vojske.43 Z zmago nad frankovsko-alemansko skupino so se vojne z Vzhodnimi 
Goti končale, Narzes pa je Sindualove Herule zadolžil za obrambo strateško pomembnega 
severovzhodnega sektorja Italije in jih naselil na območju porečja Brente. Da je Sindualu bila 
podeljena tako pomembna zadolžitev, kaže na dober odnos in zaupanje med njim in 
Narzesom.44 

Sindualov upor (566/567) in nerazjasnjena usoda Herulov 
Sindualov upor leta 566 ali 567 – viri si niso enotni glede časovne umestitve45 – ostaja zadnja 
poznana in ne povsem pojasnjena epizoda v zgodovini Herulov. V obstoječih virih manjkajo 
predvsem informacije, ki bi pojasnile, zakaj je do upora v prvi vrsti sploh prišlo. Med možnimi 
razlagami bi lahko bilo nezadovoljstvo Herulov z obstoječim stanjem ali politiko Narzesa, 
takratnega eksarha Italije ali pa zgolj trenutek, ko se je Herulom pokazala priložnost, da se 
uprejo bizantinski nadoblasti in si ustvarijo samostojno državno tvorbo. Seveda se ne moremo 
omejiti samo na en vzrok oziroma razlago in jih lahko upoštevamo več hkrati. Kakršnikoli so 
že bili razlogi, ki so do upora pripeljali, ostaja dejstvo, da je bil upor povsem neuspešen, 
posledice pa so lahko bile usodne za nadaljnjo zgodovino Herulov. Narzesu je z naglim 
vojaškim angažiranjem uspelo uporne Herule premagati in (si) jih ponovno podrediti, svojega 
nekdanjega varovanca Sinduala, pa je dal za kazen usmrtiti z obešanjem.46 Kakšna je bila 
nadaljnja usoda te skupine Herulov ne vemo, obstaja pa zelo velika verjetnost, da so še naprej 
ostali naseljeni na območju porečja Brente in so se postopoma integrirali med Langobarde, ko 
so ti prišli leta 568 v severovzhodno Italijo ter čez čas povsem opustili svojo herulsko identiteto. 
Prav tako nam je nepoznana usoda tistega dela Herulov, ki je ostal v Iliriku in je še leta 550 bil 
naseljen na območju Zgornje Mezije ali Druge (Sirmijske) Panonije, saj nam viri o njih ne 
povedo ničesar, zato je kakršnakoli razlaga zgolj spekulativne narave. Okoli leta 562 je 
Justinijan I. nameraval območje Druge (Sirmijske) Panonije podeliti v poselitev novi vojaški 
sili v Iliriku – Avarom,47 kar bi lahko pomenilo, da Herulov v tem času na tem območju ni bilo 
več, vendar tega ne moremo niti dokazati, niti ovreči. Tako zaenkrat ostaja zgodovina Herulov 
po letu 550 oziroma 567 v njihovi domnevno zadnji fazi obstoja skoraj docela nepojasnjena, 
viri pa odpirajo več vprašanj, kot pa dajejo odgovorov.48 
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Boštjan Potočnik 

Kratka zgodovina Dubrovniške republike 

Povzetek 
Članek vsebuje kratek pregled zgodovine Dubrovniške republike od prvih naselitev prostora do 
ukinitve republike leta 1808. Osredotoča se predvsem na politično zgodovino, vključno z 
ureditvijo oblasti, dotakne pa se tudi drugih tem, kot je npr. geografski obseg republike. Seznam 
uporabljene literature lahko bralcu služi kot osnovno izhodišče za nadaljnje raziskave. 

Extract 
The article is a short overview of history of the Republic of Ragusa since the first settlements 
of its territory until the dissolution of the Republic in 1808. Its mail focus is political history 
including the organisation of the government. It also covers other topics such as geographical 
extent of the republic. The list of literature can also serve as a starting point for further research. 
Ključne besede: Dubrovnik, zgodovina, dubrovniška komuna. 

*** 

Kratek pregled političnega razvoja 
Korenine samega Dubrovnika segajo v srednji vek, kar pa ne pomeni, da so ljudje to področje 
poselili šele takrat. Naselitev t. i. Astareje, torej ozemlja, ki je spadalo pod dubrovniško 
komuno, sega bistveno dlje v zgodovino. Najstarejše najdbe, ki jih hranijo v dubrovniškem 
muzeju, izvirajo iz neolitika, najdenih pa je bilo tudi precej grobov iz drugih prazgodovinskih 
obdobij.1 

Dolgo časa se je domnevalo, da so obale Dubrovnika poselili stari Grki, ki so v 6. 
stoletju pr. n. št. ustanovili kolonijo na bližnji Korčuli in na otoku Vis na prehodu v 4. st. pr. n. 
št. Možno je, da so Grki na mestu kasnejšega Dubrovnika ustanovili manjše pristanišče, iz česar 
naj bi izviralo njegovo antično ime Ragusium.2 Danes zagotovo vemo, da si je del jadranske 
obale (vključno z območjem Astareje) v 4. st. pr. n. št. prisvojilo ilirsko pleme Ardijejcev.3 
Ardijejci so svoj vrhunec doživeli v naslednjem stoletju, ko so plenili po obalah Jadrana. 
Posledično so se zapletli v boje z Rimljani, ki so jih porazili v dveh večjih vojnah in si leta 167 
pr. n. št. pridobili oblast nad okolico današnjega Dubrovnika. Da so bila vsa ta ljudstva res 
prisotna, nakazujejo tudi najdbe tako grških in ilirskih kot tudi rimskih kovancev.4 

Središče rimske vladavine na tem področju je bilo mesto Epidaurum, ki je stalo na mestu 
današnjega Cavtata dobrih 15 kilometrov južneje ob obali. Mesto je bilo prvič omenjeno leta 
47 pr. n. št. in je bilo središče, od koder so Rimljani prodirali globlje na Balkan. Čez dobri 2 
stoletji, ko je mesto doživelo vrhunec, je tam živel tudi upravitelj province Dalmacija. Ko je 
rimski cesar Teodozij leta 395 razdelil cesarstvo, je Epidaurum ostal v zahodnem delu 
cesarstva. V začetku 6. stoletja je Dalmacija postala središče bojev med Zahodnimi Goti in 
Bizantinci, ki so Dalmacijo dokončno osvojili leta 537. Vse od takrat z nekaj vmesnimi kratkimi 
prekinitvami do leta 1205 je področje Dubrovnika spadalo pod bizantinsko oblast.5  

Čeprav okoliščine še niso povsem razjasnjene, je v dobi cesarja Justinijana Epidaurum 
postopoma začel propadati, njegovo funkcijo pa je začel prevzemati Dubrovnik. Na prehodu v 
7. stoletje je tako anonimni geograf iz Ravene zapisal besede »Epidaurum id est Ragusium« 

                                                
1 Lučić, Prošlost dubrovačke Astareje, 25. 
2 Ničetić, Nove spoznaje o postanku Dubrovnika, 33–34. 
3 Lučić, Prošlost dubrovačke Astareje, 26. 
4 Ničetić, Nove spoznaje o postanku Dubrovnika, 35. 
5 Lučić, Prošlost dubrovačke Astareje, 27. 
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(»Epidaurum, se pravi Ragusium«).6 Naselje naj bi se začelo krepiti prav zaradi prihoda 
beguncev iz porušenega Epidauruma. Podobne informacije se da razbrati tudi iz spisa 
bizantinskega cesarja Konstantina Porfirogeneta O narodih iz 10. stoletja, kjer zapiše, da so se 
na področje kasnejše dubrovniške komune, ki je bilo težje dostopno, zatekli prebivalci 
Epidauruma pred napadi Slovanov in Obrov.7 Naselje se je utrjevalo tudi v času cesarja 
Justinijana,8 naziv mesto – civitas pa je dobilo, ko se je iz Epidauruma vanj prenesel sedež 
škofije in so prebivalci začeli z gradnjo bazilike,9 ki izvira iz prehoda v 8. stoletje.10 Začetne 
faze razvoja Dubrovnika niso dobro poznane. Prvi prebivalci Dubrovnika in drugih 
dalmatinskih mest so bili takoj soočeni s slovanskimi sosedi, ki so poselili rodovitna zaledja. 
Sklenjen je bil dogovor, da bodo mesta za uživanje teh posesti in vinogradov Slovanom 
plačevala poseben davek 36 zlatnikov na leto. Ta davek, imenovan magarisium ali »mogoriš«, 
se je ohranil več stoletij do prihoda Turkov.11 Ostala mesta na obali so se razvijala počasneje 
kot Dubrovnik, državne tvorbe globje na polotoku (npr. Bosna in Srbija) pa se niso razvile do 
te mere, da bi lahko vključile mesto v svoj okvir. Tako je moč nad vzhodno jadransko obalo 
obdržalo Bizantinsko cesarstvo, ki je v drugi polovici 9. stoletja dalmatinska mesta in otoke 
povezalo v upravno enoto temo Dalmacijo. Kasneje je južni del te teme postal svoja upravna 
enota s sedežem v Dubrovniku, s čimer je mesto prevzelo vodilni politični in gospodarski 
položaj.12 Takrat je bilo mesto že dobro utrjeno, saj je med leti 866 in 867 preživelo dolgo 
obleganje Arabcev iz južne Italije, 2 leti kasneje pa so dubrovniške ladje sodelovale pri 
bizantinskem osvajanju Barija.13 

10. stoletje je minilo v znamenju krepitve Benetk, ki so pridobile oblast nad številnimi 
obalnimi mesti na Balkanu. Leta 1000 so si za kratek čas podredile tudi Dubrovnik, vendar so 
Bizantinci hitro obnovili oblast nad mestom in čez nekaj desetletij so dubrovniške ladje 
ponovno sodelovale v pohodih proti Arabcem v južni Italiji. Prav tako je v tem času bizantinski 
general omenjen kot vodja teme s sedežem v Dubrovniku, čeprav je njegova oblast slabela.14 
Takrat se namreč niso vzpenjale le Benetke, temveč tudi Normani, ki so si Dubrovnik podredili 
med leti 1081 in 1085. Po tem obdobju si je mesto spet pridobil Bizanc, vendar je bila njegova 
oblast bolj formalna kot dejanska, saj je zaradi beneške nevarnosti Dubrovnik pomoč 
Normanov iskal tudi leta 1172 (leto prej so si ga namreč podredile Benetke) in od 1186 do 
1190.15  

11. stoletje je bilo za Dubrovnik pomembno tudi iz drugih vidikov. Leta 1022 je bila 
dubrovniška škofija povzdignjena v nadškofijo, čemur se so uprli okoliški cerkveni veljaki. 
Začeli so se dolgi boji z mestom Bar, ki so se končali šele leta 1255. V 11. stoletju se začne 
spreminjati tudi etnična sestava Dubrovnika. Do takrat so namreč steber oblasti predstavljali 
potomci beguncev iz Epidauruma, ki so se mešali s priseljenci romanskega in grškega porekla. 
V 11. stoletju pa pride do procesa slavizacije prebivalstva in v 13. stoletju Slovani predstavljajo 
že večino prebivalstva in velik del plemstva.16 Stoletje pred tem tudi prvič srečamo slovansko 
ime za Ragusium – Dubrovnik – ki se pojavi v trgovski pogodbi z Bosno iz leta 1189. V 12. 
                                                
6 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Prvi dio, 17. 
7 Voje, Starodavni Dubrovnik, 21. 
8 Ničetić, Nove spoznaje o postanku Dubrovnika, 34. 
9 Voje, Starodavni Dubrovnik, 22. 
10 Ničetić, Nove spoznaje o postanku Dubrovnika, 38. 
11 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 6. 
12 Voje, Starodavni Dubrovnik, 28. 
13 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Prvi dio, 19. 
14 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 7–8. 
15 Zgodovina narodov Jugoslavije, 545–546. 
16 Voje, Starodavni Dubrovnik, 26. 
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stoletju je namreč Dubrovnik sklenil številne pogodbe o zavezništvu in trgovanju tako z mesti 
v italijanskih deželah (npr. Pisa, Ancona, Bari), kot tudi z državami na Balkanskem polotoku 
(Srbija in Bosna). Ti sporazumi so Dubrovniku kasneje omogočali hiter in uspešen gospodarski 
razvoj.17 

Zmeda, ki je nastala po 4. križarski vojni je povzročila, da je leta 1205 Bizanc dokončno 
izgubil nadzor nad Dubrovnikom, ki so ga osvojile Benetke. S tem je bil prekinjen gospodarski 
razvoj in politična neodvisnost. Dubrovničani so se novim gospodarjem večkrat uprli, zaradi 
česar so jim Benečani vsiljevali težke pogoje: za kneza jim je dož določil Benečana, sodelovati 
so morali v beneški mornarici, izročati so morali talce, ter priseči zvestobo dožu vsi, ki so bili 
starejši od 13 let.18 Benetke so tudi omejile pomorsko trgovanje Dubrovnika. Kljub temu je 
beneška nadoblast Dubrovniku prinesla tudi pozitivne posledice. Dubrovničani so v Benetkah 
imeli vir, od koder so črpali informacije, znanje in specialiste za razvoj svojega mesta. Prav 
tako je bil Dubrovnik Benečanom pomembno oporišče na poti na vzhod, zato so ga tudi 
ustrezno ščitili, še posebej, ko se je v 13. stoletju začela vzpenjati srbska država. Dubrovnik se 
je z njo zapletel v številne boje, ki so trajali od leta 1252 do 1328. Po bojih je mestu uspelo 
ohraniti notranjo samostojnost in s Srbijo vzpostaviti dobre odnose. Le-ti so bili pomembni, ker 
se v 13. stoletju v Srbiji in Bosni razvije rudarstvo. Dubrovnik je prevzel vlogo posrednika in 
balkansko rudo (predvsem srebro, baker, svinec in železo) razvažal po Mediteranu, na Balkan 
pa uvažal izdelke iz zahodne Evrope, zaradi česar je mesto hitro bogatelo.19 

V drugi polovici 14. stoletja se je Dubrovnik izvil izpod beneške oblasti. Ogrsko-hrvaški 
kralj Ludvik I. je namreč leta 1355 Benečane premagal in jih z zadrskim mirom izgnal iz 
Dalmacije.20 Tri leta kasneje so Dubrovničani z njim sklenili višegrajsko pogodbo, s katero so 
za simboličen letni tribut ogrskega kralja priznali za svojega pokrovitelja. Na papirju je bil 
ogrski kralj nad dubrovniškim velikim svetom in rektorjem, vendar v mestu ni bilo namestnika 
njegove oblasti. Zato je Dubrovniška republika od tega časa dalje veljala za svobodno in 
samostojno državo.21 Dubrovničani so se tako osvobodili omejitev, ki so jim jih nalagali 
Benečani. Postopoma so začeli s širjenjem svoje pomorske trgovine. Pri tem so najprej naleteli 
na težave, saj so se njihovi interesi križali z interesi prejšnjih gospodarjev. Konflikt je bil 
razrešen leta 1381 s torinskim mirom in v naslednjih desetletjih je prišlo do močne krepitve 
dubrovniške pomorske trgovine. Eden izmed razlogov je bil tudi ta, da so od papeža pridobili 
dovoljenje za trgovanje z nekaterimi muslimanskimi državami.22  

Hkrati je bil Dubrovnik soočen z vedno bolj napetimi razmerami na Balkanskem 
polotoku. Osrednja oblast v Srbiji je začela po smrti carja Dušana slabeti in Dubrovnik se je v 
drugi polovici 14. stoletja zapletel v dve vojni s srbskimi dinasti. V začetku 15. stoletja 
Dubrovnik večkrat napadejo bosanski in hercegovski dinasti, ki mu želijo iztrgati ozemlja, ki 
so jih prej prodali mestu: med leti 1403 in 1045 potekajo boji za Primorje, med leti 1430 in 
1432 ter leti 1451 in 1454 pa za Konavlje.23 Težavo za komuno je predstavljala tudi krepitev 
Benetk, ki so v tem času vzpostavile oblast nad Dalmacijo, vendar vladavine nad Dubrovnikom 
niso obnovile.24 

Vsi ti dogodki so minevali med tem, ko se je na Balkan postopoma širila Osmanska 
država. Osmani so v drugi polovici 14. stoletja na Balkanu dosegli tri velike zmage: leta 1371 
                                                
17 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 12–14. 
18 Voje, Starodavni Dubrovnik, 28–29. 
19 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 17–22. 
20 Voje, Starodavni Dubrovnik, 30. 
21 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Prvi dio, 132–136. 
22 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 42–47. 
23 Voje, Starodavni Dubrovnik, 30–31. 
24 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 49. 
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v bitki na Marici in leta 1389 v bitki na Kosovem polju so premagali srbsko vojsko, leta 1396 
pa v bitki pri Nikopolju še združeno krščansko vojsko pod vodstvom ogrskega kralja.25 
Dubrovničani so prepoznali nov vir nevarnosti in so s prišleki vzpostavili dobre odnose. 
Osmanske zmage so se nadaljevale tudi v 15. stoletju in leta 1442 se je mesto obvezalo, da bo 
Osmanom dajalo letno darilo v višini 1000 dukatov, nekaj let kasneje pa je dobilo tudi privilegij 
za svobodno trgovanje z osmansko državo.26 Sredi 15. stoletja, ko so Osmani uničili ostanke 
bizantinske, srbske in bosanske države, so postali edini kopenski sosedi Dubrovniške 
republike.27 Zato so bili Dubrovničani od leta 1458 naprej prisiljeni plačevati poseben 
kolektivni davek, imenovan harač, ki se je leta 1481 ustalil na 12.500 dukatih. S tem si je 
Dubrovnik zagotovil mir in trgovski privilegij na Balkanu, Osmansko cesarstvo pa je pridobilo 
znatne stalne dohodke in trgovsko pot v Evropo.28 Kljub temu se položaj Dubrovniške republike 
ni spremenil: še vedno je bila de iure podrejena ogrsko-hrvaškemu kralju, medtem ko je v 
odnosu do osmanskega sultana prevzela položaj zvestih haračarjev. S tem je Dubrovnik prevzel 
vlogo posrednika med zahodno Evropo in Osmani, ohranjal nevtralnost, se opiral na obe strani 
ter preko trgovine z vsemi še naprej bogatel. Pomembno vlogo v odnosih med krščansko in 
islamsko stranjo ob koncu 15. in v začetku 16. stoletja so si Dubrovničani zagotovili tudi z 
obveščevalno in vohunsko dejavnostjo – z informacijami o potezah nasprotnika so zalagali obe 
strani.29 

Pomemben dogodek v zgodovini Dubrovnika je tudi bitka pri Mohaču leta 1526. V njej 
je osmanska vojska hudo porazila krščansko pod vodstvom ogrskega kralja Ludvika II., ki je v 
bitki izgubil življenje. To je pomenilo, da je velik del ogrskega ozemlja pripadel Osmanom, 
ogrsko-hrvaško krono pa je prevzel Ferdinand Habsburški. Ta je zahteval, da mu kot ogrskemu 
kralju Dubrovničani plačujejo tribut, kakor so sklenili pred skoraj dvema stoletjema. 
Dubrovničani so zahtevo zavrnili ter s tem pokazali, da so pokroviteljstvo priznali osmanskemu 
sultanu in ne več ogrsko-hrvaškemu kralju.30 Poleg tega so v 16. stoletju navezovali stike s 
krščansko Evropo (še posebej s španskim kraljem) in vzdrževali podobo nevtralnega 
opazovalca razmer na Balkanu.31 Proti koncu stoletja je zaradi slabitve osmanske moči na 
polotoku (poraz v bitkah pri Lepantu leta 1571 in v bitki pri Sisku leta 1593) udarec doživela 
dubrovniška kopenska trgovina, vse več težav pa so imeli tudi na morju. Zaradi dotoka srebra 
iz Amerike in selitvijo pomembnejših trgovskih poti na Atlantik, se je trgovina republike 
zmanjšala in zajela jo je gospodarska kriza.32 Svoje so dodali tudi vpadi Uskokov, ki so začeli 
pleniti po območju republike.33 

V začetku 17. stoletja je ponovno zavrelo v odnosih z Benetkami. Težave so se začele 
na otoku Lastovo, ki mu je republika okrnila avtonomijo. Prebivalci otoka so se leta 1602 uprli 
oblasti Dubrovnika in se želeli priključiti Benetkam. Oblast je upor zatrla, vendar se je ponovno 
razplamtel naslednje leto. Takrat so na otok vkorakali tudi vojaki pod beneško zastavo in ga 
zavzeli, saj se jim je dubrovniška vojska umaknila. Republika proti Benetkam ni posredovala 
vojaško, temveč je zagnala svoje obsežno diplomatsko kolesje.34 Obrnila se je tudi na turškega 
sultana, svojega zaščitnika, ki pa je bil zaposlen s t. i. prvo dolgo vojno proti avstrijskemu 
                                                
25 Howard, A history of the Ottoman empire, 19–40. 
26 Voje, Starodavni Dubrovnik, 32. 
27 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 58–59. 
28 Voje, Starodavni Dubrovnik, 32–33. 
29 Harris, Dubrovnik, 99. 
30 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Drugi dio, 8–10. 
31 Harris, Dubrovnik, 103–104. 
32 Voje, Starodavni Dubrovnik, 284. 
33 Harris, Dubrovnik, 116. 
34 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Drugi dio, 80–84.  
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cesarstvu. Ko se je vojna leta 1606 končala, je posredovanje sultana pripeljalo do tega, da so 
Benečani zapustili otok in dubrovniška republika je obnovila oblast nad njim. Benečani so v 
naslednjih desetletjih večkrat poskušali zrušiti dubrovniško moč na Jadranu, vendar so 
Dubrovničani s spretno diplomacijo in turškim posredovanjem vedno dosegli ugoden 
dogovor.35  

Dogodek, ki je pospešil slabenje dubrovniške republike, je bil strahovit potres, ki je 
mesto razdejal 6. aprila 1667. Čeprav je trajal le nekaj sekund, je uničil večino mesta, povzročil 
številne požare, ki so mesto še dodatno opustošili, presušili so se vodni viri, cunamiji so 
razdejali ladjevje in obalo.36 Viri poročajo, da naj bi v katastrofi umrlo med 2000 in 4000 do 
6000 prebivalcev mesta. Poleg tega so se v porušeno mesto zgrnili okoliški kmetje, ki so plenili 
in ropali ostanke mesta in celo trupla plemičev, saj je 4 dni po potresu v mestu vladala popolna 
anarhija.37 Nekaj preživelega plemstva je pobegnilo, del plemstva pa je ostal in pričel z obnovo. 
Ker se je število plemičev močno zmanjšalo, so medse morali sprejeti tudi nekaj drugih bogatih 
meščanov, da so lahko zapolnili mesta v upravi. Pojavila se je tudi nevarnost, da bi razvaline 
mesta prevzeli Benečani ali Turki, vendar je pomoč Španije, Neaplja in papeža to preprečila.38 
V naslednjih desetletjih so se močno okrepili turški pritiski na Dubrovnik (veliki vezir je v 
nekem trenutku od njih zahteval, da mu izplačajo 3 milijone dukatov)39 in le odlična 
diplomacija je republiko branila pred propadom. Ker je bila turška vojska leta 1683 poražena 
pred Dunajem in je v dunajski vojni naglo izgubljala ozemlje, so se okrepile beneške želje 
imetju Dubrovnika. Da bi to preprečila, je dubrovniška republika naslednje leto za zaščitnika 
priznala avstrijskega cesarja.40 Nadaljevali so tudi s plačevanjem harača, s čimer so si zagotovili 
zaščito obeh političnih sil, prizadevali pa so si, da bi v primeru turškega poraza Hercegovino 
zasedla Avstrija, ne Benetke.41 

V začetku 18. stoletja je bilo dubrovniško gospodarstvo v slabem stanju in potrebne so 
bile spremembe. Proti koncu prejšnjega stoletja je republika izgubila privilegij nad trgovino s 
soljo, trgovske poti pa so se pomaknile drugam, zato se je Dubrovnik usmeril v gradnjo ladij. 
To se jim je izplačalo, saj je v drugi polovici 18. stoletja republika izkoristila krizo beneške in 
turške države in mesto je spet zajela konjunktura. V tem času se je razmerje sil v Evropi 
spremenilo in to je vplivalo tudi na Dubrovnik.42 Po francoski revoluciji je dubrovniška 
republika poskušala ohraniti nevtralnost, vendar ji je to zaradi pokroviteljstva Avstrije stežka 
uspevalo.43 Leta 1797 je bila razpuščena Beneška republika in Dalmacija je pripadla Avstriji.44 
Vendar je bila nato Avstrija leta 1805 kot del protifrancoske koalicije poražena v t. i. bitki treh 
cesarjev, zato je morala z bratislavskim mirom Franciji prepustiti Dalmacijo in Boko 
Kotorsko.45 Naslednje leto se je pred vrati Dubrovnika znašel francoski general Lauriston z 
vojsko, ki ga je Napoleon poslal, da zavzame še zadnjo trdnjavo pod zaščito Avstrije na 
jadranski obali. Republiki je kljub temu zagotavljal samostojnost.46 Čeprav so Dubrovničani 
pomoč iskali tudi pri Rusiji, jim ni preostalo drugega, kot da Francozom odprejo vrata. 
                                                
35 Harris, Dubrovnik, 119–121. 
36 Harris, Dubrovnik, 320–321. 
37 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Drugi dio, 133. 
38 Voje, Starodavni Dubrovnik, 260–262. 
39 Harris, Dubrovnik, 341–342. 
40 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Drugi dio, 175. 
41 Harris, Dubrovnik, 343. 
42 Voje, Starodavni Dubrovnik, 285. 
43 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Drugi dio, 276–279. 
44 Harris, Dubrovnik, 374. 
45 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Drugi dio, 441. 
46 Harris, Dubrovnik, 385–386. 
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Francoski uradniki so se vedno bolj vtikali v delo dubrovniškega sveta, senata in sodišč, dokler 
ni general Marmont 31. januarja 1808 razpustil vlade in senata ter tako končal večstoletno 
samostojnost Dubrovniške republike.47 

Obseg dubrovniške komune 
Večino ozemlja je Dubrovnik dobil pod oblastjo Benečanov. Dubrovniška občina oziroma 
communitas Ragusina se sicer prvič omenja že leta 1181. Pod imenom Astarea (Kopno) se je 
komuna raztezala približno 10 kilometrov na vsako stran: od vasi Zaton na zahodu do Župe na 
vzhodu. Komuni so pripadali tudi Jelenji otoki (Koločep, Lopud, Šipan, Lokrum). Na sredini 
13. stoletja se je komuni prostovoljno pridružil tudi otok Lastovo, drugače pa je Dubrovnik 
svoje ozemlje širil s kupovanjem. Leta 1333 je izkoristil krizo srbske države in od kralja Dušana 
pridobil polotok Pelješac z mestom Ston. Otok je bil primeren za poljedelstvo in živinorejo, 
poleg tega pa so s tem pridobili tudi stonske soline in vpliv na trgovske poti v ustju reke Neretve, 
zato so Dubrovničani prehod do polotoka močno zaščitili. V drugi polovici 14. stoletja je srbski 
car Dušan I. mestu odstopil pas zemlje ob srbsko-dubrovniški meji, tako da se je meja 
premaknila na vrhove gora. V tem času je Dubrovnik tudi dokončno utrdil oblast nad otokom 
Mljetom. Ob koncu stoletja pa je bosanski kralj komuni prodal obalo od Orašca do Stona, s 
čimer je dubrovniška komuna zaokrožila in povezala svoje ozemlje.48 

V začetku 15. stoletja so Dubrovničani v dveh delih kupili tudi župo Konavlje, s čimer 
so si pridobili še nekaj plodnih predelov, ki so prej pripadali srbski in bosanski državi. To je 
pomenilo, da je v komuni živelo tudi precej ljudi pravoslavne veroizpovedi, ki jo je počasi 
izrinila katoliška. Dubrovničani so sicer drugo vero tolerirali, vendar so se hkrati bali, da jih 
bodo sosednje države pripojile k sebi, če bo prebivalstvo v večini pravoslavno.49 

Ko si je Dubrovnik leta 1426 pridobil zadnji del Konavelj, se je njegovo teritorialno 
širjenje končalo. Republika se je obdržala v takih mejah še naslednja 4 stoletja, dokler je ni 31. 
januarja 1808 ukinil Napoleon. Koliko je imela srednjeveška Dobrovniška republika 
prebivalcev ne vemo, ocenjuje pa se, da jih je imela konec 15. stoletja med 25.000 in 30.000, 
od česar jih je v samem mestu Dubrovnik živelo med 5.000 in 6.000.50 

Organizacija oblasti in družbe 
Politične ureditve v prvih stoletjih razvoja Dubrovnika ni mogoče razbrati v celoti. Iz 
staroselcev in bogatih priseljencev se je do 11. stoletja izoblikoval poseben sloj nobiles – 
plemstvo. Od začetka plemstvo še ni bilo nosilec oblasti, ta je še vedno pripadala ljudstvu. 
Večino prebivalstva je predstavljalo ljudstvo ali populus in ko je leta 1169 Dubrovnik sklenil 
trgovsko pogodbo s Piso, jo je sklenilo šest konzulov »z vsem ljudstvom«, za katerega se tudi 
prvič uporabi izraz meščani, cives Ragusii.51 

Čez nekaj let je bil Dubrovnik po vzoru italijanskih mest organiziran v občino oziroma 
komuno.52 Na čelu se je pojavil comes, v slovanskih jezikih poimenovan knez.53 Ni vladal sam, 
saj je ob njem odločala skupščina, ki so jo sestavljali sodniki, svetniki, plemstvo in ljudstvo. To 
se je dogajalo v času normanske zaščite, ki je verjetno pripomogla k temu, da je plemstvo 
prevzelo vpliv in vodilno vlogo v mestu. Skupščina je namreč sčasoma popolnoma izgubila 
vpliv in ostala spomin na čas, ko je tudi ljudstvo sodelovalo pri oblasti.54 
                                                
47 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Drugi dio, 465–466. 
48 Voje, Starodavni Dubrovnik, 29. 
49 Zgodovina narodov Jugoslavije, 551–552. 
50 Krekić, Dubrovnik in the 14th and 15th centuries, 54–55. 
51 Zgodovina narodov Jugoslavije, 548. 
52 Voje, Starodavni Dubrovnik, 46. 
53 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Prvi dio, 52. 
54 Zgodovina narodov Jugoslavije, 548. 
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V času beneške nadvlade v 13. stoletju je kneza imenoval beneški dož. Ni prihajal iz 
Dubrovnika, temveč iz Benetk, in je predstavljal glavno politično avtoriteto v mestu. 
Dubrovničani so se njegovo oblast trudili omejiti, zaradi česar je njegova moč slabela. Ko so 
bili Benečani prisiljeni zapustiti Dubrovnik, so si prebivalci na novo uredili oblast.55 Na papirju 
je bila sicer podrejena ogrskemu kralju, vendar se ta v dubrovniške zadeve ni vmešaval. Na čelu 
oblasti je ostal knez, vendar je ime comes zamenjal izraz rector. Njegova oblast je bila zgolj 
formalna in ni imel dejanske oblasti. Funkcija je bila voljena, mandat pa je trajal zgolj en mesec 
– plemstvo se je balo, da bi si lahko ob predolgem mandatu posameznik pridobil preveliko moč 
in oblast.56 Kneza je izvolil veliki svet iz vrst senata. Veliki svet (consilium maius) je bil 
nekakšen zakonodajni organ, ki so ga sestavljali vsi polnoletni plemiči v mestu. Spočetka je 
imel veliko pristojnosti, vendar se je le-ta zmanjšala na račun senata (consilium rogatorum). 
Senat, imenovan tudi svet naprošenih, je bil oblikovan, ker se je število plemičev v mestu 
povečalo in veliki svet je postal prevelik za učinkovito vodenje države. Svet naprošenih je vodil 
dubrovniško zunanjo in notranjo politiko in s tem prevzel funkcijo vlade.57 Zadnji organ je bil 
mali svet (consilium minus) – izvršni organ, ki je skupaj s knezom formalno vodil komuno.58 
Sčasoma se je oblikoval še en poseben organ provizorjev (proveditores terre). Provizorji so 
nadzorovali zakonitost procesov in delo vseh treh svetov ter imeli možnost zadržati njihove 
sklepe, če so presodili, da bodo škodovali dobrobiti države. Skozi 13. stoletje se je Dubrovnik 
tako izoblikoval v občino oziroma komuno, ki je leta 1358 pričela izvajati popolno avtonomijo 
in se v začetku 15. stoletja preimenovala v republiko.59 Razdeljena je bila na manjša upravna 
območja, ki so jih upravljali posebni knezi in kapetani. Njihova pristojnost je bila sojenje v 
manjših civilnih sporih in kazenskih prestopkih.60 

Krog plemstva se je vedno bolj zapiral in je bil dokončno določen s posebno uredbo leta 
1332, ko so določili, kdo lahko postane član velikega sveta.61 Politična oblast je bila od takrat 
naprej rezervirana le za plemiče, ostalim meščanom oz. pučanom pa so odvzeli politične pravice 
in se niso mogli povzpeti na družbeni vrh. Višji sloj meščanstva je kljub vsemu močno bogatel 
in v gospodarskih dejavnostih, premoženju in načinu življenja se od plemstva ni razlikoval. 
Najbogatejši so se organizirali v dve bratovščini sv. Antona in sv. Lazarja in se imeli za prave 
meščane in so se imenovali cives, s čimer so se razlikovali od drugih. Ostali pučani so 
prevzemali poklice malih trgovcev, obrtnikov in podobno ter so predstavljali dve tretjini 
mestnega prebivalstva.62 

Zunaj območja mesta je prevladovalo kmečko prebivalstvo. Podobno kot v zahodni 
Evropi kmet ni bil lastnik zemlje, vendar ni šlo za iste vrste podložništvo. Kmet je lahko z 
lastnikom zemljišča sklenil dve vrsti pogodb: zemljo je zakupil in rento odplačeval v pridelkih 
(naturalna renta) ali denarju (denarna renta). Kmetje so te pogodbe lahko razdirali in tako niso 
bili vezani na zemljo in so lahko zapustili gospodarja. Zemljiški gospod nad njim tudi ni imel 
jurisdikcije, temveč je kmet odgovarjal pred državnim sodiščem. S širjenjem komune je 
prihajalo tudi do težav, ker se svobodni kmetje niso želeli podrediti novi oblasti. Predvsem so 
se kmetje upirali v Konavljah.63 

                                                
55 Zgodovina narodov Jugoslavije, 560–561. 
56 Voje, Starodavni Dubrovnik, 48–49. 
57 Voje, Starodavni Dubrovnik, 46–47. 
58 Zgodovina narodov Jugoslavije, 561–562. 
59 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Prvi dio, 136–138. 
60 Zgodovina narodov Jugoslavije, 562. 
61 Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. Prvi dio, 122. 
62 Voje, Starodavni Dubrovnik, 85–86. 
63 Voje, Starodavni Dubrovnik, 86–89. 
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Potrebno je omeniti še, da so v Dubrovniku kot delovno silo uporabljali tudi sužnje, 
dokler se ni gospodarstvo dovolj razvilo. Pozneje je potrebam bolj ustrezala delovna sila tistih, 
ki so lahko delali kot dninarji. Leta 1416 je bila trgovina s sužnji uradno prepovedana, vendar 
se je še vedno odvijala.64 

V večini so te razmere temelje dobile v času, ko so Dubrovničanom vladali Benečani. 
Ker je med oblastjo in mestom prihajalo do sporov, je bilo treba razmere urediti in kodificirati. 
Iz tega razloga je bil 29. maja 1272 sprejet Statut dubrovniške občine oz. Liber statutorum 
civitatis Ragusii. S tem je Dubrovnik dobil osnovne zakone, ki so urejali pravice in dolžnosti 
plemstva in kneza pri upravljanju komune.65 Statut je bil razdeljen na 8 delov: statusno pravo, 
družinsko pravo, stvarno pravo, obligacijsko pravo, dedno pravo, pomorsko pravo, kazensko 
pravo in procesno pravo. Kasneje so statut dopolnjevali z različnimi zakoni, ki so sestavljali 
Liber omnium reformationum, Liber viridis (Zelena knjiga) in Liber croceus (Rumena knjiga). 
Napisanih je bilo tudi nekaj posebnih zakonskih zbirk: Liber statutorum Doane (Carinski 
zakonik), Capitolate della Doana grande (Kapitular velike carinarnice) in Ordo super 
assecuratoribus (Odredbe o pomorstvu). Svoje statute sta imela tudi otoka Lastovo in Mljet, 
posebno avtonomijo pa je užival tudi polotok Pelješac z mestom Ston.66 
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Rok Kraševec 

Plemstvo na slovenskem v srednjem veku 

Povzetek 
Članek govori o razvoju plemstva na Slovenskem in je razdeljen na dva dela. V prvem delu se 
poskuša osredotočiti na štiri glavne stvari, ki so ustvarile sloj plemstva ter jih predstaviti. V 
drugem delu pa poskuša orisati kratek časovni okvir, v katerem so se zgoraj omenjeni štirje 
dejavniki pojavili, razvili in utonili skupaj s plemstvom v toku zgodovine. 

Summary 
This article talks about the nobility in the Slovenian territory in Middle Ages. In the beginning, 
I shall try to briefly outline some fundamental aspects of what nobility is supposed to be. 
Furthermore I shall focus on four main factors that created the so-called nobility and briefly go 
over them. In the second part I shall describe the timeframe in which those four factors 
appeared, developed and evidently vanished from history.  

Ključne besede: plemstvo, upravno – pravne zadeve, vzpon, zaton 
*** 

Uvod 
V današnjem času je večina ljudi naveličanih povprečnosti in si želi blišča in stvari, ki so 
ekstravagantne. V človekovi naravi je tudi želja po moči in vplivu na svet okoli sebe in, če je 
možno, tudi širše. Prav tako si vsakdo želi biti prepoznan in uveljavljen ter pustiti nekakšno 
sled v toku zgodovine ali vsaj dediščino zanamcem. Ravno to dvoje pa ne zanima le sodobnega 
človeka nasploh, temveč tudi zgodovinarje, ki še posebno stremimo k raziskovanju določenih 
ljudi oziroma določenega sloja družbe. Ker ne govorimo ravno o nekem podložniku, temveč o 
ljudeh z močjo in vplivom, pridemo do vprašanj, kot so: kdo so bili, kako so živeli in ali so 
imeli kot stan kakšna pravila. Na ta vprašanja sem v članku želel odgovoriti. Plemiške rodbine 
so neprestano izumirale in se na novo oblikovale, nekatere so tudi stopale iz anonimnosti. 
Odvisne so bile od muhavosti, sreče, iznajdljivosti, sposobnosti, talentov, ambicioznosti in 
brezobzirnosti svojih članov. Vzpone in padce je doživljala praktično vsaka plemiška rodbina. 
Ker sem članek naslovil Plemstvo na Slovenskem z zavedanjem, da takratna elita pri nas ni bila 
»slovenska«, temveč je večina bila tujcev, sem se poskušal osredotočiti na slovenski etnični 
prostor in značilnosti plemstva v le-tem. Državno oblast cesarstva so na zgoraj omenjenem 
območju prvotno predstavljali od vladarja postavljeni vojvode, mejni grofje ali grofje, ki so 
načelovali vojvodini Koroški ali vencu spremljajočih mark. Te upravne enote so bile izhodišča 
za postopno oblikovanje dežel – Koroške, Kranjske, Štajerske in Goriške, ki so nato do leta 
1918 v političnem pogledu opredeljevale slovensko ozemlje in njegovo prebivalstvo.1 Kljub 
razburljivi tematiki je zanimiv podatek, da se za raziskovanje plemstva ne odloča veliko 
zgodovinarjev. Med strokovnjaki za srednji vek bi bilo v tem pogledu potrebno izpostaviti 
predvsem Petra Štiha, Dušana Kosa ter pokojnega Andreja Komaca, za novejše obdobje pa npr. 
Majo Žvanut, Marka Štuhca, Staneta Grando, Miha Preinfalka in Barbaro Žabot. 

Kaj je plemstvo 
Veliko upodobitev iz srednjega veka nam prikazuje slikarije z napisom Triplex stat(us) mundi. 
Prav takšno je delo v ptujski proštijski cerkvi sv. Jurija, kjer se je na steni južne ladje ohranila 
freska z omenjenim napisom. Na trikotnem polju je na vrhu blagoslavljajoči Kristus z 
razprostrtima rokama, ob njegovem vznožju angeli, na spodnjem robu slike pa so predstavniki 
treh redov, ki simbolično ponazarjajo stanovsko razčlenjenost v obdobju zrelega fevdalizma. 
                                                
1 Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas, 59. 
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Na skrajni levi strani upodobitve so kmetje pri oranju – laboratores, na sredini oklepljeni vitezi 
– bellatores, na desni je duhovnik s skupino vernikov – oratores. Prizor, nabit s srednjeveško 
simboliko, ponazarja takratno družbo in njene poglavitne sestavine: večni vesoljni red, 
osmišljen s pozicijo Cerkve, ki bdi nad snovanjem in nehanjem tako svetne oblasti kot tudi 
vsega življa z dna socialne vrednostne lestvice, ki jo s svojim delovanjem omogoča.2  

Plemič je bil v prvi vrsti vojak, dolžan braniti deželo, zato je bil s svojimi podložniki 
vred oproščen materialnih dajatev oziroma davkov deželnemu knezu, razen v nekaterih redkih 
in točno določenih primerih. Davčna prostost je bila pravna podlaga deželnih zborov in kot taka 
bolj običajno pravna kot izrecno podeljena. Številni notranji nemiri in zunanje nevarnosti v 15. 
stoletju so privedli do tega, da so morale višje plasti prebivalstva kljub formalni davčni 
oprostitvi prispevati v obrambno blagajno.3 Volja po moči, časti in slavi je bila značilna 
sestavina plemiške zavesti v vsem tisočletje dolgem obdobju fevdalizma, katerega neločljivi 
del je bilo plemstvo. Vsebina teh pojmov, ki so bili med seboj v tesni povezavi in so vplivali 
drug na drugega, je nekoliko variirala v času in prostoru, načeloma pa je vključevala vojaško 
in politično sposobnost, način življenja, materialno kulturo, šege in vedenje, rodbinske 
povezave ter imetje. Družinsko in osebno čast so imeli plemiči nenehno pred očmi in na jeziku; 
ta postulat je zmogel izpolnjevati še tako skromen član tega stanu. Za slavo pa so bila potrebna 
dejanja, ki so bodisi odmevala sama zase ali pa so jih še dodatno razglašali na načine, ki so 
ustrezali času. Privilegiran položaj v družbi je bilo treba neprestano braniti in utrjevati ter na 
vse mogoče načine vzdrževati videz. Videz je temu stanu vedno moral pomeniti več kot bit. 
Osnovni cilj vzgoje za stan je zato bil pridobiti si tako vedenje in zunanji videz, da se je plemič 
že na prvi pogled razlikoval od pripadnikov drugih stanov. Temu so služila »pravila« glede 
obleke, bivališča, hrane, kretenj in govorice, v različnih evropskih deželah so imeli zapisana 
navodila v različnih izdajah glede »dvorjanskega« vedenja, zlasti pri jedi, a tudi v družbi 
nasploh.4 Plemič je bil tudi osebno svoboden, njegova posest pa je bila običajno ujeta v celotno 
paleto različnih odnosov: lahko je bila njegova last, večje ali manjše dele je imel v fevdu od 
enega ali večji drugih zemljiških gospodov, sam je lahko posamezne gospoščinske predmete 
podeljeval v fevd drugim plemičem, kmetom in kasneje tudi meščanom, posest je lahko dalje 
prejel v zastavo ali zakup v zameno za lastne vojaške, upravne ali finančne usluge.5 
Vzpostavitev trdne politične organizacije, ki je pomenila umestitev slovenskega ozemlja v 
okvir srednjeveškega cesarstva, je omogočila tudi uvedbo fevdalnega gospodarskega in 
družbenega sistema po vzoru zahodne Evrope. S podeljevanjem kraljeve zemlje – za takšno je 
veljala vsa neobdelana zemlja in zemlja, ki ni imela lastnika – cerkvenim in posvetnim 
velikašem so nastajala zemljiška gospostva kot temeljne gospodarsko-organizacijske in sodno-
upravne enote (zlasti konec 10. in v 11. stoletju). Oblikovanje gospostev je spremljala 
intenzivna kolonizacijska dejavnost, ki je širila meje poselitve, ustvarjala novo kulturno 
pokrajino in spodbujala njen razvoj. Najzgodnejši in najpogostejši prejemniki velikih ozemelj 
so bile škofije (Salzburg, Freising, Briksen, Oglej, Krka). Razvojne možnosti obrobnih pokrajin 
države so na jugovzhodu privabljale tudi številne visoko plemiške družine, ki so se tam ustalile 
in odigrale pomembno vlogo (Weimar – Orlamundski iz Turingije, Eppensteinci in Spanheimi 
s Frankovskega, Vovbrški s Saškega, Andeški, Bogenski, Otokarji/Traungavci in kasnejši 
Goriški z Bavarskega). 6 

S pojmom nacionalnosti – v tem primeru konkretno slovenske nacionalnosti – je tesno 
povezan pojem avtohtonosti, ki se ga da zelo hitro zlorabiti. Trditev, da plemstvo na 
Slovenskem ni avtohtono, drži le deloma. Marsikatera plemiška rodbina na Slovenskem je tu 
                                                
2 Stopar, Svet viteštva, 8. 
3 Nared, Kranjski deželni privilegiji, 20. 
4 Žvanut, Od viteza do gospoda, 49. 
5 Žvanut, Od viteza do gospoda, 81. 
6 Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas, 59. 
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prebivala veliko dlje in je veliko bolj avtohtona kot nekatere danes povsem slovenske 
neplemiške rodbine. Tudi kriterij uporabe jezika in pismenosti ne stoji na trdnih tleh, saj je 
dokazano, da je praktično vse plemstvo, ki je živelo na današnjem slovenskem etničnem 
ozemlju, poznalo in uporabljalo tudi slovenski jezik. Zlasti na Kranjskem je bila slovenščina 
med plemstvom tako razširjena, da pogojno lahko govorimo celo o slovenščini kot o prvem 
jeziku kranjskega plemiča. Ker se plemstvo ni opredeljevalo po nacionalnosti, temveč po 
deželni pripadnosti je problematično govoriti o »slovenskem plemstvu«. Auerspergi so na 
primer veljali za kranjsko plemstvo, Trauttmansdorffi za štajersko, Trautsoni za tirolsko in 
podobno. Slovenija v tem primeru velja za neke vrste izjemo, saj njen etnični teritorij do razpada 
avstro-ogrske monarhije ni predstavljal enotne politične tvorbe, ampak je bil razdeljen na štiri, 
celo pet dežel. Edini kriterij, po katerem bi del nekdanjega plemstva v habsburški monarhiji 
pogojno lahko označili kot slovenskega, je kriterij ozemeljske pripadnosti. Plemstvo v dednih 
deželah se je, čeprav na prvi pogled obarvano z germanskim predznakom, tesno, skorajda 
organsko prepletalo s slovenskim prebivalstvom.7 

Deželno pravo in deželne ročine 
Deželno pravo je bilo srednjeveški pravni red posamezne dežele in zato podvrženo duhovnim 
predpostavkam časa, v katerem se je oblikovalo in uresničevalo. Veljalo je namreč, da je izvor 
prava Bog, ne pa država ali vladar. Pravo je nad vladarjem in ljudstvom, je del svetovnega reda; 
pravo in pravica sta eno. Stari, dobri običaji so enako dobri kot zapisano pravo. V srednjem 
veku ni bilo posvetne oblasti, ki bi jo lahko v smislu novoveške teorije označili kot državno 
suvereno. Suvereni niso ne vladar, ne ljudstvo in ne država; suvereno je pravo, ki je nad vsem. 
Deželni knez je bil omejen na najpomembnejšem področju, ki ga danes pripisujemo suvereni 
oblasti – v sodstvu in zakonodaji. Dolžnost kneza je bila, da v deželi ščiti red in pravne običaje, 
pri tem pa je bil izpostavljen nadzoru deželnih prebivalcev, v praksi seveda plemstva, s katerim 
je kot predsednik sodnega zbora (veče, kasneje okrajnega sodišča) odločal, kaj je zakonito in 
kaj ne. Tudi »zakonodajo«, staro dobro pravo, je smel knez načeloma spreminjati le s 
sodelovanjem in soglasjem plemstva svoje dežele. Deželno pravo v širšem pomenu besede 
obsega običaje, ki so veljali v deželi sploh, v ožjem pomenu pa tista pravila, ki so se upoštevala 
v plemiški sodni praksi. Starejše deželno pravo je bilo večidel običajno pravo, vzklilo iz 
starejših podlag v praksi deželnega plemstva in njegovih avtonomnih organov. Na Kranjskem 
in v (Slovenski) Marki se deželno pravo oziroma običaji v virih pogosteje omenjajo šele na 
prelomu iz 13. v 14. stoletje, navadno v jamstvenih formulah kupoprodajnih listin. Posebna 
vrsta deželnega prava je privilegijsko pravo, ki je nastalo v procesu izoblikovanja kasnejših 
notranjeavstrijskih dežel in pravno poenotenega plemiškega stanu.8 Z izrazom deželni privilegij 
ali ročin (nem. Landhandfeste) je lahko v ohlapnejšem smislu mišljen posamezen deželni 
(plemiški) privilegij, pogosteje pa s tem označujemo zbirko privilegijev, ki so tvorili deželno 
stanovsko ustavo in k spoštovanju katerih se je pri dednem poklonu zavezal vsakokratni deželni 
knez ter jih nato potrdil tudi v pisni obliki. Prav tako s tem izrazom označujemo poluradne 
tiskane zbirke deželnih privilegijev. Kot že samo ime pove, je »hantveste« listina, ki se jo potrdi 
tako, da se nanjo »položi roko« (manifest) – se jo lastnoročno podpiše in pečati. Deželni ročini 
so prepisi starih privilegijev in njihovih dotedanjih potrditev v novi potrditvi. Tako po oblikovni 
kot vsebinski plati so svojevrstne listine; potrjene listine in potrditvene klavzule. Zanimivo, 
gotovo pa ne slučajno, je, da so deželni ročini v opisani obliki in s tem imenom specifični za 
notranjeavstrijske dežele Štajersko, Koroško in Kranjsko, ki jih je poleg skupne vladarske 
dinastije in usode na prepišnem jugovzhodu Rimsko-nemškega cesarstva na poseben način 
povezovalo sorodno deželno pravo, zapisano v deželnih privilegijih. Deželni privilegiji so bili 
konstitutivni element stanovsko-monarhičnega dualizma, nekakšne politične in upravne 
                                                
7 Preinfalk, »Zgodovinopisje na Slovenskem«, 508–509. 
8 Nared, Kranjski deželni privilegiji, 36. 



Plemstvo na slovenskem v srednjem veku 
 

 
55 

 

dvotirnosti, ki je Kranjsko kot osrednjo slovensko deželo zaznamovala praktično ves zgodnji 
novi vek. Stanovsko-monarhični dualizem med deželnim gospodom (knezom) in stanovi je na 
simbolni ravni vzpostavljala dedna poklonitev ob nastopu novega deželnega kneza. Na 
poklonitvi je knez obljubil spoštovanje deželnega prava in podeljenih privilegijev, deželno 
plemstvo oziroma kasneje deželni stanovi pa so prisegli, da mu bodo pri tem svetovali in 
pomagali. Od začetka 15. stoletja dalje je knez svojo obljubo podkrepil s pisno potrditvijo 
plemiških (stanovskih) privilegijev. Deželni privilegiji, ki so jih vladarji vedno znova 
potrjevali, so tako postali nekakšna kranjska deželna ustava.9 

Prebivališče 
Pred uveljavitvijo gradu v visokem srednjem veku je kot plemiško bivališče prevladoval v vasi 
stoječi dvor, curtis, ki spada med najstarejše in osrednje sestavine nastajajočih zemljiških 
gospostev. Dvori so bili dominikalni ali celo koseški. V obeh primerih so bili središče 
zemljiškega gospostva in kot zasilna pribežališča so služili tudi okoliškim kmetom. S selitvijo 
plemstva z dvorov na višinske utrdbe nastanejo tako imenovane utrjene hiše oziroma gradovi, 
ki pa so bili po funkcionalnosti in pravno nekaj povsem drugega od enostavnih dvorov.10 
Gradovi in z njimi povezano plemstvo bolj kot karkoli drugega simbolizirajo zgodovinsko 
obdobje srednjega veka. Že njihova fizična lega, velikokrat na samotnih, težko dostopnih 
višinah, od koder so vizualno obvladovali pokrajino, je simbolizirala njihovo vojaško, upravno 
in politično gospostvo nad določenim prostorom. Grad je ločil vladajoče od vladanih in bil 
instrument uresničevanja gospostva. Zato sta bila grad in zemljiško gospostvo največja 
sinonima. Grajski gospod je z gradu obvladoval pokrajino, ki ga je obdajala, in njene prebivalce. 
Posest gradov je pomenila moč in v tem smislu je bilo v vojni prav število zavzetih, zasedenih 
ali porušenih gradov merilo vojaškega uspeha. Vloga gradu je bila pri izvajanju gospostva, torej 
pri vladanju, ključna. Kdor ni imel gradov, ni mogel vladati. V procesu nastanka dežel in 
vzpostavitve deželnoknežje oblasti se je pomen gradov kazal v tem, da so nekateri gradovi, ki 
so bili sedeži deželnoknežjih rodbin, dali ime posameznim deželam. Gradovi so ščitili 
nastajajočo deželo navzven in so bili opora pri izvajanju deželnoknežje oblasti. Doseči 
izključno pravico do gradnje gradov znotraj lastnega deželnega gospostva – t. i. grajski regal – 
je bil eden glavnih ciljev uveljavljajočega se deželnega kneza in hkrati eden glavnih znakov 
deželnoknežje oblasti. Po uveljavitvi te pravice je plemstvo znotraj posameznih dežel lahko 
gradilo gradove le z izrecnim dovoljenje deželnega kneza. Gradnja gradov, ki so postajali 
reprezentančni objekti in ki so že navzven odražali družbeni položaj njegovega stanovalca 
oziroma lastnika, ali pa tudi le prezidava in dozidava, ki je povečala tloris in višino, sta bili 
namreč povezani z ogromnimi stroški, ki so jih lahko zmogli le najbogatejši in najuglednejši 
posvetni plemiči.11 Grajski gospod ali kastelan je bil na gradu prva oseba, glava družine in 
gospostva. Seveda je napačna predstava, da je živel za fajde, lov in zabavo, saj je nenazadnje 
skrbel za gospodarstvo, vzdrževanje gradu, obrambnih naprav in gospodarskih stavb, poleg tega 
pa je moral biti kot vazal vselej pripravljen, da ob vpoklicu priskoči z oprodami in hlapci 
svojemu vrhovnemu fevdalnemu gospodu na pomoč.12 

Dežela 
Vladar dežele, deželni knez, je postal tisti, ki si je uspel zagotoviti sodno in vojaško oblast nad 
deželnim plemstvom. Pot do deželnoknežje oblasti ni bila niti kratka niti preprosta. Izhodišče 
je imela v velikih zemljiških kompleksih posameznih visokih fevdalcev (grofje, mejni grofje, 
vojvode), imenovanih tudi teritorialni zemljiški gospodje. Ti so na svojem ozemlju izvrševali 
nekatere vrste oblasti, ki po današnjem pojmovanju pripadajo izključno državi. Tako so skrbeli 
                                                
9 Nared, Kranjski deželni privilegiji, 36. 
10 Kos, Vitez in grad, 18. 
11 Štih, Na stičišču svetov,146–147. 
12 Stopar, Svet viteštva, 13. 
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za javni red in mir, izvajali nižjo sodno oblast in krvno sodstvo. Vzdrževali so svojo oboroženo 
silo, sestavljeno večinoma iz nesvobodnega ministerialnega plemstva, nekateri pa so tudi kovali 
svoj denar in ustanavljali mesta. V zasebnih rokah so se tako skoncentrirale nekatere ključne 
sfere oblasti. Teritorialna zemljiška gospostva so bila zato glavni nosilec partikularizma, vendar 
hkrati tudi izhodiščna točka združevanja, saj so nekateri teritorialni zemljiški gospodje na 
podlagi moči, ki so jo imeli, iz boja za deželnoknežjo oblast zlepa ali zgrda izločili vse tekmece 
(razne grofovske rodbine). Če je bila realna oblast nad posameznim teritorialnim zemljiškim 
gospostvom združena še s formalno funkcijo nosilca javne oblasti v pokrajini, ki je bila 
podeljena s strani države (v slovenskem prostoru je to bil nekdo s funkcijo mejnega grofa ali 
vojvode), je to pomenilo hitrejšo preobrazbo teritorialnega zemljiškega gospoda v deželnega 
kneza.13 

Dežela v srednjeveškem državnopravnem smislu predstavlja mirovno skupnost, v kateri 
mir zagotavljajo od vseh priznane sodne in vojaške institucije in v kateri deželno plemstvo kot 
nosilec politične moči išče svojo pravico pred najvišjim sodiščem dežele (kakorkoli se je to že 
imenovalo: deželna, dvorna veča/zbor, ograjno sodišče), ki mu kot vladar dežele predseduje 
deželni knez oziroma gospod. Dežela je skupnost, v kateri svoje interese združujejo lokalni 
plemiški oblastniki, ki kot sebi nadrejeno oblast priznavajo instanco deželnega kneza, ta pa ima 
najvišjo sodno in vojaško oblast ter zakonodajno moč. Deželo je treba razumeti kot personalno, 
na konsenzu temelječo zvezo, ki izhaja iz spoznanja, da lahko posameznik obstaja le v povezavi 
s svojimi stanovskimi sodrugi. Tu se izkazujeta skupni interes in povezanost plemiških 
oblastnikov, ki svojo pripadnostjo določenim personalni zvezi – deželi – izkazujeta z udeležbo 
na deželnih zborih pod vodstvom deželnega kneza. Z udeležbo na takih zborih, ki so predvsem 
sodni in na katerih se razrešujejo spori med njimi, pa ti plemiči priznavajo tudi tam veljavna 
pravila igre – deželno pravo. Dežela je tako izenačena s področjem veljave deželnega prava, ki 
je zato centralni pojem, ki opredeljuje deželo. Ker je dežela nastala kot zveza oseb, je njen 
obseg odvisen od obsega personalne zveze, tj. od plemičev, ki se štejejo k njej in njenemu 
pravu. Z drugimi besedami to pomeni, da dežela ni neko s trdnimi mejami omejeno območje, 
ampak so njene meje spremenljive, do večje tovrsten stabilnosti pa je prišlo, šele ko se je 
personalna zveza teritorializirala. Poenostavljeno lahko rečemo, da so bile dežele države v 
državi. 14 

Vzpon plemstva na Slovenskem 
Okrog 12. stoletja sta obstajali dve glavni skupini plemstva. Pomembnejšo je sestavljalo staro 
visoko plemstvo, ki je bilo maloštevilno. V ta krog so spadale razne (mejno) grofovske in 
vojvodske rodbine, kot so bili Andeški, Spanheimi, Babenberžani, Traungavci - Otokarji, 
Goriški, Ortenburžani, Vovbržani, pa tudi rodbine svobodnih gospodov, kot so bili Žovneški, 
Višjegorski, Svibenjski ali prvotni Turjačani. Drugo, precej številnejšo skupino je predstavljalo 
nesvobodno nižje plemstvo, ki ga okvirno zajema pojem ministeriali. Svoje ime je ta skupina 
plemstva dobila po službi, ki jo je opravljala za svoje visoko plemiške gospode (domač 
slovanski izraz za takega plemiča: sluga, ki je tudi izpeljan iz službe). Kot plačilo za svojo 
(predvsem vojaško) službo so od svojih visokih plemiških gospodov prejeli plemiško posest. V 
zvezi z nastajanjem dežel v 13. stoletju in v prvi polovici 14. stoletja pa je posameznim 
rodbinam iz prve skupine plemstva uspelo uveljaviti deželnoknežje, tj. vojaško in sodno oblast 
nad celotnim plemstvom določenega teritorija. Dotedanje pravno razlikovanje med visokim in 
ministerialnim plemstvom je začelo izginjati in v razmerju do deželnega kneza se je vse 
plemstvo v deželi postopoma izenačilo. Pri tem so tiste redke stare visoko plemiške rodbine, ki 
niso izumrle in ki si niso uspele priboriti deželnoknežje oblasti, obdržale svoj svobodni položaj. 
Nasprotno pa so se ministeriali na podlagi raznih privilegijev in pravic, ki so jih pridobivali kot 
                                                
13 Štih, Slovenska zgodovina, 100–101. 
14 Štih, Slovenska zgodovina, 100–101. 
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pomembna družbena skupina, polagoma osebno osvobodili in se izenačili s starim svobodnim 
plemstvom. V pravnem pomenu in v razmerju do deželnega kneza je nastalo enotno deželno 
plemstvo, za katero nam je že sredi 16. stoletja sporočen tudi slovenski izraz »deželani« 
(deschelany).15 Borba za teritorije in cesarsko krono med dinastičnimi gospodi, dodobra 
razrahljani stari fevdalni sistem, razcvet trgovine in denarništvo, pa tudi novi zunanji sovražnik 
– Turki; vse to je deželnemu plemstvu Kranjske v 15. stoletju nudilo obilo možnosti za 
gospodarski in družbeni napredek posameznih družin, s postopnim utrjevanjem organizacije in 
področja dejavnosti deželnih stanov, pa tudi stanu kot takega.16 

Zaton plemstva na Slovenskem 
V času notranje Avstrije je prišel najmočneje do izraza pomen deželnega plemstva, ki je na 
prehodu v novi vek začelo po posameznih deželah delovati kot enotno telo, nato pa je v deželnih 
stanovih kot njihova vodilna predstavniška skupina udejanjalo sicer nikoli priznano so-
vladarstvo z deželnim knezom.17 16. stoletje je bilo za plemstvo habsburških dežel pomembna 
epizoda. Prineslo je eno najhujših preizkušenj za naše prednike, turške vpade, ki so bili zdaj 
bolj, zdaj manj intenzivni, vsekakor pa stalni. Turška nevarnost je pomenila nenehno vojaško 
udejstvovanje, tako ofenzivno kot defenzivno.18 Takrat se je dokončno izoblikovala sestava in 
delovanje deželnih stanov, ki so jih bili deželni knezi Habsburžani po letu 1400 prisiljeni 
sklicevati vedno bolj pogosto zaradi posebnih zgoraj zapisanih okoliščin. Poleg turških vpadanj 
pa so bile tu še najrazličnejše vojne za prevlado nad prostorom in pa stroški za pridobitev 
nemške cesarske krone, pozneje tudi sistematična protiturška obramba. Dodaten denar zanje je 
vladar lahko zbral samo s pomočjo izrednih davkov, vanje pa je po pravu tistega časa moralo 
privoliti plemstvo vsake dežele posebej, kot osnovni, bistveni del deželnih stanov. Tako je v 
drugi polovici stoletja doseglo višek svoje politične moči. Za trenutek se je zdelo, da je vladar 
s plemstvom primoran deliti oblast kot enak z enakim. Vendar se je po veliki bitki s Turki pri 
Sisku leta 1593 vojna sreča odločilno obrnila v prid vladarja (Habsburžanov), napori za 
obrambo meje in izgradnjo bolj učinkovite uprave s pomočjo šolanih neplemiških oseb pa so 
tudi začeli kazati učinke in plemstvo naenkrat ni bilo več nepogrešljivo.19 

Plemstvo kot posebna, elitna družbena skupina je bilo poslej v zatonu. Njegova 
nadaljnja usoda in pomen sta bila v posameznih deželah različna. Plemstvo je še vedno do neke 
mere upravljajo z deželami, vendar je slabo gospodarilo. Ker je bilo samo v neprestanih 
finančnih zadregah, se je vedno znova dogajalo, da so večje in manjše vsote deželnega denarja 
pristajale v zasebnih žepih. Medse je moralo vedno znova sprejemati novince, ki so bili v večini 
primerov povzpetniki iz vrst trgovcev, oficirjev in šolanih uradnikov in so bili za svoj novi 
položaj pripravljeni odšteti predpisano vsoto denarja. Plemiške družine so se še vedno precej 
selile, z gradu na grad, iz dežele v deželo. Razlogi za to so bili osebni (poroke, dedovanja), 
gospodarski (nakupi, obubožanje) in verski.20 Tako imenovanim stanovsko-monarhični 
dualizem, ki se je kazal tudi v verski delitvi (protestantko plemstvo nasproti katoliškemu 
deželnemu knezu), se je v dvajsetih letih 17. stol. končal z zmago protireformacije in zgodnjega 
vladarjevega absolutizma. Moč deželnih stanov je odtlej, vseskozi do njihove dokončne 
odprave sredi 19. stol., samo še slabela.21 

 
 

                                                
15 Štih. Na stičišču svetov, 95. 
16 Žvanut, Od viteza do gospoda, 81. 
17 Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas, 106. 
18 Preinfalk, Plemiške rodbine na Slovenskem, 5. 
19 Žvanut, Plemiške zgodbe Kranjske, 7. 
20 Žvanut, Plemiške zgodbe kranjske, 7–8. 
21 Dolinar, Slovenski zgodovinski atlas, 106. 
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Zaključek 
Vedno, ko pišem o slovenski zgodovini, pa naj bo to novejša ali starejša zgodovina, 

ugotovim, da geografsko ležimo na »prepihu«, ravno slednje pa mi povzroča pogosto največ 
preglavic, saj že, ko mislim potegniti nek sklep, ugotovim, da je šlo v danem času za izjemo ali 
posebnost. Zato sem v članku tokrat želel poiskati skupne točne in ne posebnosti ali celo izjem. 

Poskušal sem se osredotočiti na bolj oblastno-pravne zadeve ter jih predstaviti. V prvem 
delu članka sem ugotovil, da so štiri stvari, ki so ustvarile sloj plemstva: deželno pravo in ročin, 
prebivališče oziroma grad in teritorij oziroma zemljiško gospostvo ter kasneje dežela. Plemič, 
če je želel biti in ostati plemič, je potreboval vse našteto. Prvo dvoje za osnovo, drugo za kraj 
izvajanja in tretje za področje vladanja. Za deželno pravo lahko zapišem, da plemstva slednje 
ni postavilo v sam vrh tedanje družbene lestvice, saj je bil, kot sem zapisal,na vrhu sam Bog. 
Deželno pravo in privilegiji so plemstvu dajali oblast nad podložniki in urejali njihov odnos z 
vladarjem oziroma deželnim knezom. Privilegije so si morali z vsakim novim deželnim knezom 
izboriti oziroma si zagotoviti njihovo potrditev. Za vladanje podložnikom si je plemič, da je 
utrdil svojo nadoblast in poudaril veljavnost, zgradil grad, ki je postal nekakšna »upravna 
enota« takratnega časa. Seveda je grad obdajalo tudi obzidje, ki je zagotavljalo, da sprva 
zemljiško gospostvo in kasneje dežela, nista menjala lastnika. Zavedam se, da te štiri stvari niso 
edine, ki so definirale položaj plemstva v takratni družbi. Zraven so sodile še vsakdanje navade 
in običaji, sama obleka in izgled plemiča ter preživljanje prostega časa. Menim pa, da sem v 
članku izpostavil štiri ključne dejavnike, ki so omogočili tudi tiste, ki jih nisem posebej omenjal. 

V drugem delu sem poskušal predstaviti kratek časovni okvir, v katerem so se zgoraj 
omenjeni štirje dejavniki razvili. V njem sem ugotovil, da se je v 12. stoletju plemstvo delilo 
na nižje in visoko, sčasoma pa se je zaradi skupnega nastopa zoper deželnega kneza začelo 
stapljati v eno skupino. Hkrati s tem se je v 16. stoletju pojavil slovenski izraz »deželani«. 
Plemstvo je oblikovalo deželne stanove, s katerimi so deželnemu knezu nekakšen antipol. V 
času ogroženosti prostora s strani Turkov se njihov vpliv poveča, saj je vladar potreboval davke. 
Tako je plemstvo v 16. stoletju doseglo višek, ki pa se konča s porazom Turkov in izgradnjo 
bolj učinkovite uprave s šolanimi neplemiškimi osebami. Tako začne moč plemstva slabeti, k 
propadu pa pripomore tudi samo, s slabim gospodarjenjem in finančnimi težavami. Kot sem 
zapisal, plemstvo odmira vse do srede 19. stoletja. 
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Jernej Gradišnik 

Širjenje osmanske države na področje jugovzhodne Evrope v 14.  
stoletju 

Povzetek 
Vzpon osmanske države je svojevrsten fenomen. Na začetku 14. stoletja je bila osmanska 
kneževina le ena izmed številnih muslimanskih kneževin na področju Anatolije in v neposredni 
bližini nekoč mogočne bizantinske države. Tekom 14. stoletja so uspeli osmanski sultani s 
političnimi in vojaškimi posegi prečkati Dardanele ter vzpostaviti državni aparat na območju 
jugovzhodne Evrope, ki je pripomogel k preživetju osmanske države, ko je ta na prelomu 15. 
stoletja zašla v resno politično krizo. Prav osvojitve sultanov v 14. stoletju so postale pomemben 
del osmanske države in so služile kot izhodišče za širjenje in vzpostavitev osmanskega imperija 
v jugovzhodni Evropi tekom nadaljnih stoletjih.  

Abstract 
The rise of the Ottoman state is quite a phenomenon. At the start of the 14th century, the 
Ottoman principality was one of many Muslim principalities in Anatolia and in the proximity 
of the once mighty Byzantine state. Over the century, sultans from the Osman dynasty managed 
to establish the state apparatus in Southeastern Europe, which helped the Ottoman state get 
through the political crisis at the turn to the 15th century. The conquests of the 14th century 
sultans became one of the most important parts of the expansion of the Ottoman state and served 
as starting points for the Ottoman conquests of Southeastern Europe in the following centuries. 

Ključne besede: Osmani, 14. stoletje, jugovzhodna Evropa. 
*** 

Uvod 
O zgodnjem obdobju osmanske države nimamo veliko ohranjenih virov, kar vzpostavitev 
osmanske kneževine še vedno zavija v tančico skrivnosti in teorij. Prav pomanjkanje virov je 
pripomoglo, da so se v preteklosti razvile številne teorije o skorajda mitičnemu vzponu tedaj 
zgolj ene izmed številnih anatolskih kneževin. Teorije, ki so v večini temeljile na tem, da je za 
hitro ekspanzijo muslimanske kneževine zaslužna zgolj ideja t. i. svete vojne, so dandanes v 
zgodovinopisju že zavrnjene. Viri, ki pričajo o osmanski ureditvi države in razmerah na 
osvojenih ozemljih v jugovzhodni Evropi, večinoma izvirajo iz časa po padcu Konstantinopla.1 
Vzpon osmanske države je svojevrsten fenomen, katerega so se prijele številne, že skoraj 
mitične, oznake. Začne se na začetku 14. oziroma 8. stoletja po islamskem štetju. Začetnik 
osmanske države in dinastije je Osman I., ki v prvih letih 14. stoletja vzpostavi temelje za 
izgradnjo mogočnega imperija tekom naslednjih stoletij. Kot fenomen lahko štejemo 
vzpostavitev državnosti v soseščini, kjer je, poleg številnih konkurenčnih muslimanskih 
kneževin, svoje interese branila tudi nekoč mogočna bizantinska država. V stoletju in pol je 
Osmanovim naslednikom uspela nagla širitev, ki je nekdanje sosede postavila sprva v vazalni 
odnos, kasneje pa popolnoma vključila v lastno državno tvorbo. V članku bo orisan potek 
osmanskih osvajanj jugovzhodne Evrope v 14. stoletju in organizacijski vidiki, ki so jih Osmani 
sprejemali ob vključevanju novo osvojenih območij in prebivalcev v svojo državo. 

Nastanek osmanske države 
V začetku 14. stoletja so tedaj mogočni in obsežni imperiji, ki so se razprostirali med Donavo 
in Amu Darjo, doživljali notranje krize, ki so zatresle njihov obstoj. Med njimi je bilo tudi 
bizantinsko cesarstvo, ki je v tem času doživelo številne prevrate in menjavanja cesarjev na 
                                                
1 Kafadar, Between two worlds, 29–59. 
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prestolu. Na območju zahodne Anatolije, ki so ga v Konstantinoplu šteli kot svoje ozemlje, se 
je v tem času začel vzpenjati obmejni gazi2 Osman.3 Zaradi številnih roparskih vpadov 
Osmanovih čet in obleganja nekdanje bizantinske prestolnice Nikeje leta 1302, je bil bizantinski 
cesar prisiljen na območje Bitinije poslati svojo vojsko, ki naj bi obračunala z Osmanovimi 
četami in preprečila nadaljnje roparske pohode. Bizantinska vojska pod poveljstvom Georga 
Mouzalona je skupaj z alanskimi plačanci štela okoli 2000 mož. Nasproti jim je stala Osmanova 
vojska, ki je bila v večini sestavljena iz turške lahke konjenice in je štela okoli 5000 mož. Vojski 
sta se spopadli pri Bapheusu, katerega natančna lokacija danes ni znana, vendar je zagotovo 
bila v bližini samega mesta Nikeje. Osmanova zmaga nad bizantinsko vojsko je pripomogla k 
dvigu njegovega ugleda med turškim prebivalstvom Anatolije, ki se je v želji po osvajanjih in 
naselitvi začelo priseljevati na območja pod Osmanovim nadzorom. Čeprav turškim silam 
zaradi pomanjkanja oblegovalnih naprav ni uspelo zasesti mesta, je leto 1302, ko je prišlo do 
bitke, pomembno za osmansko zgodovino, saj lahko to leto štejemo kot leto vzpostavitve 
samostojne osmanske kneževine.4 

Prihod čez Dardanele 
Čeprav lahko štejemo leto 1302 kot leto vzpostavitve neodvisne kneževine, je le-ta bila pod 
vodstvom Osmana zgolj ena od večih turških kneževin na območju Anatolije. Ozemeljska 
širitev se je začela šele z Osmanovim sinom Orhanom, ki je prestol zasedel leta 1324. Leta 1326 
je padla Bursa, leta 1331 Nikeja in leta 1337 še Nikomedija, s čimer so Osmani zaokrožili svojo 
oblast nad celotno Bitinijo. Leta 1345 je uspelo osmanski kneževini pripojiti kneževino Karesi, 
ki je ležala na vzhodni obali dardanelske ožine, s čimer so pridobili mostišče za prehod v 
jugovzhodno Evropo. Že naslednje leto, leta 1346, je Orhan sklenil zavezništvo z Ivanom V. 
Kantakuzenom, ki se je v tem času boril za cesarski prestol bizantinske države. Zavezništvo, ki 
je bilo potrjeno s poroko Orhana in Ivanove hčere Teodore, je omogočilo prihod prvih 
osmanskih enot na evropsko celino. Dva tisoč glava osmanska vojska je pod poveljstvom 
Orhanovega sina Sulejmana prvič prečkala Dardanele in pripomogla pri Kantakuzenovem boju 
za oblast. Sovražnosti glede bizantinskega prestola so se leta 1352 ponovno razplamtele in 
osmanska vojska je ponovno prešla ožino, tokrat je v skladu z dogovorom med Orhanom in 
Kantakuzenom zasedla utrdbo Tzympe na polotoku Galipoli in s tem prišla do prve utrdbe na 
evropski strani preliva. Marca, leta 1354, je območje Dardanel stresel močan potres, ki je 
poškodoval obzidja mest in utrdb na tem območju. Potres je izkoristil Sulejman, ki je zasedel 
poškodovane utrdbe, jih obnovil in utrdil osmansko mostišče med Evropo in Azijo. Čeprav so 
osmanske čete pomagale Kantakuzenovim v boju proti pretendu za bizantinski prestol Dušanu 
Štefanu, so se ob povratku obrnile proti dotedanjemu zavezniku, oropale Trakijo in začele prvo 
osmansko obleganje Konstantinopla, kar je povzročilo, da se je moral Kantakuzen odpovedati 
cesarski kroni.5 

Na novo osvojena območja je Sulejman priseljeval turško prebivalstvo iz Anatolije, 
predvsem kmete brez zemlje in nomade. Kot je zapisano v Aşıkpaşazadejevi kroniki iz 15. 

                                                
2 Pojem ghazi oz. gazi v evropsko zgodovinopisje vpelje orientolog Pavel Wittek. Pojem se uporablja za 
označevanje prvih muslimanskih bojevnikov, ki so širili ozemlja muslimanskih kneževin v Anatoliji v začetku 14. 
stoletja. Prvotna konotacija pojma gazijev kot božjih bojevnikov, je bila močno povezana z Wittekovo tezo širjenja 
muslimanskih kneževin z idejo svete vojne proti kristjanom, vendar je ta konotacija z zavrnitvijo Wittekeove teze 
začela bledeti. (Agoston in Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, 231–232.) 
3 Bizantinski zgodovinopisec Pachymeres, Osmanov sodobnik, ga imenuje Ataman. Ime Ataman zasledimo tudi 
v dveh kasnejših delih, in sicer v arabskem delu o geografiji iz sredine 14. stoletja in v biografiji muslimanskega 
svetnika Hajija Bektaschija iz časa ok. 1500. Ime namiguje, da bi lahko bil Osman pogan mongolskega izvora, ki 
se je kasneje spreobrnil v islam in prevzel ime Osman. (Howard, A History of the Ottoman Empire, 9.) 
4 Erickson in Uyar, A Military History of the Ottomans, 12–13; Inalcik, The Ottoman Empire, 5–6. 
5 Finkel, Osman's Dream, 16–17; Howard, A History of the Ottoman Empire, 10–17; Inalcik, The Ottoman Empire, 
9–10. 
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stoletja, je Sulejman svojemu očetu ob zasedbi Galipolija svetoval, da naj na novo osvojena 
ozemlja naseli muslimansko prebivalstvo, medtem ko naj krščanske vojake premesti v trdnjave 
na azijski strani preliva. S preseljevanjem so začela v jugovzhodni Evropi nastajati turška 
naselja, hkrati pa se je začela spreminjati tudi etnična sestava osvojenih ozemelj. Ob prvih 
osmanskih osvajanjih so na Balkanskem polotoku še obstajale krščanske državne tvorbe, ki so 
nudile zatočišče kristjanom, ki so se z osvojenih območij odseljevali. Mesta krščanskih 
odseljencev so prevzeli turški priseljenci. Osmani so ozemlja razdelili na tri marke, na čelu 
katerih so bili gaziji. Vrhovna oblast nad evropskim ozemljem je bila v rokah Sulejmana.6 Smrt 
Dušana Silnega, leta 1355, je pahnila Dušanovo državo v obdobje notranjih spopadov in 
konfliktov za oblast in nasledstvo. Pri tem so veliko vlogo odigrali Osmani, ki so podpirali 
posamezne strani v spopadih. Kljub ugodnim razmeram za vojaški poseg in širitev ozemlja na 
Balkanskem polotoku, so se zavedali, da njihova vojska in prebivalstvo nista dovolj številčni 
za boje na dveh frontah, saj so v tem času širili tudi svojo oblast v Anatoliji. Osmanske osvojitve 
v jugovzhodni Evropi je zamajala Sulejmanova smrt leta 1357 in ugrabitev Orhanovega sina 
Halila, zaradi česar je bil sultan prisiljen skleniti mirovni sporazum z bizantinskim cesarstvom.7 

Osvajanje jugovzhodne Evrope 
Osmanska osvajanja so se nadaljevala z Muradom I., ki je uspel v ofenzivi leta 1361 zavzeti 
bizantinski Adrianopel. Osmanska osvajanja so potekala po naslednjem vzorcu: sprva so na 
ozemlju načrtovanem za osvajanja potekali številni roparski pohodi, ki so prisilili lokalno 
prebivalstvo, da je iskalo zavetja na utrjenih območjih. Ko je na ta območja krenila osvajalska 
vojska, je bilo mestom, ki so se predala, prizaneseno, medtem ko so morali prebivalci mest, ki 
so se upirala, domove zapustiti. V zapuščena mesta in podeželje je bilo priseljeno turško 
prebivalstvo z območja Anatolije. V času vladanja Orhana I. (1324–1362) in Murada I. (1362–
1389) so etnično turška postala tista območja, ki okvirno sovpadajo z današnjim ozemljem 
Turčije na evropski celini.8 Pomembno vlogo za nadaljnja Muradova osvajanja je odigrala tudi 
osmanska zmaga v bitki pri Marici septembra 1371, ko so manj številčne osmanske sile 
premagale srbsko vojsko, ki jo je vodil knez južno srbske države Vukašin. Z zmago so Osmani 
dobili priložnost neovirano zasesti Trakijo in Makedonijo.9 Iz Trakije so osmanska osvajanja 
potekala ob Vii Egnatiji proti albanski obali, ki so jo dosegli leta 1385, in ob Vii Militares proti 
Beogradu. Prvi so osmansko nadoblast tako sprejeli makedonski in albanski lokalni zemljiški 
gospodje.10 Naglo osmansko širjenje v jugovzhodni Evropi in ogrožanje krščanskih interesov 
ni ostalo neopaženo in je sprožilo preplah med evropskimi državami, ki so imele svoje interese 
v tem prostoru in tudi drugimi evropskimi državami, ki so videle širitev islamske države kot 
grožnjo katoliški prevladi. Čeprav je papež Urban V. v buli izdani na božič leta 1366 razglasil 
križarsko vojno proti osmanski državi, med evropskim plemstvom ni prišlo do organizacije 
večjega in enotnega križarskega pohoda, ki bi lahko preprečil nadaljnje širjenje te islamske 
države. Kot posledica papeževih prizadevanj je bila leta 1366 organizirana pomorska 
ekspedicija pod poveljstvom Amadeja VI. Savojskega, imenovana tudi savojski križarski 
pohod. Čete pod poveljstvom »Zelenega grofa« so uspele zasesti Galipoli in s tem prekinile 
osmansko mostišče ter otežile premike osmanskih čet med Evropo in Azijo. Ob umiku 
evropskih čet je polotok za desetletje ponovno prišel v roke Konstantinopla, vendar ga je leta 
1376 Osmanom vrnil Andronik IV. v zameno za pomoč v boju za prestol.11 

                                                
6 Inalcik, »Ottoman Methods of Conquest,« 122–123; Sugar, Southeastern Europe, 16. 
7 Sugar, Southeastern Europe, 18. 
8 Inalcik, The Ottoman Empire, 10. 
9 »Battle of the Maritsa River.« 
10 Inalcik, The Ottoman Empire, 10–11. 
11 Cox, The Green Count of Savoy, 216–218; Inalcik, The Ottoman Empire, 12. 
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Širjenje osmanske države v jugovzhodni Evropi je potekalo po enakem modelu, kot so 
Osmani svojo državo širili v Anatoliji. To pomeni, da ozemlja premaganih držav niso vključili 
neposredno pod svojo oblast, temveč so s premaganimi vladarji sklepali zavezništva, ki so bila 
potrjena s porokami. Na enak način si je Murad I. podredil velik del Balkanskega polotoka. 
Premagane države so postale vazalne države, kar je pomenilo, da so imeli Osmani pravico od 
njih zahtevati davke in upravljati z njihovimi zunanjimi zadevami. Vladarji vazalnih držav so 
obdržali oblast, čeprav omejeno, princese pa so bile poročene na sultanov dvor. S politiko 
širjenja vazalnih držav je uspelo Muradu v drugi polovici 14. stoletja ustvariti t. i. »imperij 
vazalnih držav«. Med osmanske vazale so od leta 1371 sodili bolgarski knezi, od leta 1372 
srbski knezi na območju Makedonije in Srbije, leta 1373 v vazalni odnos prisilijo tudi 
bizantinskega cesarja in leta 1385 še albanske velikaše ob Jadranski obali.12 

Vazali so morali v osmansko vojsko priključiti svoje čete. Ravno te krščanske enote so 
v veliki meri pomagale pri podreditvi največjega osmanskega rivala v Anatoliji, Karamidskega 
sultanata v 80. letih 14. stoletja. Ko je bila osmanska vojska osredotočena na območje Anatolije 
se je med njenimi vazali v Evropi začela oblikovati koalicija proti njej. Tvrdko I., Lazar I. in 
Ivan Stratsimir so združili svoje čete in v bitki pri Pločniku, leta 1388, porazili osmansko 
vojsko. Osmanske čete so pod osebnim poveljstvom sultana krenile proti mestom Tarnovo, 
Silistra in Varna in si jih ponovno podredile, s čimer je sultan prisilil ponovni podreditvi in 
priznanju osmanske nadoblasti tudi bolgarske vojaške enote, ki so tako ponovno postale del 
sultanove vojske. Lazarjeve čete, skupaj z zavezniki, so se Muradovim četam zoperstavile na 
Kosovskem polju 15. junija 1389. Čeprav sta obe strani utrpeli hude izgube in izgubili svoja 
glavna poveljnika, je bitka pomemben mejnik pri osmanskem osvajanju jugovzhodne Evrope. 
Osmani so lahko lažje in hitreje nadomestili svoje izgube in si posledično podredili uporne 
lokalne vladarje. Smrt Murada, prvega Osmana z nazivom sultan, je ponovno razplamtela upor 
na, pred tem podrejenih, območjih v Anatoliji.13 Hitro širjenje števila vazalnih držav je bila 
posledica osmanske politike do njih. Sprva so vazalne države plačevale samo majhen letni tribut 
osmanskemu sultanu, ki je voditeljem teh držav pomagal tudi v bojih za prestol. Kasneje se 
politika do vazalnih držav spremeni, voditelji morajo na osmanski dvor pošiljati talce in vsako 
leto obnoviti svojo prisego zvestobe osmanskemu sultanu.14 

Obdobje Bajezida I. 
Novica o Muradovi smrti se je razširila po evropski celini in med evropskim plemstvom 
razplamtela napačno mišljenje o zatonu osmanske države. Medtem ko so evropski plemiči 
slavili novico o Muradovi smrti, je oblast v osmanski državi že takoj po očetovi smrti prevzel 
njegov sin Bajezid I., ki je dal svojega edinega brata Yakuba usmrtiti po koncu bitke na 
Kosovskem polju.15 S tem je preprečil notranje dinastični spopad za prestol in se lahko takoj 
osredotočil na ponovno podreditev turških velikašev v Anatoliji. To mu je v veliki meri uspelo 
s krščanskimi vojaškimi enotami vazalov iz jugovzhodne Evrope, ki so služile kot del njegove 
vojske. V času, ko je bil Bajezid osredotočen na Anatolijo, sta svoj vpliv na Balkanskem 
polotoku poskušali razširiti Madžarska in Benetke. Poskusi, da bi spodbudili večji odpor proti 
Osmanom so bili neuspešni, saj sta kot rimokatoliški državi na lokalno pravoslavno 
prebivalstvo gledali kot na heretike, kar je med prebivalstvom sprožalo odpor do sodelovanja. 
Čeprav se njun vpliv ni bistveno povečal, se v zahodni Evropi ponovno pojavijo spodbude za 
križarski pohod proti osmanski državi.16 

                                                
12 Inalcik, »Ottoman Methods of Conquest,« 103–105, 128–129; Inalcik, The Ottoman Empire, 10–11. 
13 Finkel, Osman's Dream, 17; Howard, A History of the Ottoman Empire, 19–20. 
14 Inalcik, The Ottoman Empire, 12. 
15 Finkel, Osman's Dream, 21. 
16 Howard, A History of the Ottoman Empire, 20. 
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Bajezidu je uspelo ponovno vzpostaviti nadzor nad anatolskimi posestmi in se je leta 
1393 vrnil v Evropo. Zaradi spora s Paleologi so osmanske enote zasedle Tesalijo, Albanijo in 
vpadle v Morejo. Prav tako je začel Bajezid z obleganjem Konstantinopla. Osmanske enote so 
vpadle tudi v Vlaško in ponovno vzpostavile nadzor nad bolgarskim prostorom, ki so si ga 
neposredno podredile. Osmanska ofenziva je v jugovzhodni Evropi ponovno vzbudila pozive 
za križarski pohod, s katerim bi porazili Osmane in preprečili njihove načrte za zavzetje 
Konstantinopla. Križarska vojska pod poveljstvom ogrskega kralja Sigismunda se je z 
osmansko vojsko pod poveljstvom Bajezida spopadla pri Nikopolju 25. septembra 1396. 
Križarske enote, ki zaradi nesoglasij med posameznimi frakcijami v boju niso bile enotne, so 
bile poražene in številni križarji so bili zajeti, prisiljeni k umiku ali pa so obležali na bojnem 
polju. Zmaga je utrdila osmansko oblast nad evropskimi ozemlji in dvignila Bajezidov prestiž 
v muslimanskem svetu, ki je že kmalu bil ponovno načet.17 

Bajezid je začel s priključevanjem vazalnih držav in centralizacijo države, s čimer se je 
iz »imperija vazalnih držav« izoblikoval centraliziran imperij.18 Bajezidovi napori za 
centralizacijo države niso trajali dolgo, saj je že kmalu prišel v spor s Timurjem, vladarjem 
Timuridskega cesarstva v osrednji Aziji in Mezopotamiji, glede širjenja osmanske države v 
vzhodno anatolski prostor. Timur je leta 1402 z vojsko vpadel v Anatolijo in v bitki pri Ankari 
porazil Bajezida, katerega so nasprotniki označevali kot vnuka, sina in moža krščanskih princes 
ter s tem odpadnika od islama. Obdobje Bajezidovega vladanja je bilo med anatolskimi emirji 
zelo nepriljubljeno, zaradi česar so številni prestopili na Timurjevo stran. Nezadovoljstvo 
anatolskih enot se je pokazalo tudi med samo bitko, ko je celotno desno krilo, sestavljeno iz 
anatolskih enot, dezertiralo in se predalo Timurju. Pod poveljstvom Bajezida so tako ostale 
zgolj krščanske enote evropskih vazalov in sultanove osebne enote »kapikuli«, ki so se borile 
do zadnjega, vendar vseeno niso uspele ustaviti Timurjevih čet, ki so po bitki s seboj odpeljale 
tudi ujetega sultana.19Bajezidova smrt je pahnila osmanski imperij v obdobje državljanske 
vojne in krize. Kriza osmanskega sultanata se je končala šele leta 1421, ko je na prestol prišel 
Murat II., obračunal še z zadnjimi pretendi za prestol in ponovno vpeljal obdobje stabilnosti v 
osmansko državo ter obnovil obdobje velikih osmanskih osvajanj. Ohranitvi osmanske države 
na svetovnem zemljevidu je močno pripomoglo dejstvo, da v času notranje krize ni bilo večjih 
vstaj na zasedenih območjih jugovzhodne Evrope, kar pomeni, da je bila osmanska politika 
vključevanja teh ozemelj v osmansko državo uspešna.20 

Osmanska politika na osvojenih ozemljih 
V času, ko je bizantinska centralna oblast začela slabeti, so nadzor nad nekdaj državno zemljo 
prevzemali lokalni veljaki in samostani. S tem se je začela fevdalizacija prebivalstva 
jugovzhodne Evrope. Tisti, ki so si zemljo prisvojili, so lahko povišali davke in fevdalne dajatve 
kmetov, zaradi česar se je med kmečkim prebivalstvom krepilo nezadovoljstvo nad nemočjo 
državnega aparata, ki bi preprečeval njihovo izkoriščanje. Ob osmanski zasedbi so bili vsi 
fevdalni zametki ukinjeni in nekoč državna zemlja je ponovno postala državna. Prav zaradi 
zmanjšanja obremenitve in dajatev kmečkega prebivalstva in drugih nižjih slojev je bila 
osmanska oblast pri njih pozitivno sprejeta. Če primerjamo Dušanov zakonik in osmanske 
regulacije, je moral kmet po Dušanovem zakoniku, na gospodarjevi posesti delati dvakrat 
tedensko, medtem ko je moral po osmanskih regulacijah samo trikrat letno, kar je bilo v večini 
primerov pretvorjeno v denarno plačilo. Odklonilno in uporno je Osmane sprejel predvsem višji 
sloj, ki je ob osvojitvi in spremembi nadoblasti največ izgubil. Vendar vsi pripadniki višjih 
slojev niso bili sovražno nastrojeni proti Osmanom. Številni so se asimilirali v osmansko državo 

                                                
17 Finkel, Osman's Dream, 25; Inalcik, An Economic and Social History, 15–16. 
18 Inalcik, »Ottoman Methods of Conquest,« 104–105. 
19 Erickson in Uyar, A Military History of the Ottomans, 27–28; Inalcik, The Ottoman Empire, 15–16. 
20 Howard, A History of the Ottoman Empire, 42. 
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in prestopili v islam, vero nove države. Ti so dobili v okviru timarskega sistema21 posesti in 
privilegije, ki so bili sorazmerni tistim, ki so jih uživali pred podreditvijo Osmanom.22 

Položaj kristjanov 
Z osvajanji jugovzhodne Evrope in še pred tem zahodne Anatolije je pod osmansko oblast prišlo 
veliko kristjanov. Čeprav so prišli pod oblast države, ki se je štela za islamsko, so bili kristjani 
po Mohamedovih naukih kot »ljudje s knjigo« zaščiteni pred preganjanjem in so pod Osmani 
uživali versko toleranco. S širjenjem pravoslavnega prebivalstva pod oblastjo sultanov so ti pod 
svojo zaščito prevzeli tudi pravoslavno cerkev, ki je s tem postala oproščena plačevanja davkov 
za svoje posesti. Osmani so pravice nekdanjih fevdalnih velikašev odpravili in jih vključili v 
osmanski vojaški sistem. S tem so pridobili naklonjenost kmetov, meščanov, cerkve in vojakov. 
Kristjani so bili med zelo pomembnimi pripadniki osmanske vojske, birokracije in uprave. 
Številni osmanski konkurenti, predvsem v vzhodni Anatoliji, so videli Osmane kot kristjane in 
odpadnike od islama. To velja predvsem zaradi porok med sultani in krščanskimi princesami 
njihovih vazalov. Kot primer lahko izpostavimo poroko Orhana z bizantinsko princeso 
Teodoro, ki je še po poroki ostala zvesta pravoslavju in dezertiranju Bajezidovih, ki je bil 
označen kot vnuk, sin in mož krščanskih princes, muslimanskih vojakov v bitki proti 
muslimanu Timurju. Prav krščanski vojaki, ki so sestavljali večino vojske vse do 15. stoletja, 
so igrali pomembno vlogo pri širjenju osmanske države na ozemlja ostalih muslimanskih 
kneževin vzhodne Anatolije. Vpliv kristjanov v birokraciji in upravi se je kazal tudi v 
Bajezidovi odločitvi, da po podreditvi upornih turških velikašev na njihova mesta postavi 
sužnje, ki so bili v večini krščanskega izvora.23 Čeprav so kristjani odigrali pomembno vlogo v 
osmanskem vojaškem in birokratskem aparatu v času zgodnjega osmanskega širjenja, njihova 
vloga v osmanskih kronikah, ki opisujejo zgodnje obdobje osmanske države, ni omenjena. 
Pripisovanje zaslug kristjanom bi očrnilo sliko osmanske države, ki je nastopala kot islamska 
država. Kljub zakrivanju pomena, ki so ga imeli kristjani pri širjenju osmanske države, so 
Osmane že njihovi muslimanski sodobniki in rivali imeli za odpadnike od islama.24 Osmanski 
vladarji so se morali v veliki meri opirati na sužnje, zaradi česar je bil že konec 14. stoletja 
ustanovljen t. i. »kapikuli«. Sistem, ki je skrbel za rekrutacijo vojakov in izobraženih 
birokratov. Ti sužnji so bili rekrutirani iz krščanskih družin, spreobrnjeni v islam in izobraženi 
za služenje v vojski kot janičarji25 ali kot uradniki na sultanovem dvoru. V času Murada I. je 
»kapikuli« sestavljalo okoli 4000 sužnjev, v času njegovega naslednika Bajezida se je njihovo 
število povzpelo na 7000. Sistem, ki je bil v veljavi vse do 19. stoletja, je sultanom priskrbel 
zveste, elitne vojake in usposobljene uradnike, ki so učinkovito vodili imperij.26 

Zaključek 
Širitev muslimanske države v svet, ki je bil pred tem večinoma krščanski in posledični boji s 
krščanskimi vladarji se kažejo tudi v »krščanskem« zgodovinopisju, ki slika osmansko obdobje 
kot črno obdobje zgodovine tega prostora. Vendar že ob manjših raziskavah osmanske 
zgodovine ugotovimo, da je ta slika napačna. Tako vemo, da se je položaj nižjih slojev znotraj 
osmanske države izboljšal, kristjanom je bila zagotovljena verska toleranca in krvni davek, s 
katerim je sultan rekrutiral krščanske dečke za upravo in vojsko. Zato na območju jugovzhodne 

                                                
21 Timarski sistem je bil sistem osmanske države, ki je financiral njeno vojaško moč. Zemlja na osvojenih območjih 
je bila razdeljena med timarje, ki so dobili pravico pobiranja davkov, s katerimi so morali zagotavljati vojaško 
pripravljenost za služenje med vojaškimi pohodi. (Waldner, »Land code of 1858,« 1367.)  
22 Afyoncu, Ottoman Empire Unveiled, 11–12; Inalcik, »Ottoman Methods of Conquest,« 115; Inalcik, The 
Ottoman Empire, 12–13.  
23 Afyoncu, Ottoman Empire Unveiled, 12; Hupchick, The Balkans, 127. 
24 Finkel, Osman's Dream, 14–15. 
25 Izraz janičarji izhaja iz turške besede »Yeniçeri,« kar pomeni »nove čete.« (Finkel, Osman's Dream, 28.) 
26 Hupchick, The Balkans, 128.  
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Evrope ni bil osovražen. Sprejetje osmanske nadoblasti med nižjimi sloji, ki se ji niso upirali, 
je v znatni meri pripomogla k lažji vzpostavitvi osmanske države na območju jugovzhodne 
Evrope. Leto 1402 in bitka pri Ankari sta dve pomembni obeležji, s katerima se končajo 
osmanska osvajanja v 14. stoletju. Zaradi Bajezidovega ujetništva in kasneje njegove smrti se 
med njegovimi sinovi začne boj za oblast, ki pahne sultanat v desetletje državljanske vojne in 
krize, zaradi katere pride do nevarnosti izgube ozemelj, ki so jih prvi Osmani v 14. stoletju 
priključili svoji državi. Kljub krizi in državljanski vojni je državi uspelo, da je po koncu 
državljanske vojne obdržala večji del ozemelj osvojenih v 14. stoletju. In ravno ta ozemlja so 
predstavljala izhodišče za nadaljnje širjenje osmanskega imperija tekom nadaljnjih stoletij. Zato 
lahko sklepamo, da je bilo vzpostavljanje osmanske države v 14. stoletju na področju 
jugovzhodne Evrope uspešno in je pomembno vplivalo na vzpostavitev osmanske države kot 
svetovnega imperija, ki je obstajal vse do konca prve svetovne vojne, ko imperij, ki je takrat 
samo še senca stare veličine, razpade. Vpliv osmanskega imperija v jugovzhodni Evropi je velik 
vse do 19. stoletja, ko več držav pridobi neodvisnost. Tako se ozemlje osmanskega imperija v 
jugovzhodni Evropi zmanjša na območje, ki je v 14. stoletju zaradi turškega priseljevanja 
spremenilo etnično sestavo. Čeprav je čas 14. stoletja zelo pomemben za vzpostavitev 
osmanske države, je zaradi pomanjkanja virov še vedno zavit v tančico skrivnosti. Najzgodnejše 
obdobje osmanske države je bilo dolgo časa zapostavljeno v zgodovinopisju in šele v zadnjih 
letih so se začela raziskovanja in objavljanje monografij ter publikacij na to temo. Vendar še 
vedno prevladujejo dela, ki so zasnovana kronološko in vključujejo osmansko zgodovino 14. 
stoletja zgolj kot eno izmed poglavij. Pri svojem raziskovanju sem se opiral na ozek izbor 
literature, saj je zaradi pomanjkanja virov to obdobje slabo raziskano.  
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Ana Gregorič 

Bosna in Hercegovina v zgodnjem novem veku, Mehmed paša Sokolović in 
most na Drini 

Povzetek 
Bosna in Hercegovina je v zgodnjem novem veku predstavljala »prostor soočanja, prepletanja 
in prehajanja, pa tudi spopadanja med različnimi religijami, nacionalnimi mitologijami in 
velikodržavnimi koncepti«.1 Bosna je bila zaradi svoje mejne izpostavljenosti, pestre etnične 
in verske strukture, visoke stopnje islamizacije domorodnega prebivalstva, višje stopnje 
samouprave in nižjih davkov drugačna od drugih osmanskih pokrajin. Postala je strateško 
oporišče, iz katerega so krenile osmanske vojske na osvajanja in plenjenja proti severu in 
zahodu. V drugi polovici 16. stoletja je na osmanskem dvoru deloval eden najpomembnejših 
vezirjev vseh časov, doma iz Bosne, natančneje iz Višegrada. To je bil Mehmed paša Sokolović, 
ki je poleg dela na vojaškem in političnem področju s številnimi gradbenimi prispevki 
pripomogel tudi k napredku svojega domačega kraja. Najpomembnejši med njimi je bil most 
na Drini. 

Abstract 
In the early modern age, Bosnia and Herzegovina represented a »space of confrontation, 
interweaving and crossing, as well as clashes between different religions, national mythologies 
and great state concepts.«2 Due to it being a border region, the diverse ethnic and religious 
structure, the high level of Islamisation of the indigenous population, higher self-government 
and lower taxes, Bosnia was different from other Ottoman provinces. It has become a strategic 
base from which the Ottoman armies launched conquests and lootings to the north and west. In 
the second half of the 16th century one of the most important viziers of all time, originally from 
Bosnia, more precisely from Višegrad, operated at the Ottoman court. This was Mehmed pasha 
Sokolović, who, in addition to his work in the military and political field, contributed to the 
progress of his home town also with numerous constructions. The most important among them 
was the bridge on the river Drina. 

 
Ključne besede: Bosna in Hercegovina, Mehmed paša Sokolović, most na Drini, Višegrad 

*** 

Uvod 
Na območju jugovzhodne Evrope so se v času od konca srednjega veka vse do današnjih dni 
odvijale korenite in obsežne politične ter družbene spremembe. Najdaljša in zato najvplivnejša 
je bila turška zasedba večjega dela Balkana, ki je na območju današnje Bosne in Hercegovine 
trajala skoraj pol tisočletja. Prinesla je nove politične, verske in kulturne navade, popolnoma 
drugačne od tistih, ki so bile na tem sicer redko poseljenem in politično neenotnem ozemlju 
prisotne pred prihodom Turkov. Ker so se vojaški ter posledično gospodarski in družbeni vplivi 
takrat širili predvsem prek ljudi, je Osmansko cesarstvo veliko pozornost posvetilo prometnim 
potem. Tako so kot sestavni del cestnega omrežja gradili tudi mostove, ki pa niso bili le 
gradbeni objekti, temveč tudi pomemben element načrtne politike prepletanja stikov, v tem 
primeru med azijskim vzhodom in evropskim zahodom. Nekateri gradbeni dosežki se še 
posebej usidrali v zavest prebivalstva in dosegli svetovno prepoznavnost. Eden takšnih je 
objekt, ki ga je dal postaviti veliki vezir Mehmed paša Sokolović v Višegradu, svojem rojstnem 

                                                
1 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 17. 
2 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 17. 
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kraju.3 To je most čez Drino, ki predstavlja eno največjih stvaritev osmanske arhitekture na 
ozemlju Bosne in Hercegovine.4 

Bosna in Hercegovina do prihoda Turkov leta 1463 
Prve omembe državnih tvorb na prostoru današnje Bosne in Hercegovine, imenovane po reki 
Bosni, segajo v konec 8. stoletja. To ozemlje se je imenovalo horion Bosona (deželica Bosna). 
V Bosni in Humu (kasnejši Hercegovini) je prišlo v stoletjih po naselitvi do mešanja in 
stapljanja večinskega slovanskega etnosa z romanskim, avarskim in (ne)romaniziranim 
ilirskim. V 10. stoletju je bila Bosna v hrvaški državi Mihaela Krešimirja II., za kratek čas pa v 
Raški kneza Časlava in kasneje v Bodinovi Duklji (latinsko Dioclia); osvojili so jo tudi 
Bizantinci, za njimi pa Ogrsko kraljestvo. Šele v zadnjih srednjeveških stoletjih se je pojavila 
trdnejša državna organizacija z jasnim poudarjanjem bosanske državne identitete.5 

V zgodovinskih dokumentih tistega časa se pojavljajo poleg Bošnjanov (manj 
Bosancev) tudi druga južnoslovanska poimenovanja prebivalcev Bosne; to so Srbi in Hrvati ali 
samo Sklavi, od 13. stoletja naprej tudi Vlahi, ki so romanskega izvora. Bosanstvo kot živa 
identiteta je nastajalo predvsem kot izraz nastajajoče in razvijajoče se državne organizacije.6 

Bosansko državnopravno tradicijo so v najožjem smislu zaznamovale vsaj tri 
institucionalne ravni, ki so predstavljale posvetno in cerkveno oblast v deželi – vladar, plemstvo 
in cerkev. Posvetni vladarji so bili bosanski bani in bosanski kralji. V zrelejšem fevdalnem 
obdobju sta višje plemstvo (vlastela) in nižje plemstvo (vlasteličići) skupaj z vladarjem tvorila 
državni sabor, imenovan tudi stanak ali redkeje zbor.7 Tretjo raven bosanske srednjeveške 
tradicije je predstavljala bosanska cerkev (crkva bosanska) s svojim posebnim verskim naukom, 
s svojo originalno notranjo organizacijo in tudi posvetnim vplivom, ki je soustvarjal bogato 
avtohtono kulturo in sprožal avtohtono umetniško produkcijo.8 

Veliki ban, magnus banus Kulin (1180–1204), je bil vladar t.i. zlate ere v bosanski 
zgodovini. Dežela je bila sicer še pod bizantinskim vplivom, ogrožala pa jo je tudi sosednja 
Ogrska, vendar ji je njegova vladavina vseeno prinesla 24 let miru. Prizadeval si je za 
gospodarski razvoj dežele. Leta 1189 je sklenil trgovski sporazum z Dubrovnikom in spodbudil 
Dubrovničane k izkoriščanju bogatih bosanskih rudnikov. Poleg tega je vzpostavil dobre 
odnose tako z vladarjem Huma, s katerim je poročil svojo sestro, kot s srbskim velikim 
županom, Štefanom Nemanjo, utemeljiteljem dinastije Nemanjićev, ki je v naslednjih dveh 
stoletjih Srbijo povzdignila v mogočno silo.9 

Bosna je postala z vladarsko dinastijo Kotromanićev zadnja velika južnoslovanska 
srednjeveška država. Ban Štefan II. Kotromanić (1322–1353) je deželi leta 1326 priključil Hum  
in svojo oblast razširil tudi na sever in proti morju. Štefanov nečak in naslednik, ban Štefan 

                                                
3 Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića,« 112. 
4 Komisija, »Prezentacija.« 
5 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 30. 
6 Kržišnik–Bukić, Bosanska identiteta, 10. V: Jerinić, »Ivo Andrić ...«, 15. 
7 Za državni sabor se je pogosto uporabljal tudi izraz »vsa Bosna«, kar kaže na zelo zgodnji obstoj te institucije. 
»Vsa Bosna« namreč označuje družbeno situacijo, kamor so prihajali vsi svobodni moški – vojščaki. Iz tega bi 
lahko sklepali, da sta se ime Bosna in identiteta njenega prebivalstva uveljavila že v času plemenske ureditve. Vir: 
Jerinić, »Ivo Andrić ...«, 15 (opombe). 
8 Jerinić, »Ivo Andrić ...«, 15–16. 
9 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 31; Malcolm, Bosnia, 14–15. Srednjeveška Srbija se je obrnila k 
pravoslavju zaradi odnosa sil na Balkanu v 13. stoletju, ki se je vzpostavil po shizmi v 11. stoletju, predvsem pa 
po križarskem opustošenju Bizanca leta 1204. Prav ta dogodek in ustanovitev t.i. Latinskega cesarstva (1204–
1261) sta poglobila sovraštvo krščanskega vzhoda do zahoda. Močno oporo Štefanovi oblasti je pomenila 
vsestranska dejavnost njegovega brata Rastka, sv. Save (1174–1236), ki je leta 1219 pridobil srbskemu pravoslavju 
avtokefalnost in postal prvi nadškof srbske pravoslavne cerkve. Sedež srbske nadškofije, ki je obsegala devet 
škofij, je bil v samostanu Žiča blizu Kraljeva, kasneje pa v Peći, srbskem svetem mestu. Vir: Velikonja, Bosanski 
religijski mozaiki, 60. 
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Tvrtko I. Kotromanić (1353–1391) ni bil le politično spreten, ampak tudi versko izredno strpen 
vladar. V novo osvojenih področjih se ni vtikal v verske zadeve pravoslavcev ali katolikov. Iz 
pravoslavne se je leta 1347 spreobrnil v rimokatoliško vero, vendar ostal toleranten do bosanske 
cerkve. S Tvrtkom I. je Bosna doživela svoj vrhunec in postala najmočnejša balkanska sila. 
Premagal je tako ogrske napadalce kot tudi notranje nasprotnike pod vodstvom svojega brata 
Vuka. Centraliziral je delovanje države in si priključil ozemlja z rimokatoliškim in 
pravoslavnim prebivalstvom, ko je zasedel dele Hrvaške, Dalmacijo, preostali Hum (Polimje), 
Kotor, Zeto in ozemlje današnjega Sandžaka. V njegove roke je prišel tudi pravoslavni 
samostan Mileševo, kjer je bil pokopan sv. Sava in kjer je bil Tvrtko okronan. Čeprav je bil 
nemanjiškega porekla in nominalno tudi kralj Raške, Tvrtko ni nikoli zares vladal Srbiji.10 

Na področju kulture velja omeniti razvoj bosanske variante pisave, t.i. bosančico. To 
stilizirano obliko cirilice z vplivi glagolice so uporabljali še dolgo v osmansko obdobje tako 
muslimani kot katoliki. Druga, prav tako kulturna specifičnost srednjeveške Bosne so posebni 
nagrobniki, imenovani stečki. Bilo naj bi jih okoli 50.000. Ti nagrobniki niso bogomilski, kot 
se je sprva govorilo, temveč so jih gradili pripadniki vseh treh tedanjih ver v Bosni in Humu, 
kasneje tudi muslimani.11 

Bosna in Hercegovina kot del Osmanskega cesarstva 
Bosansko kraljestvo se je v 15. stoletju znašlo »med ogrskim nakovalom in osmanskim 
kladivom«. Odpor Osmanom je slabilo globoko sovraštvo in nezaupanje do sosednje Ogrske. 
Že v prejšnjih stoletjih so bili bosanski vladarji občasno osmanski vazali, tako da so se 
prebivalci Bosne počasi privajali na oblast in vero močnega sosednjega imperija. Med letoma 
1464 in 1580 je bilo to področje zajeto v Bosanski sandžak s središčem v Sarajevu in kasneje v 
Banja Luki. Leta 1580 se je sandžak preimenoval v Bosansko pokrajino (ejalet, kasneje 
pašaluk), sestavljalo pa jo je 7 vojaško-upravnih enot, sandžakov: Bosna, Hercegovina, Bihać, 
Zvornik, Pakrac, Krka in Klis, pokrajina vzhodno od Splita, do leta 1606 pa je vanjo spadal še 
sandžak Požega. Upravljal jo je vezir.12 

Bosna je bila zaradi svoje mejne izpostavljenosti, pestre etnične in verske strukture, 
visoke stopnje islamizacije domorodnega prebivalstva, višje stopnje samouprave in nižjih 
davkov drugačna od drugih osmanskih pokrajin. Postala je strateško oporišče, iz katerega so 
krenile osmanske vojske na osvajanja in plenjenja proti severu in zahodu. Bosno so si 
predstavljali kot »okop islama«, tamkajšnji prebivalci pa so bili graničarji (serhatlije). 
Osmanska teokratsko in nenacionalno urejena oblast je vodila zelo tolerantno versko politiko 
do drugih monoteističnih verskih skupnosti, kar je prispevalo ne le k njihovi ohranitvi, pač pa 
tudi širitvi in okrepitvi.13 V njihovo cesarstvo so se priselili Judje, izgnani iz Španije in 
Portugalske po krščanski rekonkvisti konec 15. stoletja. Verska svoboda in strpnost sta bili v 
prvem obdobju – v primerjavi s srednjeveško ali zgodnjenovoveško Evropo, pa tudi v 
primerjavi z balkanskimi državami po umiku Osmanov – na zavidljivo visoki ravni. Vladarji 
so bili tolerantni do vseh t.i. verstev Knjige pod svojo oblastjo: kristjane in Jude so namreč 
imeli za prejemnike božjih predislamskih razodetij. Takrat so se v Bosni in Hercegovini tudi 
izoblikovale tri največje verske skupnosti, ki obstajajo še danes. Šele po zaustavitvi osmanske 
ekspanzije, po zlati dobi nenehnih napredovanj, je prihajalo do vse očitnejšega privilegiranja 
muslimanske vere.14 

Angleški zgodovinar Noel Malcolm razlaga, da bi si Osmansko cesarstvo napačno 
predstavljali, če bi rekli, da je bilo strogo organizirano na verskih osnovah, torej razdeljeno na 

                                                
10 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 43–45. 
11 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 45. 
12 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 72–73. 
13 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 73. 
14 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 73–74. 



Bosna in Hercegovina v zgodnjem novem veku, Mehmed paša Sokolović in most na Drini 
 

 
69 

 

eni strani na vladajoči razred muslimanov in na drugi strani na podložniški razred nevernikov, 
ki so bili razvrščeni po millet sistemu. V prvem obdobju turške vladavine na Balkanu ni bila v 
ospredju delitev na muslimane in nevernike, pač pa na Osmane in rajo. Beseda raja, ki je 
arabskega izvora, je splošen izraz za podložniški razred. Raja so lahko tudi muslimani, 
natančneje tisti Arabci, ki kažejo značilnosti neosmanske kulture. Nadalje pravi, da čeprav so 
Bosni vladali muslimani, bi jo težko povsem brez zadržkov imenovali islamska država. 
Državna politika namreč ni bila osredotočena, vsaj ne primarno, na spreobračanje ljudi v 
islam, temveč ji je bilo pomembno predvsem to, da ima v svojih rokah čim več ozemlja, 
davkov in prebivalcev.15 

Zahodna in osrednja Evropa se je od 16. stoletja, v času verskega razkola zahodnega 
krščanstva, še intenzivneje približevala idealu cuius regio, eius religio – »čigar oblast, tega 
vera«, medtem ko je bila notranja struktura osmanskega imperija tedaj popolnoma drugačna. 
Najpomembnejša institucija, ki je vsem verskim skupinam pod osmansko oblastjo omogočala 
preživetje, zaščito in širjenje, je bil millet sistem (arabsko milla, osmansko millet pomeni 
religija, obred; šele v 19. stoletju je postal tudi oznaka za narod). V osmanski državi je bila 
osnova skupinske pripadnosti in zunanje razpoznavnosti religija, ne pa etnična ali politična 
zavest. Millet je združeval pripadnike različnih ver v relativno avtonomne, varne, notranje 
hierarhično urejene enote, podrejene sultanu.16 

Millet sistem se je postopoma razvijal kot odgovor na prizadevanja osmanske uprave, 
da bi upoštevala organizacijo in kulturo različnih religijsko-etničnih skupin, ki jim je vladala. 
Omogočal je versko, kulturno in etnično kontinuiteto teh skupnosti ter dovoljeval njihovo 
vključitev v osmanski upravni, gospodarski in politični red.17 

Millet sistem so sestavljale štiri medsebojno izolirane verske skupnosti: muslimanska, 
pravoslavna (z avtokefalno grško in srbsko pravoslavno cerkvijo), armenska (oz. gruzijska, 
monofizitska, v katero so uvrstili tudi rimskokatoliško cerkev ter nestorijance in jakobite) ter 
judovska. Poudarek na razlikovanju posameznih strnjenih verskih (in delno tudi etničnih 
skupin) je oviral množično islamizacijo prebivalstva; obenem pa omogočil ohranjanje tradicije 
in kasnejše razvijanje posebnih nacionalnih identitet.18 

Religijski, etnični in jezikovni pluralizem je veljal za celoten osmanski imperij, ne le za 
Bosno. Tolerantnost osmanskih oblasti do kristjanov in judov je temeljila na t.i. »Omarjevem 
zakonu«, ki je odrejal organizacijo nemuslimanskega prebivalstva v muslimanski državi. 
Osmanska sodna oblast je bila omejena zgolj na kazensko, davčno in zemljiško zakonodajo: 
glede ostalega so bili milleti avtonomni. Tedanja osmanska družba je bila tako nekakšen 
izzivalno kompleksen skupek medsebojno ločenih, zaprtih skupnosti, svetov zase, življenja 
»skupaj vsaksebi«.19 

Samoupravni sistem milletov je sicer ohranjal in spodbujal versko toleranco, a je bil 
kljub temu diskriminatoren: neverniki niso smeli nositi orožja, jezditi konj, drugače so se morali 
oblačiti, njihovo pričanje pred sodiščem je bilo manj upoštevano. Toda bili so oproščeni vojaške 
službe. Muslimani so bili vsestransko – družbeno, ekonomsko in politično – privilegirani. To 
se je kazalo tudi v arhitekturi: zvoniki krščanskih cerkva niso smeli biti višji od minaretov 
džamij. Zlasti so bile med muslimanskimi in nemuslimanskimi Slovani velike razlike glede 
statusa, možnosti družbenega napredovanja in življenjskega standarda. Vse to je spodbujalo 
napetosti v družbi. Toda prav zaradi take ureditve osmanskega imperija je religija postala eden 
najpomembnejših dejavnikov preživetja etničnih skupin in kasnejšega oblikovanja narodov, ki 

                                                
15 Malcolm, Bosnia, 49. 
16 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 76. 
17 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 76. 
18 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 77. 
19 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 77. 
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so živeli pod osmansko nadoblastjo. Milet sistem je ohranjal in krepil versko, družbeno in 
kulturno diferenciacijo prebivalstva.20 

Zgodovinarji se v glavnem strinjajo, da islamizacija prebivalstva v Bosni in Hercegovini 
ni bila posledica nasilnih metod nove oblasti, ampak je bila povečini mirna in prostovoljna. Na 
sploh je bilo v osmanski državi le malo naporov posvečenih spreobračanju v muslimansko vero, 
medtem ko so bile po šeriatskem pravu pod grožnjo smrtne kazni prepovedane spreobrnitve iz 
muslimanske vere v krščansko.21 

V Bosni in Hercegovini so se prve spreobrnitve v sunitsko varianto muslimanske vere 
začele že takoj po osmanski zasedbi, kasneje pa je to postal počasen, vendar množičen proces. 
Konec 15. stoletja je v islam prestopila že petina prebivalstva, sredi 16. stoletja pa že četrtina 
ali celo tretjina. Vzrokov za to bosansko-hercegovsko specifičnost (drugod po Balkanu se razen 
pri Albancih ter delno v bolgarskih in makedonskih deželah to namreč ni dogajalo v taki meri) 
je bilo več. Vsekakor je bil eden od pomembnejših razlogov ta, da je takrat na področju Bosne 
in Hercegovine na religijskem področju vladala precejšnja zmeda in kompetitivnost. Še pred 
prihodom nove vere je namreč bosanska cerkev prenehala obstajati, že prej pa ni bila preveč 
tesno povezana s prebivalstvom. Tako ni mogla nastopiti organizirano, kot sta to storili 
pravoslavna in rimskokatoliška v drugih delih Balkana, kjer se je prejšnja dominantna religija 
in trdna cerkvena organizacija ohranila tudi pod novimi gospodarji.22 Pomemben pa je tudi 
družbeno-politični razlog: bosanska kraljevina je bila v zadnjih desetletjih v agoniji. Centralni 
oblasti so se zoperstavljali čedalje bolj neodvisni lokalni plemiči. Položaj kmetov je bil vse 
slabši, tako da so osmansko oblast doživeli kot pravo olajšanje. Prebivalci bosanskega 
kraljestva do muslimanske vere niso gojili posebnih predsodkov kot npr. do katolištva, ki jim 
ga je vsiljevala osovražena Ogrska, ali do pravoslavja, prav tako nestrpnega do njihove vere. 
Ocene popotnikov čez ozemlja Bosne in Hercegovine iz tega časa kažejo, da so muslimani v 
poznem 16. in zgodnjem 17. stoletju tvorili absolutno večino prebivalstva.23 

V stoletjih širitve osmanskega imperija je obstajala možnost tako geografske kot 
vertikalne socialne mobilnosti za vse skupine. Tudi kristjani ali Judje so lahko prišli zelo visoko 
v politično, družbeno ali vojaško hierarhijo – še zlasti, če so prevzeli muslimansko vero. Že 
italijanski renesančni zgodovinar, filozof, pisatelj, politik in dramaturg Machiavelli je 
Osmanski imperij opredelil kot monarhijo, ki temelji na suženjstvu. Do sredine 14. stoletja so 
sužnji opravljali vojaški poklic, kar se je ohranilo skozi celoten obstoj Osmanskega cesarstva, 
medtem ko so druge, predvsem državne službe ostajale v rokah rojenih muslimanov. Ta običaj 
se je spremenil v času Mehmeda Osvajalca, ki si je svoje velike vezirje izbiral iz vrst sužnjev. 
Ko je ta nadvse prestižen položaj ponovno zasedel rojeni musliman, so se po smrti Mehmeda 
Osvajalca janičarji uprli, umorili velikega vezirja in zahtevali od novega sultana,  da položaj 
velikega vezirja prihrani izključno za državnike iz vrst sužnjev.24 

Sprva je večina sužnjev prišla iz vrst vojnih ujetnikov, medtem ko se je v 15. in 16. 
stoletju razširila t.i. devširma ali »zbiranje«, za katero se je v južnoslovanskih deželah razširilo 
poimenovanje »krvni davek« in ostalo v ljudski zavesti kot nekaj strašnega in tragičnega, 
medtem ko je vlada gledala na devširmo kot na izredno dajatev ali neke vrste vojaški nabor, ne 
pa kot na zasužnjevanje. Dečkom, ki so bili izbrani, je bilo s tem omogočeno šolanje in, v 
kolikor so se izkazali, tudi pomembnejši položaji v vojaški, politični in družbeni hierarhiji. 
Temu postopku (i)zbiranja so bili podvrženi krščanski dečki, stari med 8 in 20 let, ki so bili 
postavni, krepki in zdravi. Naslednji korak je bil sprejetje islama. »Krvni davek« so v 
Osmanskem cesarstvu izvajali na vsakih 3 do 7 let, glede na potrebe cesarske vojske, letno pa 
                                                
20 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 80–81. 
21 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 82. 
22 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 82–83. 
23 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 83–84, 86. 
24 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 81; Inalcik, The Ottoman Empire, 77–78. 
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so tako odpeljali po tisoč otrok in mladeničev. Na tak način je iz Bosne prišlo najmanj 7 velikih 
vezirjev, od katerih je seveda najbolj znan Mehmed Sokolović.25 

Mehmed paša Sokolović 
V šest stoletij dolgi zgodovini Osmanskega cesarstva se je ob 36 sultanih zvrstilo skupaj kar 
210 velikih vezirjev. Toda turški zgodovinarji so si enotni, da si samo eden izmed njih zasluži 
naziv največjega. To je Mehmed paša Sokolović, po rodu Srb iz Bosne, ki je, v skladu z veličino 
in genialnostjo svojega prvega gospodarja in največjega med sultani, Sulejmana II. 
Veličastnega, povzdignil turški imperij v neslutene višave in ga tam, zahvaljujoč svoji moči, 
modrosti ter diplomatski in vojaški spretnosti, uspel obdržati tudi v času njegovih manj uspešnih 
in sposobnih naslednikov.26 

Veliki vezir Osmanskega cesarstva, Mehmed paša Sokolović (turško Sokollu Mehmed 
Paşa) se je rodil leta 1506 v skromni pastirski družini v vasi Sokolović blizu današnjega kraja 
Rudo v bližini Višegrada. Njegovo rojstno ime je bilo najverjetneje Bajo ali Bajica. Kot otroka 
pravoslavnih staršev so ga zaradi krvnega davka (turško devşirme ali »zbiranje«) leta 1516 
odpeljali Turki. Po končanem šolanju je postal janičar in zaradi svojih sposobnosti hitro 
napredoval v vojaški in družbeni hierarhiji. Prvič se je izkazal že v vojnih pohodih proti Ogrski 
in Avstriji (1526–1533), kjer je leta 1526 sodeloval v bitki pri Mohaču in leta 1529 v pohodu 
na Dunaj. Leta 1543 je postal poveljnik dvorske straže, po smrti Hajrudina paše leta 1546 pa je 
bil imenovan za vrhovnega kapitana mornarice (kapudan paša). Leta 1551 je bil postavljen na 
položaj upravitelja (beglerbeg) Rumelije. Za svoje zasluge v vojni proti Perziji je bil leta 1555 
imenovan za tretjega vezirja in leta 1561 za drugega vezirja. Leta 1565 je postal veliki vezir, to 
je za sultanom najpomembnejši človek v cesarstvu. Njegove sposobnosti se odražajo v dejstvu, 
da je bil edini veliki vezir, ki ga niso nikoli odstavili s položaja. V tej vlogi je služil kar trem 
vladarjem: sultanu Sulejmanu II. Veličastnemu, Selimu II. in Muratu III.27 

Življenju Mehmeda paše Sokolovića ni lahko slediti, saj so zgodovinski viri o njegovih 
mladih letih izredno skromni in v veliki meri omejeni na pomanjkljive zapise turških 
zgodovinarjev in pripovedi domačinov.28 Njegov oče naj bi se imenoval Dimitrije, imel pa naj 
bi še dva brata in sestro ter vsaj enega strica. Ime njegove matere ni znano.29 V času, ko je bil 
beglerbeg Rumelije, je Sokolović po več kot tridesetih letih domnevno obiskal svoj domači 
kraj. Njegova mati naj bi ga takrat prepoznala po značilnem rojstnem znamenju na obrazu.30 
Znano je, da je Mehmed paša svoje najbližje sorodnike pripeljal v Istanbul in da so se oče, 
sestra in stric spreobrnili v islam. Oče je dobil ime Džemaludin Sinan-beg, sestra Šemsa pa se 
je poročila s Sinan-begom Boljanićem, upraviteljem Hercegovskega sandžaka (sanjak-beg).31  

Na pobudo Mehmeda paše je bilo na območju celotnega osmanskega cesarstva zgrajenih 
veliko različnih objektov. Večina teh je nastala z namenom pospeševati gospodarstvo in 
povezati odmaknjene dele cesarstva s prestolnico, nekateri pa so imeli tudi močan oseben pečat. 
V domačem kraju je očetu dal zgraditi džamijo, poskrbel pa je tudi za vodovod in postavil še 
nekaj drugih zgradb. V Bosni je bil znan predvsem po gradnji mostov. Domnevno naj bi jih 
postavil kar 5, in sicer Kozji most v Sarajevu, most ob izlivu reke Žepe v Drino, Vezirov most 
v Podgorici, Arslanagića most v Trebinju in, najpomembnejšega med njimi, most na Drini v 
Višegradu. Ti in drugi mostovi na območju Bosne so bili zgrajeni v okviru velike obnove 

                                                
25 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 81; Inalcik, The Ottoman Empire, 77–78. 
26 Kočan, »Ponosan na – korene.« 
27 Andrić, Most na Drini, 18; Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića,« 114; Imamović, Historija Bošnjaka, 
160; Kočan, »Novo ime – Mehmed.« 
28 Kočan, »Novo ime – Mehmed.« 
29 Samarčić, Mehmed Sokolović, 14. 
30 »Sokollu Mehmed Pasha.« 
31 Imamović, Historija Bošnjaka, 162. 
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cestnega omrežja in trgovskih poti za časa sultana Sulejmana II. Veličastnega in njegovega 
naslednika Selima II.32  

Ni znano, da bi Mehmed paša na območju Bosne dal zgraditi kakšen krščanski verski 
objekt, kot so to storili nekateri drugi visoki cesarski dostojanstveniki, po poreklu Bošnjaki. 
Nasprotno pa je bilo v njegovem imenu v celotnem cesarstvu zgrajenih veliko mošej. Kljub 
temu, da ni dal zgraditi nobenega verskega objekta pravoslavne narave, pa si je Mehmed paša 
močno prizadeval za obnovo peške patriarhije. Mehmed paša Sokolović naj bi se namreč po 
nekaterih interpretacijah dobro spominjal vere in zgodovine svojega naroda. Z dovoljenjem 
Sulejmana II. Veličastnega je bila peška patriarhija obnovljena leta 1557. Mehmed paša je na 
mesto peškega patriarha postavil svojega sorodnika (po nekaterih podatkih brata) Makarija 
Sokolovića. Tudi naslednja patriarha sta bila njegova sorodnika, Antonije in Gerasim; po 
njegovem bratu, Ferhat paši Sokoloviću, pa se je imenovala znamenita banjaluška džamija. 
Obnovitev patriarhije je imela velik pomen, saj je prekinila več-desetletni spor med škofijami, 
carigrajskim patriarhom in lokalnimi osmanskimi upravitelji. Obenem pa naj bi to pomenilo 
tudi neke vrste sultanovo oddolžitev za aktivno pomoč Srbov pri osvajanjih južne Ogrske.33 

Navkljub posebni pozornosti, ki jo je Mehmed paša posvečal svojim sorodnikom in 
svojemu domačemu kraju, pa zgodovinar Mustafa Imamović meni, da tega ni počel zato, ker bi 
se zavedal svojega porekla in bi mu bil privržen. Opozarja, da gre pri tovrstnih interpretacijah 
za nacionalno-romantično zablodo brez objektivnih temeljev. Poudarja, da je Mehmed paša kot 
član sveta vezirjev nedvomno vplival na odločitev o obnovi srbskega patriarhata, vendar pa 
razlogov za to ne gre iskati v sentimentalnih občutkih in spominih iz otroštva, temveč v dejstvu, 
da si je Mehmed paša kot odgovoren državnik in pravoveren musliman prizadeval za vse 
spremembe, ki so bile v interesu osmanske države.34 

Kot sposoben državnik se je Mehmed paša Sokolović izkazal tudi v tako prelomni 
situaciji, kot je bila smrt sultana Sulejmana II. Veličastnega leta 1566 v času velikega turškega 
pohoda proti habsburški Ogrski. Dva dni kasneje je Mehmed paša v njegovem imenu zavzel 
Siget. Vest o sultanovi smrti je uspel zadržati v strogi tajnosti vse do prihoda princa Selima v 
Beograd, kjer je bil ta razglašen za novega sultana. S tem je Mehmed paša uspel utrditi svoj 
položaj velikega vezirja. Njegova moč in vpliv sta v času vlade Selima II. dosegla tak razpon, 
da je avstrijski diplomat, zgodovinar in začetnik moderne evropske osmanistike, Joseph von 
Hammer, menil, da bi bilo obdobje vladavine Selima II. bolje označiti kot obdobje vladavine 
Mehmeda paše Sokolovića. Podobna opažanja so imeli že njegovi sodobniki, med njimi beneški 
poslanec v Istanbulu, Mario Cavalli, ki je leta 1567 pisal svoji vladi, da je veliki vezir Mehmed 
paša tisti, ki dejansko vlada Turčiji, in dodajal, da si zaradi svoje izjemne inteligence in 
preudarnosti ta položaj tudi zasluži. Svoj položaj bi Mehmed paša lahko obdržal tudi v obdobju 
vladavine Murata III., če se ne bi v tistem času močno okrepili njegovi sovražniki. Mehmed 
paša Sokolović je preminil kot žrtev zarote 11. oktobra 1579.35 

Mehmed paša Sokolović je po smrti sultana Sulejmana II. Veličastnega uspel v 
njegovem imenu zbrati in obdržati čvrsto v svojih rokah vso vojaško moč cesarstva, in sicer ne 
samo tri tedne po sultanovi smrti, temveč tudi naslednjih 13 let, kolikor je bil na položaju 
velikega vezirja. V tem obdobju je, zvest načelom sultana Sulejmana II. Veličastnega, uspel 
obdržati osmansko cesarstvo na vrhuncu njegove vojno-politične moči ter kulturno prosvetnega 
ter graditeljskega napredka.36 

 

                                                
32 Imamović, Historija Bošnjaka, 162. 
33 Imamović, Historija Bošnjaka, 162–163; Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 92. 
34 Imamović, Historija Bošnjaka, 163. 
35 Imamović, Historija Bošnjaka, 161. 
36 Imamović, Historija Bošnjaka, 161. 
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Zgodovinski pomen mostov v Bosni in Hercegovini 
Bosna in Hercegovina je prvo organizirano mrežo prometnih komunikacij dobila s prodorom 
in utrditvijo rimske oblasti na njenem ozemlju od 3. st. pr. n. št. dalje. Kljub temu se za 
posamezne mostove pogosto uporablja ponarodel izraz »grški most«, ki pa nima neposredne 
povezave z obdobjem stare Grčije. Primer rimskega mostu oz. njegovih ostankov je Kosorski 
most na reki Buni. Sledi o mostovih iz rimskih časov so sicer zelo redke, vendar ostaja 
spoznanje, da so poti bile. Glede na smer so se delile na tiste, ki so vodile iz notranjosti proti 
morju, in tiste, ki so potekale vzporedno z obalo. Poleg teh, večjih poti pa so obstajale tudi 
številne manjše, lokalne prometne povezave.37 

Po zatonu antičnega obdobja je promet na tem območju zamrl. V 7. stoletju, ko so se 
tukaj naselili Slovani, je bilo območje Bosne in Hercegovine mejno ozemlje med Bizancem, 
Avari, Franki in Ogri. Enako vlogo je imelo tudi kasneje, ko je postalo mejno območje med 
Hrvati in Srbi oz. med katoliško in pravoslavno vero. Težka dostopnost ozemlja in njegova 
obmejnost sta bili osnova za nastanek posebne religije – bosanske cerkve, ki so jo včasih 
povezovali z bogomilstvom. Politična in verska neenotnost, medsebojni spopadi fevdalcev za 
premoč, vpadi vojsk tujih narodov in odsotnost večjih urbanih središč so na tem ozemlju 
preprečevali razvoj močnejše politične tvorbe, ki bi bila trdno povezana in imela željo po 
kakovostni prometni ureditvi. Zelo verjetno je bilo v času srednjega veka na tem področju 
zgrajenih malo mostov, pa še to večinoma lesenih, saj potreba po njihovi gradnji in vzdrževanju 
v tistem času ni bila velika. Med njimi sta nekdanji most v Mostarju, ki se je nahajal v bližini 
Starega mostu, in most v Počitelju, ki je imel veliko vlogo pri obrambi pred Turki.38 

V drugi polovici 15. stoletja, natančneje leta 1463, je ozemlje Bosne in Hercegovine 
prišlo pod oblast Osmanskega cesarstva, v okviru katerega je ostalo dobra štiri stoletja, 
natančneje do leta 1878, ko ga je po berlinskem kongresu zasedla Avstro-Ogrska. Zaradi 
politične, družbene, verske in vojaške reorganizacije je bil eden od pomembnih turških ciljev 
vzpostaviti strateške vojaške objekte, ki bodo omogočali izvajanje osvajalnih pohodov in s tem 
širjenje cesarstva proti zahodu. Pri tem so imeli mostovi velik pomen, zato se je z utrditvijo 
oblasti in večanjem njene moči v prvem obdobju povečalo tudi število mostov. Največ jih je 
nastalo v 16. stoletju, ko je bilo zgrajenih kar 34 mostov. V 15. stoletju so bili zgrajeni 3 
mostovi, kasneje, v 17. stoletju, pa 10 mostov. V 18. stoletju je bilo zgrajenih ali rekonstruiranih 
15 mostov, prav tako so bile tudi v 19. stoletju izvedene predvsem rekonstrukcije že zgrajenih 
objektov. Srednjeveška oblika plačevanja mostnine se je v zgodnjem obdobju turške oblasti na 
posameznih mostovih ohranila, čuvaji mostov oz. pobiralci teh dajatev pa so se imenovali 
mostarji.39 

Most na Drini in njegova zgodovina 
Namen vseh mostov, ne glede na čas nastanka, način gradnje ali material, iz katerega so 
zgrajeni, je enak – premostiti globinske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neprekinjen potek 
poti po določenem ozemlju. Postavitev mostu je bila zlasti v zgodovini praviloma povezana z 
visokimi stroški in tehnično organizacijo gradnje, ki je bila v domeni premožnih posameznikov 
in države. Njihova želja je bila zagotoviti kakovostne prometnice predvsem za vojsko in 
gospodarstvo, ki sta dvigovala njihovo moč in pomen. Tako je bil tudi stari most na Drini 
zgrajen v prvi vrsti za potrebe cesarstva po zagotavljanju dobrih prometnih povezav. Most je 
ukazal zgraditi sam Mehmed paša Sokolović, in sicer kot poklon rodnemu kraju in kot simbol 
trgovanja in blaginje.40 Stoji namreč na nekdaj zelo pomembni prometni povezavi, ali, kot pravi 

                                                
37 Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića«, 112. 
38 Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića«, 112. 
39 Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića«, 112–113. 
40 Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića«, 113; Komisija za Očuvanje Nacionalnih Spomenika, 
»Prezentacija.« 
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Ivo Andrič, »most je na vsem srednjem in gornjem toku Drine edina stalna in zanesljiva 
prehodna točka, neogibno potrebna vez na cesti, ki spaja Bosno s Srbijo in prek Srbije z drugimi 
deli turškega cesarstva tja do Stambola.«41 

Most je zasnoval Mimar Sinan (»arhitekt Sinan«, 1489/90–1588), imenovan tudi Mimar 
Koca Sinan (»veliki arhitekt Sinan«), ki velja za največjega arhitekta klasične osmanske 
arhitekture. Leta 1539 je postal glavni dvorni arhitekt in je načrtoval, nadziral in vodil gradnjo 
več kot 300 objektov, od tega 8 mostov. Ker je bil v času gradnje mostu star čez 80 let, je zelo 
verjetno, da same gradnje oz. mostu ni nikoli videl, kar pa ne zmanjšuje kakovosti objekta, ki 
brez večjih težav kljubuje naravi že več kot štiri stoletja. Most je eno največjih arhitekturnih 
del in edino delo Mimarja Sinana v Bosni in Hercegovini.42 

 
Reka Drina teče na večjem delu svoje poti skozi tesne globeli med strmimi 
gorami ali skozi globoke kanjone z navpično odsekanimi bregovi. Le na nekaj 
mestih rečnega toka se njeni bregovi razširijo v odprte doline in ustvarjajo na eni 
ali na obeh straneh deloma ravne, deloma valovite prisojne kraje, pripravne za 
obdelovanje in selišča. Tak odprt kraj je tudi tu pri Višegradu. /.../ Na tem mestu, 
kjer Drina priteče na dan z vso težo svojih zelenih in razpenjenih vod iz na videz 
sklenjene gmote črnih in strmih gorá, stoji velik, skladno rezan kamniten most z 
enajstimi široko razpetimi loki. /.../ Na desnem bregu reke, z začetki pri samem 
mostu, leži glavni del trga s trgovinami, delno na ravnem, delno na obronkih 
gričev. Na drugi strani mosta, vzdolž levega brega, se razprostira okrog ceste, ki 
drži v Sarajevo, razmetano predmestje Maluhino polje. Most, ki združuje oba 
konca sarajevske ceste, takó veže trg z njegovim predmestjem.43 
 
Dolžina mostu je 180 m, celotna širina 7,2 m, širina cestišča pa 6 m. Most stoji na 

devetih masivnih kamnitih stebrih, širokih od 3,5 m do 4 m in dolgih okrog 11,5 m. Ima enajst 
lokov, ki imajo obliko skoraj pravilnih polkrogov. Deset lokov nad reko ima razpone od 11 do 
15 m, zadnji loki na desni obali Drine pa le dobrih 5 m. Posebnost je klančina na levem bregu 
Drine, ki je široka približno 6,6 m in poteka pravokotno na most. Zelo verjetno predstavlja 
rešitev za slabšo podlago na stiku obale z mostom ter večjo oporo mostu ob visokem vodostaju. 
Kamen za zidanje mostu so lomili v kraju Banja, ki se nahaja na desnem bregu reke Drine, 
približno 5 km od mostu. Poleg ograje je na sredini mostu še kamnita zofa in obeležje v obliki 
zidu s pritrjenima spominskima ploščama, na katerih so vklesani napisi ter letnice začetka in 
konca gradnje.44 »To je tisti del mosta, ki mu pravijo vrata.«45 Vsi ti podatki jasno kažejo na 
mogočnost objekta, ki je v času nastanka veljal za nekaj nedojemljivega.46 

 
Vrata so najpomembnejša točka na mostu, prav kot je most najpomembnejši del 
mesteca. /.../ So dokaz, koliko čuta so imeli nekdanji graditelji, o katerih 
pripovedujejo pripovedke, da so se borili /.../ ne samo za trpežnost in lepoto 
gradnje, ampak tudi za korist in udobje, ki ju bodo od te gradnje imeli daljni 
naraščaji. /.../ Že dolgo je tega, kar je nekdo trdil (res je, da je bil tujec in je 
govoril za šalo), da so ta vrata vplivala na usodo trga in na sam značaj tržanov. 
/.../ Res je, ni mogoče oporekati, da so Višegrajčane v primeri s prebivalci drugih 
mest že od davnih časov šteli med lahkomiselne ljudi, lakomne na užitke in 

                                                
41 Andrić, Most na Drini, 6. 
42 Andrić, Most na Drini, 114; »Sinan.« 
43 Andrić, Most na Drini, 5–6. 
44 Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića«, 114–115. 
45 Andrić, Most na Drini, 7. 
46 Gašperič, »Most Mehmed paše Sokolovića«, 114. 
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potratne. /.../ Pa je kljub temu težko za trdno reči, koliko je to mnenje točno. 
Kakor pri toliko drugih rečeh tudi tu ni lahko določiti, kaj je vzrok in kaj 
posledica. Ali so vrata storila iz tržanov to, kar so, ali je narobe res in so vrata 
zasnovana po njihovem duhu in razumu in zgrajena po njih in njihovih potrebah 
in navadah? Odvečno in prazno vprašanje. Ni slučajnih zgradb, iztrganih iz 
človeške družbe, iz katere so zrasle, iz njenih potreb, željá in zamisli, prav kakor 
ni v graditeljstvu na pamet izpeljanih črt in oblik, ki ne bi imele svojega razloga. 
Nastanek in življenje vsake velike, lepe in koristne stavbe kakor tudi njen odnos 
do središča, kjer je zgrajena, združujeta pogosto v sebi zamotane in skrivnostne 
drame in pripetljaje. Vsekakor drži tole: med življenjem ljudi v trgu in tem 
mostom so intimne stoletne vezi. Njihove usode so tako prepletene med sabo, da 
si jih ne moremo misliti ločenih in tudi ne ločeno govoriti o njih. Zato je pripoved 
o nastanku in usodi mosta hkrati tudi pripoved o življenju trga in njegovih ljudi 
od rodu do rodu, prav kot se skozi vsa pripovedovanja o trgu vleče črta 
kamnitega mostu na njegovih enajstih lokih in z vrati kot krono na sredi.47 
 

Zaključek 
Prve omembe državnih tvorb na ozemlju današnje Bosne in Hercegovine, imenovane po reki 
Bosni, segajo v konec 8. stoletja. Trdnejša državna organizacija z jasnim poudarjanjem 
bosanske državne identitete se je na tem prostoru pojavila v zadnjih stoletjih srednjega veka. 
Glavna specifičnost Bosne in Hercegovine je bila in je še danes njena vsestranska heterogenost. 
Njena »vmesnost«, tako med Vzhodom in Zahodom kot med različnimi religijsko-kulturnimi 
območji, je skozi celotno zgodovino vplivala tudi na njena notranja dogajanja. Prav zaradi svoje 
specifične mejne lege je bila Bosna in Hercegovina v Osmanskem imperiju deležna velike 
pozornosti. Postala je strateško oporišče za osvajanja in plenjenja proti severu in zahodu. 

V Osmanskem imperiju sta bili verska svoboda in strpnost v primerjavi s takratnimi 
evropskimi državami na zavidljivo visoki ravni. Državna politika namreč ni bila osredotočena, 
vsaj ne primarno, na spreobračanje ljudi v islam, temveč ji je bilo pomembno predvsem to, da 
ima v svojih rokah čim več ozemlja, davkov in prebivalcev. V prvem obdobju turške vladavine 
na Balkanu ni bila v ospredju delitev na muslimane in nevernike, pač pa na Osmane in rajo. V 
stoletjih širitve osmanskega imperija je obstajala možnost socialne mobilnosti za vse skupine. 
Sprva so sužnji lahko opravljali vojaški poklic, od sredine 14. stoletja dalje pa so jim postale 
dostopne tudi državniške funkcije. Najprej je večina sužnjev prihajala iz vrst vojnih ujetnikov, 
v 15. in 16. stoletju pa se je razširila t.i. devširma ali »krvni davek«. Na tak način je iz Bosne v 
Istanbul prišlo najmanj 7 velikih vezirjev. 

Z obmejnega področja Bosne in Hercegovine, poseljenega s pretežno srbskim 
prebivalstvom, je prihajal eden najbolj sposobnih in najbolj pomembnih velikih vezirjev 
Osmanskega cesarstva, Mehmed paša Sokolović. Njegove sposobnosti se med drugim odražajo 
v dejstvu, da je bil edini veliki vezir, ki ga niso nikoli odstavili s položaja. V tej vlogi je služil 
kar trem vladarjem: sultanu Sulejmanu II. Veličastnemu, Selimu II. in Muratu III. Na položaju 
je bil 14 let, v tem obdobju pa je, zvest načelom sultana Sulejmana II. Veličastnega, uspel 
obdržati osmansko cesarstvo na vrhuncu njegove vojno-politične moči ter kulturno prosvetnega 
in graditeljskega napredka. Danes za njim ostajajo predvsem številne mošeje, ki jih je gradil od 
Meke do Istanbula ter od prestolnice vse do Sarajeva, pa tudi druge zgradbe. Na območju Bosne 
in Hercegovine je dal zgraditi predvsem številne mostove, med njimi tudi stari most čez Drino 
v Višegradu, ki predstavlja eno največjih stvaritev osmanske arhitekture na ozemlju Bosne in 
Hercegovine. Zasnoval ga je Mimar Sinan (»arhitekt Sinan«), ki velja za največjega arhitekta 
klasične osmanske arhitekture. Most kljubuje naravi že več kot štiri stoletja in je eno največjih 

                                                
47 Andrić, Most na Drini, 14–17. 
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arhitekturnih del ter edino delo Mimarja Sinana v Bosni in Hercegovini. Gre za enega tistih 
objektov, za katere nedvomno velja, da so dali krajem, kjer so bili postavljeni, neizbrisen pečat. 
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»Za dom v bojni grom!« 
Odziv slovenskega časopisja na začetek prve svetovne vojne 

Povzetek 
V pričujočem prispevku se osredotočam na odzive slovenskega časopisja na začetek prve 
svetovne vojne. V prispevku analiziram štiri slovenske časopise, pri čemer sta dva izhajala na 
slovenskem ozemlju (Slovenec in Slovenski narod), dva pa sta bila slovenska časopisa na 
območju Združenih držav Amerike (Glas naroda in Amerikanski Slovenec). Zaradi velike 
količine gradiva sem se v moji analizi  časovno omejil: tako predstavljam zgolj časopisne 
izdaje, ki so izšle na dan avstro-ogrske vojne napovedi Srbiji (28. julij 1914) ter prihodnji dan 
(29. julij 1914). 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag widme ich meine Aufmerksamkeit den Zeitungsreaktionen auf dem Anfang 
des Ersten Weltkriegs. Im Beitrag werden vier slowenischen Zeitungen analysiert, wobei zwei 
auf dem slowenischen Bereich (Slovenec in Slovenski narod) und zwei auf dem Bereich der 
Vereinigten Staaten (Glas naroda in Amerikanski Slovenec) herausgegeben wurden. Wegen der 
Vielzahl vom Material beschränke ich mich zeitlich: So nehme ich nur die Zeitungsausgaben, 
die am Tag der Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien (28. Juli 1914) und am 
nächsten Tag (29. Juli 1914) herausgegeben wurden, unter die Lupe. 
Ključne besede: Prva svetovna vojna, poročanje časopisja, Slovenec, Slovenski narod, Glas 
naroda, Amerikanski Slovenec. 

*** 
Uvod 

Prva svetovna vojna je bila globalna vojna, ki je potekala od 28. junija 1914 do 11. novembra 
1918. Vanjo so bili vpleteni praktično vsi takratni veliki imperiji, ki bojev niso bíli samo na 
evropskih tleh, temveč tudi drugod po svetu. Glavni povod za začetek vojne je bil sarajevski 
atentat, v katerem je 28. junija 1914 Gavrilo Princip ubil avstrijskega prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda in njegovo ženo Sofijo Chotek. Atentat je predstavljal velik šok za takratno javnost, 
po mnenju nekaterih slovenskih politikov in časnikov pa naj bi za njim stala Srbija. Ivan 
Šušteršič je npr. zapisal: 

 
Padla sta kot plemeniti žrtvi perfidne zarote bestijanskih izvrškov človeštva, ki 
imajo sedaj še drzno čelo, zagovarjati svoj živinsko-nizki čin z gnusno pretvezo 
narodnega čustvovanja. Dežela Kranjska se je odela v plašč žalovanja. /.../ in 
sveta jeza nas navdaja nad podlim činom veleizdajalskih zarotnikov in nad vsemi 
njihovimi sokrivci – sveto ogorčenje zoper hudodelsko velesrbsko propagando, 
ki, zaščitena po brezvestni potuhi, požrešno steza svoje v krvi namočene 
zločinske roke proti najlepšim deželam naše skupne avstrijske domovine.1 
 

O srbski krivdi za sarajevski atentat so se razpisali tudi v Slovencu: 
 
Toda vedeli so belgrajski aranžerji atentata, da bi tedaj odzvonilo vsem srbskim 
aspiracijam in da bi zadovoljni hrvatski narod nikdar ne zaželel kralja Petra ali 
zedinjenja z barbarsko Srbijo. Da zabodejo nož v srce hrvatskega naroda, so 

                                                
1 Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata, 111. 
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poslali atentatorje v Sarajevo; da uničijo hrvatskemu narodu njegove lepe nade, 
zato so belgrajski krvniki izrekli ustno obsodbo nad našim dobrim, modrim in 
pravičnim prestolonaslednikom. To je torej delo in plod »narodnega edinstva«. 
To je zasluga »nacionalističnega« pokreta.2 
 
Svoje prepričanje o odgovornosti Srbije za sarajevski atentat so ponazorili tudi z 

naslovom »Bojni grom«: 
 
Krvava pesem do nebes upije; Kri Ferdinandova je vmes, Zofije. Zvali ste nas 
dolgo dni na klanje /.../ Iz dolge vstali smo noči in spanja. S kanoni vas 
pozdravimo vi Srbi; dom hladen vam postavimo ob vrbi /.../ V imenu božjem 
pride k vam armada pogledat, kaj se sveti tam z Belgrada. Očistimo vam sveti 
križ od praha, za nas je bojni grom in piš brez straha. Nožnicam meč izderemo 
bliskávi, da prestol vam operemo krvavi. Z zeleno vas odenemo odejo: na veke 
vam zaklenemo vso mejo. Pravično stare plačamo dolgove; zmagalci spet se 
vračamo v domove.3 
 
Avstro-ogrska diplomacija je zagovarjala podobno stališče, zato se je odločila, da bo 

proti Srbiji nastopila s trdo roko. 23. julija 1914 je Baron Giesl von Gieslingen, avstro-ogrski 
veleposlanik v Srbiji, predal ultimat srbskemu zunanjemu ministrstvu. V njem je Dunaj postavil 
več zahtev, ki so se dotikali sovražnosti proti Avstro-Ogrski. Od srbskih oblasti so zahtevali 
prepoved vseh publikacij, sovražnih do monarhije, hkrati pa tudi vseh stvari, ki spodbujajo oz. 
bi spodbujale negativno propagando zoper njo. V eni od točk so zahtevali odstranitev uradnikov 
in oficirjev, ki so se pregrešili s propagando proti monarhiji; imena slednjih bi vlada na Dunaju 
sporočila kasneje. V nadaljevanju so zahtevali tudi, da bi cesarska vlada sodelovala pri zadušitvi 
gibanj proti monarhiji ter hkrati tudi pri preiskavi ozadja atentata na srbskem ozemlju. Nadalje 
je avstro-ogrska oblast zahtevala še aretacijo oseb, za katere je menila, da so bile vpletene v 
zaroto.4 Po predaji ultimata je Avstro-Ogrska zahtevala odgovor v roku 48 ur, čeprav je bilo 
jasno, da Srbija ultimata ne bo sprejela. Beograd je na ultimat odgovoril in tudi pristal na vse 
njegove pogoje z izjemo tistega, ki bi avstro-ogrskim preiskovalcem dovolil preiskavo na 
srbskem ozemlju, saj naj bi bilo to v nasprotju s srbsko ustavo in kazensko zakonodajo. S tem 
premišljenim odgovorom je Srbija pridobila številne simpatije mednarodnih opazovalcev, 
odgovor pa ni zadovoljil Avstro-Ogrske.5 Tri dni zatem in natanko mesec dni po atentatu (28. 
julija 1914) je Srbiji napovedala vojno, s čimer se je v Evropi začela do tedaj največja vojna v 
zgodovini človeštva.6 Ob izbruhu vojne so slovenski časniki svoje naslovne strani namenili tej 
temi. 

»Navdušenje slovenskega ljudstva« 
Slovenec je veljal za vodilni časnik političnega katolicizma na Slovenskem in je predstavljal 
kontrapunkt Slovenskemu narodu. Časnik je že pred začetkom prve svetovne vojne izražal 
pozitivno stališče do prestolonaslednika Franca Ferdinanda in Habsburške monarhije. Zato ni 
presenetljivo, da so v člankih izražali podporo avstrijski oblasti, tudi ko je šlo za tematiko, 
povezano z atentatom v Sarajevu. Na svoji naslovi strani so predstavili tudi povzetek hrvaškega 
časopisa, ki je zagovarjal podobno mišljenje: 

                                                
2 Slovenec, »Po atentatu na prestolonaslednika,« 2. 
3 Slovenec, »Bojni grom,« 1. 
4 Weber in Novak, 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah, 24–25. 
5 Ajlec, »Rožljanje z orožjem: Avstro-Ogrska preda ultimat Srbiji«. 
6 Nećak et al., Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 17. 



»Za dom v bojni grom!« 
Odziv slovenskega časopisja na začetek prve svetovne vojne 

 

 
79 

 

 
Kdor se pomišlja, ko vidi sovražnika pred seboj, ta ni zvest. Kdor posluša 
drugega kot Njega, ki ima po božjem in ljudskem pravu pravico, da mu stisne v 
roke bojno orožje, ta ni vreden, da nosi to orožje. Hrvati so se vedno borili za 
svojega, zakonitega, in od Boga maziljenega kralja. Ta kralj nas sedaj kliče pod 
orožje. Njegov glas moramo slušati, pod Njegovo zastavo se združiti, ker kjer je 
On, tam je tudi Hrvatska. A Hrvatska je naša domovina, in za njo smo dolžni 
umreti, ker vemo, da v tistem trenotku ne bo več Hrvatske, ko ne bo monarhije. 
In četudi od vseh strani obkroži sovražnik našega, kralja, mi Ga hočemo 
radevolje braniti do zadnje kaplje krvi, mi radi damo svoje življenje za Njega in 
domovino!7 
 
Na dan vojne napovedi Srbiji so že poročali o vojni mobilizaciji. V posebnem razdelku 

na naslovni strani so bralce opozarjali, da sicer ni razloga za strah, četudi bi se majhen spopad 
sprevrgel v veliko vojno. Na tako mnenje je vplivalo več dejavnikov: Rusija kot glavna 
podpornice Srbije se naj v vojno zaradi nestabilnih notranjih razmer sploh ne bi vmešala. Poleg 
tega pa bi Rusom štrene zamešali še uporni narodi, npr. Poljaki in Švedi. Prvi zato, ker so želeli 
uresniči svoje politične ideale, drugi pa zato, ker so jim odvzeli finsko ozemlje. V časniku hkrati 
niso pozabili niti na leto 1904, ko je v Rusiji prišlo do velike vstaje.8 Poleg uradnih navedb o 
začetku vojne so opozarjali še na domnevno nestrinjanje srbskega prebivalstva in vojakov z 
vojno napovedjo. Zelo nezadovoljni naj bi bili predvsem srbski kmetje, saj niso uspeli požeti 
svojih pridelkov.9 Po drugi strani pa naj bi srbsko vojsko zapuščali celo njeni vojaki, saj naj ti 
še ne bi pozabili na to, »kdo da je rešil Srbijo popolnega poraza pri Slivnici.10 Dezerterji 
dezertirajo večinoma v popolni uniformi. Pripovedujejo, da so srbski vojaki strašno 
nezadovoljni in da trpe vojaki bedo.«11 

Naslednji dan so objavili pismo, ki ga je »svojim ljubim narodom« napisal cesar Franc 
Jožef. Slovencem in ostalim narodom je sporočal, da si je je v letih, ki so mu še preostala, želel 
predvsem miru, vendar, saj je Srbija stopila na »pot odkrite sovražnosti zoper Avstrijsko-
Ogrsko,« čeprav so jo predniki Franca Jožefa podpirali pri njenih bojih za samostojnost.12 
Namesto zahvale naj bi Srbija tako pričela z gonjo proti Avstro-Ogrski, kar se je pokazalo 
predvsem po priključitvi Bosne k Avstro-Ogrski. Poleg sovražnih izbruhov naj bi želeli tudi 
pokvariti mladino ter jo naščuvati k hudodelnim dejanjem, višek vsega pa je predstavljal atentat 
v Sarajevu. Svojo oblast so seveda predstavili kot popolno nasprotje: po izbruhu sovraštev, ki 
so nastala z aneksijo, naj bi Avstro-Ogrska »v najskrajnejši prizanesljivosti in dobrotljivosti 
zahtevala od Srbije samo znižanje njene vojske na mirovni stalež in obljubo, da bo v bodoče 
hodila pot miru in prijateljstva.«13 Tudi po junijskih dogodkih leta 1914 naj bi Dunaj dal 
Beogradu še zadnjo priložnost, da rešita spor po mirni poti, vendar se to ni zgodilo. Posledično 
je bila Avstro-Ogrska tako braniti svoj trajni mir, pri čemer so se zavedali daljnosežnosti svojih 
odločitev. Na koncu je cesar nekaj besed namenil še svojim narodom: dejal jim je, da zaupa 

                                                
7 Slovenec, »Konflikt s Srbijo,« 1. 
8 Slovenec, »Konflikt s Srbijo,« 1. 
9 Slovenec, »Srbija mobilizira vse od 18. do 60. leta. – Srbski kmet skrajno nezadovoljen,« 2. 
10 V članku se verjetno nanašajo na bitko pri Slivnici, ki je potekala leta 1885. v njej sta se spopadli Srbija in 
Bolgarija. Napad je 14. novembra 1885 pričela Srbija, vendar je že kmalu zatem doživela hude in nepričakovane 
izgube. Bolgari so pričeli s protiofenzivo ter celo prečkali srbsko mejo, 28. novembra pa je Avstro-Ogrska prisilila 
bolgarsko stran v podpis premirja. Za več informacij glej: »19. november 1885 – Konec bitke pri Slivnici.« 
11 Slovenec, »Veliko Srbov v popolni vojni opravi dezertirali. – V srbski armadi velikanska nezadovoljnost,« 2. 
12 Slovenec, »Za dom v bojni grom! Cesarjev manifest avstrijskim narodom,« 1. 
13 Slovenec, »Za dom v bojni grom! Cesarjev manifest avstrijskim narodom,« 1. 
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vanje in v moč avstro-ogrske vojske, saj ve, da bodo pripravljeni za čast, velikost in moč 
domovine pripravljeni žrtvovati tudi svoje življenje.14 V nadaljevanju so v zapisali, da se 
ljudem ni treba bati, saj jih vojna ni ujela nepripravljene ne na vojaškem niti na finančnem 
področju. Finančne stroške vojne naj bi krili s pomočjo obrambnih kreditov, nekaj denarja pa 
naj bi pridobili še iz t. i. »vojnega zaklada«. Dodatno so najeli še tristomilijonski kredit, ki naj 
bi ga vrnili v dveh letih, potekala so tudi pogajanja med poštno hranilnico in domačim bančnim 
konzorcijem.15 

»Vojska je napovedana!« 
Slovenski narod je, poleg Slovenca, veljal za drugi najbolj znani, vendar liberalen slovenski 
časopis. Posledično je pomenilo, da je nekatere novice komentiral s povsem drugačnim tonom 
kot katoliški Slovenec. Naj navedem primer poročanja o manifestaciji, ki je 5. julija 1914 
potekala v spomin na Franca Ferdinanda. V Slovencu so jo označili kot globoko resno in 
veličastno manifestacijo, ki je kazala globoko žalost zaradi smrti Franca Ferdinanda.16 
Manifestacije so spremljali številni govorniki, eden med njimi je bil tudi Ivan Šušteršič. V 
svojem nagovoru je predstavil njegovo življenjsko pot, opisal številne pozitivne lastnosti 
Franca Ferdinanda ter omenil še dobre stvari, ki jih je oz. bi jih storil za južne Slovane.17 
Slovenski narod je njegov govor prikazal v drugi luči: 

 
Šusteršičeve hujskarije na nedeljskem shodu v katoliškem hotelu Unionu morajo 
presedati vsakemu razsodnemu človeku. Nekronani vojvoda kranjske kronovine 
je oblekel plašč žalujočega patrijota, da je zamogel ugoditi svoji srčni potrebi, 
da z ubranimi psovkami hujska nerazsodno množico zoper pravoslavne Srbe in 
zoper srbsko državo, ki ima pri sarajevskem atentatu toliko opraviti, kakor dr. 
Šusteršič pri iznajdbi smodnika. Voditelj klerikalne stranke se zelo moti, če 
meni, da mu bo slovensko ljudstvo — sedlo na te limanice.18 
 

Slovenec je seveda nudil povsem drugačno interpretacijo manifestacij. Zapisali so, da Šušteršič 
sploh ni hujskal javnosti za vojno, temveč je samo poudaril, da bo slovenski narod stal ob strani 
avstrijskemu cesarju, četudi bi to pomenilo tudi vojno. Celotno manifestacijo so označili kot 
patriotično, ki je v vsakem človeku pregnala vse dvome, pomembno mesto pa naj bi imela še 
prihodnost naroda. Ker so bili liberalci tako nastrojeni proti shodu, so v Slovencu zagovarjali 
mnenje, da so bodisi hinavci bodisi brezvestni ljudje.19 V Slovenskem narodu so na  drugi strani 
menili, da bi vojna slovenskemu narodu bolj škodovala kot koristila. Slovenci naj bi potrebovali 
mirno obdobje, v katerem bi se lahko normalno razvili in se borili proti svojim sovražnikom; 
tudi na tem mestu pa se niso mogli izogniti Šušteršiču in njegovemu govoru.  Zapisali so, da bi 
vojna prinesla veliko uničenje in smrt, mnogi otroci pa bi postali sirote. Spraševali so se, če dr. 
Šušteršič nima srca za slovenske matere in otroke, ki bi ostale brez svojih mož oz. očetov, ko 
je s svojim hujskanjem pozival k vojni: »Hvala Bogu, da dr. Šušteršičeva drevesa ne bodo 
zrastla do nebes in da ima vlada na Dunaju za enkrat še toliko razsodnosti, da bo ostalo dr. 
Šušteršičevo srčno hrepenenje po krvavi vojski neuslišano.«20 Žal so se v svoji napovedi 
zmotili, saj so dobra dva tedna kasneje po Evropi že zadoneli vojni topovi. 

                                                
14 Slovenec, »Za dom v bojni grom! Cesarjev manifest avstrijskim narodom,« 1. 
15 Slovenec, »Avstrijska finančna mobilizacija,« 2. 
16 Slovenec, »Pod staro slovensko zastavo,« 1. 
17 Slovenec, »Pod staro slovensko zastavo,« 1. 
18 Slovenski narod, »Dnevne vesti,« 8. julij 1914, 4. 
19 Slovenec, »Dnevne novice,« 9. julij 1914, 3. 
20 Slovenski narod, »Dnevne vesti,« 8. julij 1914, 4. 
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Novice o vojni napovedi so bile v tem časniku podane na mirnejši način. 28. julija so 
tako poročali o razvoju dogodkov do izročitve ultimata. Avstrijska oblast naj bi ga tako izročila 
šele potem, ko so v monarhiji že pobrali večino žetve. V enem delu so svojo pozornost namenili 
tudi vojnim zaveznikom, Italija naj bi Avstriji tako stala ob strani, medtem ko naj Francija ne 
bi želela vstopiti v vojno, zato je skupaj z Anglijo računala na nevtralnost. Nadalje so govorili 
še o možnostih amnestije za posamezne obtožence ter o drugih, z vojno povezanih novicah. 
Tako so omenjali predvsem dejstvo, da obstaja velika možnost za lokaliziranje avstrijsko-
srbskega spora. Angleška oblast naj bi celo prigovarjala ruski, naj se ne vmešava v 
nasprotovanja v Avstro-Ogrsko in Srbijo. Grčija naj Srbiji sploh ne bi nameravala pomagati, 
Turčija in Bolgarija pa naj bi samo čakali, da se lahko lotita Srbije. V časniku so tako izpeljali 
sklep, »da je trozveza gospodarica situacije. Oficijalno to pač še ni potrjeno, a veliki listi so 
mnenja, da o tem ni dvoma, Srbija bo v tem slučaju popolnoma izolirana, ker se Rusija sama 
brez Angleške in Francije ne bo ganila.«21 Čeprav je občasno že prihajalo do streljanja, so v 
časopisu še vedno poudarjali, da uradno vojna napoved še ni bila izrečena, zato so govorice o 
velikih žrtvah smatrali za laž: 

 
V razburjenih časih se dobe vedno ljudje, ki raznašajo kake prav senzacijonalne 
govorice. Tako je neki mlad človek zbegal ženske na trgu, pripovedujoč jim, da 
je že tisoč vojakov padlo itd. To je vse laž. Vojske še sploh ni, država se samo 
pripravlja nanjo. Če bo vojska samo s Srbijo, bo to za našo velikanska armado 
prava igrača, ki jo bomo komaj čutili, splošne vojske pa, kakor vse kaže, se res 
ni treba bati. Torej pamet, ljudje, in ne pustite se zbegati.22 
 
V nadaljevanju je poleg teh poročil sledil tudi povzetek odgovora srbske vlade na 

ultimat, ki ga je nekaj dni pred tem poslal Dunaj, zraven pa so podali še nekaj svojih 
komentarjev. Odgovor na ultimat je bil obsežen, zato so ga razdelili na dva dela, pri čemer so 
drugi del objavili v časopisni izdaji naslednjega dne. Takrat je bila glavna novica predvsem 
uradno vojno stanje s Srbijo. Kot v Slovencu so tudi v tem časniku objavili pismo Franca Jožefa 
z naslovom »Mojim narodom«, večji del naslovne strani pa je obsegal članek o vojni napovedi. 
V njem so poleg drugega dela srbskega odgovora na ultimat omenjali še zadeve, povezane z 
vojno. Tekla so prizadevanja, da bi bila vojna lokalizirana, angleška stran pa je v tem pogledu 
omenjala predvsem konferenco, ki bi jo sklicali v primeru, da bi se Rusija želela aktivno 
vmešati v spopad. Tak predlog naj bi podpirala tudi nemška stran.23 Sir Edward Grey, angleški 
zunanji minister pa je dejal, da se Anglija nima pravice vtikati v spopad, dokler je ta omejen na 
Avstrijo in Srbijo: 
 

Če pa bi postalo razmerje med Avstrijo in Nemčijo ter Rusijo nevarno, potem 
gre za evropski mir in to se tiče vseh. Za slučaj, če bi postalo razmerje med 
Avstrijo in Rusijo nevarno, potem je edino upanje za mir, da posredujejo skupno 
tiste države, ki na srbskem vprašanju niso neposredno interesirane, namreč 
Nemčija, Francija, Italija in Angleška, v ta namen, da Avstrija in Rusija ustavita 
sovražnosti in se poravnata. /…/ Jasno je, da v trenotku, ko prepir ni več omejen 
na Avstrijo in Srbijo, ampak je vanj zapletena še kaka druga velesila, potem bi 
to moglo končati z eno največjih katastrof, kar jih je kdaj zadelo Evropo.24 

 
                                                
21 Slovenski narod, »Vojska ali mir?,« 1. 
22 Slovenski narod, »Dnevne vesti,« 28. julij 1914, 2. 
23 Slovenski narod, »Vojska je napovedana!,« 1. 
24 Slovenski narod, »Vojska je napovedana!,« 1. 
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Nekaj besed so namenili tudi dogajanju v Srbiji: vojna naj bi tam povzročila obsedno 
stanje, med njenim prebivalstvom pa naj bi vladala velika potrtost. Srbski ministrski predsednik 
Nikola Pašić se je v svojem govoru nadejal, da jih v tem ključnem trenutku njihova 
tradicionalna zaveznica Rusija ne bo zapustila. Po časopisnem poročanju naj bi po neuradnih 
informacijah tudi v nekaterih ostalih evropskih državah prišlo do mobilizacij, pri čemer so 
izpostavili predvsem Francijo. Grčija naj se v ta konflikt ne bi vmešala, Romunija naj bi ostala 
nevtralna, isto pa je veljalo tudi za Bolgarijo, vendar samo za toliko časa, kolikor bo spopad 
med Avstro-Ogrsko in Srbijo ostal lokalno omejen, tj. brez vmešavanja drugih držav.25 V 
nadaljevanju je sledil drugi del srbskega odgovora na protestno noto s srbskimi predlogi za 
uresničevanje ultimata. Njene predloge o kaznovanju hujskanja proti Avstro-Ogrski in še 
nekaterih ostalih ukrepov so ocenjevali kot nezadostne: »Ti predlogi so torej popolnoma 
nezadovoljujoči. To tem bolj, ker so tudi v tej smeri evazivni, ker se nam ne pove, v kateri dobi 
se bodo izdali ti zakoni in da bi v slučaju, da skupščina odkloni zakonske predloge — ne glede 
na eventuelno demisijo vlade — ostalo vse pri starem.«26 Na podoben način so kritizirali tudi 
preostale odgovore, ki jih je Dunaju predložil Beograd: srbske ponudbe in predlogi so bili bodisi 
nezadovoljivi bodisi uradne zahteve niso bile izpolnjene, ali pa so bili odgovori preprosto 
nepopolni, celo zahrbtni.27 

Poleg poročanja o začetku vojne vihre so svojo pozornost namenili tudi patriotskim 
manifestacijam, ki so potekale v Ljubljani. V številnih govorih so poudarjali zvestobo 
Slovencev do Avstrije in njenega cesarja ter poudarjali, da bodo branili njuno čast. Tudi njihovi 
dedje in pradedje so na bojiščih že dokazali, »da ni sile na svetu, ki bi omajala zvestobo 
Slovencev do presvetlega vladarja in naše mile Avstrije.«28 Na številnih prizoriščih so igrali 
cesarsko himno, pri čemer so častniki potegnili sablje ter »jih križali v prisegi neomahljive 
zvestobe cesarski hiši in domovini.«29 Sledili so govori številnih znanih Slovencev, med njimi 
je svoj govor pripravil tudi Ivan Tavčar. Ta je poudaril predvsem veliko vlogo habsburške 
dinastije, brez katere naj slovenski narod ne bi zmogel obstati. Zato je mladim vojakom polagal 
na srce, da se ne borijo zgolj za njo, temveč tudi za slovenski narod. Grom avstrijskih topov ter 
pok pušk naj bi oznanjala celemu svetu, »da Slovenci do konca dni hočemo ostati zvesti sinovi 
tega starodavnega cesarstva in da je vsak najhujši nas sovražnik, ki bi hotel v tem pogledu kaj 
spremeniti.«30 Vojakom je poleg tega še obljubil, da naj ne skrbijo za svoje domače, saj naj bi 
bilo za njih v polni meri poskrbeljeno. Tudi v nadaljevanju so v časopisu poudarili, da se bodo 
Slovenci borili za čast in slavo svoje domovine, hkrati pa so izrazili željo, da bi se »s slavo 
ovenčani kmalu zopet povrnili domov.«31 

Mnenja na drugi strani Atlantika: Glas naroda in Amerikanski Slovenec 
Tako pomemben dogodek kot je izbruh vojne je svoje mesto našlel tudi v slovenskih časnikih, 
ki so izhajali v Združenih državah Amerike. V pričujočem prispevku bosta pod drobnogledom 
Glas naroda in Amerikanski Slovenec. 

V Glasu naroda je bila novica o začetku vojne tako 28. julija kot tudi naslednji dan na 
naslovnici. Začetek vojne so prikazali z različnih krajevnih vidikov: v daljšem članku so tako 
predstavili odzive na začetek vojne v posameznih mestih (npr. Dunaj, Budimpešta, Portland, 
Carigrad, Berlin, Pariz itd.). Na začetku so poročali predvsem o izbruhu vojne in prvih 

                                                
25 Slovenski narod, »Vojska je napovedana!,« 1. 
26 Slovenski narod, »Vojska je napovedana!,« 1. 
27 Slovenski narod, »Vojska je napovedana!,« 1–2. 
28 Slovenski narod, »Patriotske manifestacije v Ljubljani,« 2. 
29 Slovenski narod, »Patriotske manifestacije v Ljubljani,« 2. 
30 Slovenski narod, »Patriotske manifestacije v Ljubljani,« 2. 
31 Slovenski narod, »Dnevne vesti,« 29. julij 1914, 1–2. 
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spopadih. Avstrijske bojne ladje naj bi ujele dva srbska transportna parnika »Vardar« in »Car 
Nikolaj«. Kot v Slovenskem narodu so tudi tu povzeli izjavo Edwarda Greya, ki je pozival k 
posredovanju, saj je v nasprotnem primeru pričakoval, da bo v Evropi izbruhnila tako huda 
vojna, kot je svet še ni videl. V nadaljevanju so nekaj besed namenili tudi ultimatu, ki ga je 
avstro-ogrska oblast poslala srbski. Tudi tu so, podobno kot v Slovenskem narodu, srbske 
odgovore ocenjevali kot nezadostne za Avstro-Ogrsko in pri tem navedli nekaj razlogov: 
»Srbija je le navidezno izjavila, da bo zatrla vsako protiavstrijsko agitacijo, kar se pa v resnici 
ne bo zgodilo. Srbska nota zahteva nekaj točk, v katerih se Avstrija naravnost sramoti in se ji 
kljubuje. Srbska vlada dobro ve, da s takim odgovorom ne moremo biti zadovoljni.«32  

Še eno pomembno vprašanje se je dotikalo tudi položaja Združenih držav v tem 
spopadu, pri čemer je po poročanju časopisa predsednik Wilson dejal, »da se vlada Zdr. držav 
ne bo čisto nič vmešavala v evropsko politiko«. 33 Vojno so smatrali kot nesmiselno in 
škodljivo, z njo pa lahko veliko izgubijo »sile, ki delajo neprestano za mir. Te so industrijalne, 
finančne in trgovinske zveze s sosednjimi deželami in velika večina razumnih in treznih ljudi 
zre na vojsko kot najskrajnejše sredstvo, katero se sme uporabiti edinole, da se reši življenje 
naroda.«34 V vojni so videli velike ovire, njen izid pa naj bi bil preveč negotov, da bi Evropa 
tvegala svoje blagostanje. Svoje upe so polagali v velike sile, saj lahko do splošne vojne pride 
zgolj v primeru, da se s tem strinjajo vse vpletene velesile.35  

Naslednji dan je bilo jasno, da se je vojna že pričela in da je njena preprečitev obsojena 
na propad. Še vedno pa je bilo prisotno vprašanje, če bo šlo pri tej vojni zgolj za lokalen spopad 
ali pa se bodo pomerile tudi velike sile. Glede na to, da sta Rusija in Francija že pričeli z 
mobilizacijo, je bilo slednje malo verjetno, a po govoricah, ki so vzniknile v Parizu, naj bi nekaj 
možnosti še vedno bilo: 

 
Kot se čuje, se tudi francoska vlada na tihem pripravlja na vojno in samo čaka, 
kaj bo storila Rusija. Vojaški vlaki so pripravljeni na pot; telefonsko, brzojavno 
in poštno službo opravlja vojaštvo. Po mesto se je razširila govorica, da bo 
Avstrija zasedla samo nekaj srbskega ozemlja in toliko časa pustila v njem svoje 
vojaštvo, da bo Srbija ugodila vsem točkam stavljenega ultimata. V tem slučaju 
bi tudi Rusija ne posredovala ampak bi skušala diplomatičnim potom rešiti 
spor.36 
 
Nemčija se tudi ni odzvala povabilu takratnega britanskega zunanjega ministra Edwarda 

Greya. Nemčijo je namreč povabil na konferenco, kjer bi poskušali rešiti avstrijsko-srbski spor. 
Zanimivo pa je, da je bila po mnenju časnika Rusija v veliko bolj kočljivem položaju, saj bi 
njeno vmešavanje na Balkanski polotok lahko sprožilo domino efekt: če bi namreč priskočila 
Srbiji na pomoč, bi na drugi strani isto storila Nemčija, v vojno pa bi se zaradi skupne pogodbe 
morale vmešati Francija in Velika Britanija, kasneje pa še Italija in Turčija. Zapisali so, da se 
bo »edinole v slučaju, da se Rusija ne vtika v avstrijsko-srbski spor, dalo preprečiti katastrofalno 
klanje med narodi. Eno pa je gotovo. Vodilni državnik Avstrije je, ne da bi vedel, izzval 
katastrofo, ki bo zaznamovan v zgodovini vseh časov kot hudodelstvo nad človeštvom.«37 

Glede dogajanja v monarhiji časnik ni uspel podati natančnih informacij. Poročila 
avstrijskih časnikov so bila namreč pomanjkljiva, saj se je Avstro-Ogrska bala, da bi v 
                                                
32 Glas naroda, »Vojna med Avstrijo in Srbijo se je začela,« 1. 
33 Glas naroda, »Vojna med Avstrijo in Srbijo se je začela,« 1. 
34 Glas naroda, »Kriza v Evropi,« 2. 
35 Glas naroda, »Kriza v Evropi,« 2. 
36 Glas naroda, »Avstrija formalno napovedala vojno. Sovražnosti so se že včeraj začele,« 1. 
37 Glas naroda, »Na predvečer katastrofe,« 2. 
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nasprotnem primeru lahko prišlo do uhajanja informacij. Avstro-Ogrska poskušala svoje vojake 
zbrati tudi v ZDA. Avstro-ogrsko veleposlaništvo v New Yorku je namreč prejelo brzojavko, s 
katero je cesar pomilostil vse vojaške begunce. Tako so se lahko vrnili v domovino brez strahu 
pred kaznijo. Poudarili so, da se pomilostitev nanaša samo na vojaške prestopke, medtem ko za 
druge zločine ne velja. Nekateri rezervisti so tako dobili tudi pozivnico, s katero so se morali 
vrniti v svojo staro domovino. Javiti so se morali na veleposlaništvu, ki je uredilo vse potrebno 
za njihovo pot domov. Konzul je poudaril, da v Avstro-Ogrski še ni splošne mobilizacije, zato 
lahko tisti, ki pozivnice niso prejeli, lahko ostanejo doma.38 Časopis je sicer že prejšnji dan 
podal opazko o številu rezervistov v ZDA; v njih naj bi se nahajalo 250.000 nemških, 200.000 
avstrijskih in 100.000 srbskih rezervistov. V Clevelandu naj bi bilo šest tisoč ogrskih 
rezervistov pripravljenih, da se v primeru poziva vrnejo v domovino, iz Čikaga pa naj bi bilo 
20.000 Srbov pripravljenih na isto stvar. 39 

Tudi Amerikanski Slovenec je v svoji izdaji 28. julija 1914 omenjal možnost izbruha 
vojne, vendar so še v prvih povedih na naslovni strani napisali, da bo vojna zajela praktično vso 
Evropo. Avstro-Ogrsko je podpirala Nemčija, Srbijo pa Rusija, Francija, Anglija, Romunija, 
Grčija in Črna gora. Pri tem so še dodali, da »Rus hoče braniti brata Srba do zadnje kaplje 
krvi.«40 Kot v ostalih časopisnih primerih so tudi tu poročali o dogajanju v različnih evropskih 
mestih. Poročali so o velikih protisrbskih demonstracijah na Dunaju in o začetku mobilizacije 
v nekaterih državah. Poleg vojaških sprememb so nekaj pozornosti namenili tudi avstro-
ogrskemu ultimatu. Po mnenju francoskega časopisja je bil »brez primere glede svoje 
prevzetnosti in neomejenih zahtev, ter smatra, da če Srbija dovoli avstrijski policiji delovati na 
srbskem ozemlju, je neodvisnost Srbije izgubljena.« 41 Kot so povzeli, je francosko časopisje 
predlagalo, da državi svoj spor rešita s pomočjo mednarodne komisije po pravilih haaškega 
razsodišča, saj je problem že začel zadevati tudi evropske države. Poleg tega so povzeli še nekaj 
izjav iz ruskih časopisov, ki so bili »bojevito« nastrojeni. Borzna Gazeta, eden od takratnih 
ruskih časopisov, je zapisal, “da Rusija nikakor ne more trpeti napada na Srbijo ali na srbsko 
neodvisnost”. Časopis pristavlja, da Rusija ne želi vojne, a da je “je pripravljena posredovati z 
orožjem v zaščito Slovanov pred nemško furijo (besnostjo)«.42 Na podoben način so se odzvali 
tudi v nekem drugem časopisju. Zapisali so, da Rusija pri napadu na Srbe na bo stala križem 
rok. Ta zapis bi, glede na zraven zapisano novico, ocenili kot pravilen, saj tam že poročajo o 
mobilizaciji v Rusiji: »Mobilizacija ruske armade se ima takoj izvesti. Car je odobril tozadevni 
sklep svojih ministrov in že izdal armadno povelje. Iz dosedanjih korakov je razvidno, da je 
Rusija pripravljena, rajši iti do vsake skrajnosti, nego pripustiti propast Srbije.«43 

Upanje na mirno rešitev spora je zamrlo že v naslednji številki časopisa, ki je izšla 31. 
julija. V časniku so tako zapisali, da je Avstro-Ogrska uradno napovedala vojno, podobno kot 
v ostalih časopisih pa so tudi tu dodali vojno napoved Grofa Berchtolda. Kot še edino možnost 
za zaustavitev vojne so prikazali predlog Edwarda Greya po ustanovitvi mednarodne 
konference, s katero bi skušali avstrijsko-srbski spor rešiti na miren način. Novico so povzeli 
iz Londona, vendar novica ni bila več aktualna: poleg tega razdelka je bil namreč zapisan datum 
27. julij,  torej datum še pred uradno vojno napovedjo.  

V novicah, ki so bile aktualne naslednji dan, je predlog Edwarda Greya že padel v vodo, 
v časopisu pa so zapisali, da more »samo političen čudež odvrniti evropsko vojno«.44 Tako 
                                                
38 Glas naroda, »Avstrija formalno napovedala vojno. Sovražnosti so se že včeraj začele,« 1. 
39 Glas naroda, »Vojna med Avstrijo in Srbijo se je začela,« 1. 
40 Amerikanski Slovenec, »Vojna med Avstrijo in Srbijo utegne izbruhniti vsak hip,« 1. 
41 Amerikanski Slovenec, »Vojna med Avstrijo in Srbijo utegne izbruhniti vsak hip,« 1. 
42 Amerikanski Slovenec, »Vojna med Avstrijo in Srbijo utegne izbruhniti vsak hip,« 1. 
43 Amerikanski Slovenec, »Vojna med Avstrijo in Srbijo utegne izbruhniti vsak hip,« 1. 
44 Amerikanski Slovenec, »Avstrijski bombardirajo Belgrad; 1,000,000 ruskih vojakov nastopa,« 1. 
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Nemčija kot tudi Avstro-Ogrska sta zavrnili Greyev predlog, velike evropske države pa so si 
sedaj prizadevale za omejitev oz. lokalizacijo vojne. Medtem je po Evropi potekal val vojnih 
napovedi, države so začele podpirati eno ali drugo državo. Grški poslanik v Carigradu je dejal, 
da bo »v slučaju vojne med Avstrijo in Srbijo podpirala Grecija Srbijo in postavila na bojišče 
100,000 mož«. 45 Na podoben način so se odzvali tudi v ruskem carstvu: preko 100.000 
delavcev, ki naj bi že dober teden stavkali v Sankt Peterburgu, se je vrnilo na delo. S tem naj bi 
dokazalo, da se strinjajo z rusko podporo Srbiji. Poleg tega so prirejali še domoljubne 
demonstracije, korakali po mestnih ulicah in peli himno. Dogajanje v Peterburgu je bilo za 
časopis zelo pomembno, ne le zgolj zaradi demonstracij, ki so potekale v tem času, temveč tudi 
zaradi velike vloge Rusije v tem začenjajočem se spopadu: 

 
Dejstvo, da je Avstro-Ogrska napovedala Srbiji vojno, se je šele pozno zvečer 
splošno doznalo v ruskem glavnem mestu. Po ulicah so se odigravali do ranega 
jutra burni prizori, tako da je morala večkrat posredovati policija. Ogromne 
množice ljudstva so korakale po cestah, najprej pred britansko in potem pred 
francosko poslaništvo, prirejajoč hrupne demonstracije. Peterburg tvori središče 
splošne pozornosti. Tukaj se bo odločilo o vojni ali miru v Evropi. Med ruskim 
ministrom zunanjih stvari in avstroogrskim poslanikom so se tudi danes 
nadaljevala včeraj pričeta posvetovanja, ki je od njih zaključka odvisna usoda 
Evrope. 46 
 
Izbruhi veselja pa naj ne bi bili prisotni samo v takratni ruski prestolnici, temveč tudi na 

Dunaju. Dunajčani naj bi tako verjeli v to, da je vojna praktično neizogibna, tudi med njimi pa 
je še vedno vladalo vprašanje o obsegu vojne. To pa naj ne bi omajalo veselja ob vojni napovedi, 
vesti o njej pa naj bi povzročile skorajda versko vzhičenost. Tudi tu so omenili, da natančnejših 
informacij o  vojnih operacijah nimajo, saj je vladala velika cenzura.47 

Zaključek 
Iz omenjenih časopisnih izsekov je razvidno, da so ob začetku vojne relativno veliko poročali 
o njenem začetku, kar je logičen odziv. Zanimivo je, da sta Slovenski narod in Slovenec o vojni 
poročala obširneje in mestoma tudi natančneje kot Amerikanski Slovenec in Glas naroda. To je 
po svoje logično, saj sta prva časopisa izhajala v državi, ki je bila v konflikt neposredno 
vmešana, medtem ko sta druga dva izhaja v Združenih državah, ki se v vojno sprva sploh niso 
hotele vmešati. Razlike o poročanju se pojavljajo tudi med Slovencem in Slovenskim narodom, 
pri slednjih pa lahko vzrok iščemo tudi v orientaciji obeh časnikov. Isti dogodek ali osebo sta 
tako komentirala s povsem nasprotujočih si strani, podobno pa velja tudi za ameriška časopisa. 
Kljub temu pa ima časopisje tudi nekaj skupnih točk. Med najočitnejšo lahko omenimo 
predvsem upanje na lokaliziranje spopada oz. skrb, da bi spopad prerasel v splošno evropsko 
vojno. Žal se njihove želje niso uresničile, saj je ta »majhen« spopad, ki naj bi ga bilo konec do 
božiča, prerasel v štiri leta trajajočo morijo, ki ni zahtevala  zgolj milijonskih žrtev, temveč tudi 
veliko število poškodovancev, sirot, vdov in uničene infrastrukture. 

Časopisni viri 
– »Avstrijski bombardirajo Belgrad; 1,000,000 ruskih vojakov nastopa.« Amerikanski 

Slovenec, letnik 23, št. 70 (1914): 1. 
– »Avstrijska finančna mobilizacija.« Slovenec. Političen list za slovenski narod, letnik 42, 

št. 170 (1914): 2. 
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Grega Hrib 

Odziv slovenske socialdemokracije ob izbruhu 1. svetovne vojne na primeru 
časopisa Zarja 

Izvleček 
Prispevek popisuje in razčlenjuje odziv slovenske socialdemokracije ob začetku prve svetovne 
vojne. Med vojno je večina evropskih socialističnih strank opustilo svoja protivojna 
internacionalistična stališča in podprle svoje države v vojni. Najpomembnejše socialistično in 
marksistično gibanje na Slovenskem je tedaj bila Jugoslovanska socialdemokratska stranka 
(JSDS). Po sarajevskem atentatu je JSDS v strankinem časopisu Zarja vojne načrte Avstro-
Ogrske ostro obsojala, režim pa je Zarjo po začetku vojne tudi prepovedal. Vodstvo JSDS v 
obsodbi vojne ni bilo enotno, vendar so socialdemokrati vojni vseskozi nasprotovali kar je 
vidno tudi v Zarji, ki je leta 1915 pričela ponovno izhajati. Leta 1916 je vodstvo JSDS vojno 
tudi uradno obsodilo, vendar stranka kljub temu ni organizirala večjih protivojnih aktivnosti. 

Abstract 
The article lists and analyzes the reaction of the slovene social democracy at the beginning of 
the First World War. During the war, most of the socialist parties in Europe abandoned their 
anti-war internationalist positions and supported their countries in  war. Most important 
socialist and marxist movement in present-day Slovenija in that time was Yugoslav 
socialdemocratic party (JSDS). After assassination in Sarajevo, JSDS strongly condemned 
Austro-Hungarian military plans in party newspaper »Zarja« (Dawn), which was banned after 
start of the war. The JSDS leadership was not uniform in condemnation of the war, but the 
social democrats constantly protested the war, which is also evident in Zarja that re-emerged in 
1915. In 1916, JSDS leadership officially condemned the war, but the party nevertheless did 
not organize any major anti-war activities. 

Ključne besede: Jugoslovanska socialdemokratska stranka (JSDS), Prva svetovna vojna, Zarja, 
internacionalizem, socializem. 

*** 
Uvod 

Začetek velike vojne v poletju 1914 je verjetno najbolj prelomen in usoden trenutek, ki je 
zaznamoval 20.stoletje. V tem poletju se je začela odvijati morija, ki se po mnogih 
interpretacijah ni končala vse do leta 1945 s porazom fašizma v Evropi. Vojna pa je usodno 
vplivala tudi na zgodovino socializma in delavskih gibanj vsega sveta. Med marksistkami in 
marksisti je še danes odziv strank tedanje Druge internacionale, zapisan kot največja 
zgodovinska izdaja in poraz socialdemokratskih strank, ki so ob pričetku imperialistične vojne, 
podprle vojne pohode svojih vladajočih režimov ter poteptale načela proletarskega 
internacionalizma. Leta 1912 so v Baslu na zadnjem kongresu Druge internacionale, stranke 
prisegle, da bodo v primeru evropske vojne, le to skušale zaustaviti z vsemi sredstvi;  s 
splošnimi stavkami, demonstracijami in celo revolucijami. Najbolj očiten primer medvojnega 
preobrata predstavlja nemška socialdemokracija, ki je avgusta 1914 z parlamentarnim 
glasovanjem za vojne kredite, podprla svojo državo ter opustila predvojni antimilitarizem. Med 
socialističnimi strankami vojnih udeleženk naj bi leta 1914 zgolj ruska boljševiška in srbska 
socialdemokracija nastopila ostro in aktivno proti vojni, ostale pa naj bi jo podprle ali pa zgolj 
pasivno čakale na končni razplet. Kljub temu pa v zgodovini ostaja morda nekoliko spregledan 
odziv nekaterih manjših socialističnih strank, ki v državnih parlamentih niso bile zastopane. 
Tak primer je pri nas tudi slovenska socialdemokracija oz. Jugoslovanska socialdemokratska 
stranka (JSDS). Kljub cenzuri in avstrijskemu preganjanju socialističnih gibanj ob začetku 
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vojne, je mogoče tudi ob pomoči strankarskega časopisa Zarja, razbrati nekatere osnovne 
premike, načela in stališča prve marksistične stranke na Slovenskem. Zarja je pred vojno 
izhajala dvakrat tedensko ter bila tik ob začetku spopadov tudi ukinjena s strani režima. Ob 
pomoči izdanih številk v juliju 1914 ter nekaterih številk iz leta 1915, lahko torej delno 
presodimo tudi odziv slovenske socialdemokracije na Veliko vojno. 

JSDS pred vojno 
Leta 1896 je bila pod vodstvom Etbina Kristana ustanovljena prva pomembnejša socialistična 
organizacija na Slovenskem pod imenom Jugoslovanska socialdemokratska stranka. Prvotno 
naj bi stranka zastopala delavstvo vseh južnih Slovanov avstrijskega dela monarhije, vendar je 
kljub manjšemu delu hrvaškega prebivalstva znotraj Cislajtanije, v praksi stranka ostala bolj ali 
manj slovenska. Zmerne uspehe je majhna stranka uspevala dosegati na Kranjskem, Goriškem 
in v Trstu, manj uspešna pa je bila na Koroškem in Štajerskem kjer je bila nemška 
socialdemokracija močnejša.1 Na volitvah leta 1911 je tako JSDS dobila na Slovenskem okoli 
7% vseh glasov, večji pomen pa je stranka imela v urbanih delavskih okrožjih ter nekaterih 
rudarskih in industrijskih krajih kot so bile poleg Ljubljane še Idrija, Jesenice, Zagorje ob Savi 
in Litija.2 Istega leta je stranka dobila tudi prvega socialističnega župana na Slovenskem; Ivana 
Štravs je bil izvoljen za župana »knapovske« Idrije, ki je bila pred vojno pomembno mestno 
središče na Kranjskem.3 Takrat je stranka tudi dobila novo glasilo ter zamenjala Rdeči prapor 
z časopisom Zarja, ki je bil za razliko od prejšnjega lista nekoliko radikalnejši,4 na ključne 
vodstvene pozicije pa je tik pred nastopom vojne stopil bolj desni in revizionistično usmerjen 
Anton Kristan, Etbin Kristan (nista v sorodu) pa je svoje položaje v stranki zapustil ter odšel v 
Ameriko.5 

Sarajevski atentat 
V času atentata je v Ljubljani med 28. in 29. junijem 1914 ravno potekal deveti kongres JSDS, 
katerega poglavitni smoter je bil preusmeriti sedež stranke iz Ljubljane v večji in bolj 
industrializiran Trst. Novica o smrti prestolonaslednika je prišla tudi v kongresno dvorano, 
predsednik zbora oz. kongresa Anton Kristan pa je nato delegatom stranke predložil tudi 
sprejem sožalne izjave.6 Sožalni izjavi se je tedaj uprl vidnejši socialdemokratski teoretik in 
nekdanji liberalec dr. Henrik Tuma, ki je (po svojih spominih) podal predlog, da se sožalna 
izjava zavrne z besedami: »Kaj ima socialna demokracija sploh opraviti s habsburškimi 
nadvojvodi?! Kak interes imamo mi kot delavska stranka na tem kar se vrši v šovinističnih 
krogih avstrijskih nacionalističnih strank?« Tuma je predlagal da gre zbor preko Kristanovega 
predloga takoj na dnevni red kongresa. Delegati so Tumi zaploskali, čeprav po Tumovih 
spominih menda »z nekim obotavljanjem«7 

Zarja je takrat izhajala zgolj dvakrat tedensko, prva številka po atentatu pa je izšla 
1.julija. Dogodek, ki je postal povod prve svetovne vojne si pri Zarji ni prislužil niti objave na 
prvi strani. Čez celotno naslovno stran se je širil prispevek »Devetin strankin zbor«, v katerem 
je bil do podrobnosti opisan kongres, pripetljaj med Kristanom in Tumo pa je bil prezrt. Šele 
na drugi strani časopisa se je glasila novica: »Pravkar je došla vest, da se je izvršil v Sarajevu 
atentat na prestolonaslednika in njegovo soprogo. Kot socialni demokratje obsojamo vsako 
nasilje in zato obsojamo tudi ta atentat.«8 

                                                
1 Rozman, Odnos med Nemci in Slovenci na prelomu stoletja: (primer socialne demokracije), 63. 
2 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 57. 
3 Cvetko, Od prvega socialnodemokratskega shoda v Idriji, 111. 
4 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 57. 
5 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 54. 
6 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 54. 
7 Tuma, Iz mojega življenja, 331-332.  
8 Zarja, »Pravkar je došla vest…,« 2. 
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Kljub tej zelo kratki novici pa na isti strani sledi obširnejši članek in stališče do atentata, 
ki kritizira vsakršne atentate kot nesmiselne in neuspešne ter to na nekaterih mestih delno 
argumentira tudi z historično materialistične perspektive: 

 
Nadvojvoda Fran Ferdinand, avstrijski prestolonaslednik, in njegova žena 
vojvodkinja Holienberg sta bila v Sarajevu umorjena. Taka smrt ima vedno nekaj 
tragičnega v sebi in učinkuje močneje kakor umiranje v postelji. Kadar zadene 
moža, ki mu je bilo namenjeno da zasede danes ali jutri prestol velike države, je 
vtisk še povečan. Prav to pa je namen političnih atentatorjev, če so zdrave 
pameti; svoje napade smatrajo za politična dejanja velike važnosti in pričakujejo 
od njih velike posledice. S temeljnimi nazori socialne demokracijo nimajo 
napadi na posamezne osebe nič skupnega: tudi če si ta ali oni atentator domišlja 
da služi kakšni socialni ideji, mora socialna demokracija odločno odklanjati 
vsako zvezo, ker je vsak naskok na človeško življenje naravnost nasproten 
njenim idejam /…/ Politični atentati so izlivi individualističnih naukov, 
vladajočih v sedanji družbi, ki misli, da slone vse ustanove in razmere na osebah 
in da se razmere same lahko bistveno izpremene, če se izmenjajo osebe /…/ Kdor 
misli, da posamezen človek lahko izpreminja zemljevid in zgodovino po svoji 
volji, si tudi lahko domneva; da se z odstranitvijo posameznega človeka 
preprečijo svetovni dogodki in odvaja ves razvoj v drugo smer. To politično 
filozofijo, ki prihaja v kapitalistični družbi do najpopolnejšega izraza, odklanja 
socialna demokracija z vso odločnostjo. Po njenih naukih ne odločujejo 
posamezni ljudje, temveč razmere. Tudi človek je le plod razmer, ki so močnejše 
od njega . Napačno je mnenje, da so razmere take, kakršni so ljudje; v resnici so 
ljudje taki, kakršne so razmere. Zaradi tega si socialna demokracija ne obljubuja 
uspeha od poučevanja vladajočih, ne od nasilne odstranitve posameznih 
mogotcev, ampak le od temeljite izpremembe razmer. Zategadelj odklanja vse 
atentate in jim tudi ne more priznati revolucionarnega pomena /…/ Lahko bi se 
celo zgodilo, kar je bila že dostikrat posledica takih napadov, da bi se povečala 
reakcija, zakaj slepota, ki tepe politične fanatike, je pogostoma tudi last onih, ki 
imajo moč v rokah /…/ O moralnosti ni treba s stališča socialne demokracije 
izgubljati nobenih besed. V marsičem se socialistični nazori ne vjemajo z 
nravnostno hinavščino vladajočih razredov: ali človeško življenje, pa naj gre za 
mogočnega nadvojvodo ali za bornega hlapca, je socialni demokraciji v vsakem 
slučaju sveto, svetlejše pač kakor kapitalizmu /…/9 

 
Iz naslednjega prispevka pa je možno razbrati, da t.i. lažne novice oz. »fake news« le 

niso tako moderen pojav, pač pa tovrstna lažna poročila o atentatorjih omenja tudi časopis, ki 
že 1. julija opozarja na proti-srbsko histerijo, ki se je začela razplamtevati: 

 
Časopisje, ki se hrani ponajveč s senzacijami, in se hoče radovednežem prikupiti 
s tem, da jim prinaša čimveč podrobnosti, napolnjene cele strani z vestmi o 
atentatu. Ker pa v resnici ni skoraj nič drugega znano, kakor katastrofa in 
aretacija napadalcev, si že pomagajo s fantazijo. Zato je priporočljivo čitati take 
vesti s primerno previdnostjo, pa počakati, preden se verjamejo razne 
razdražljive vesti, zlasti obdolžitve celih strank in organizacij. Časniški papir 
prenaša tudi laži, in ob takih prilikah je izmišljotin več kakor čiste resnice. Tako 

                                                
9 Zarja, »Atentat,« 2. 
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n. pr. že razširjajo vesti o »velesrbski zaroti« in jo krase z vsemi mogočimi in 
nemogočimi strahotami.10 

 
Slovenska socialdemokracija torej v dneh po atentatu ni zašla v proti-srbsko histerijo. 

Zarja se je od ostalega meščanskega časopisja  razlikovala tudi jasno po tem, da ni nenehno 
poročala in objavljala brzojavke o atentatu in spremljala pogrebnih svečanosti ter se udinjala 
ustreljenima Habsburžanoma.11 

Vojno hujskaštvo 
Že v naslednji številki časopisa je Zarja odločno začela obsojati vojno hujskaštvo v tedanji 
Avstro-Ogrski. Obsodila je tudi pogrome proti Srbom v Bosni in na Hrvaškem, ki jo je zajela 
proti-srbska histerija. Tam je bila internacionalistična Socialnodemokratska stranka Hrvatske 
in Slavonije ob izbruhu vojne deležna še precej hujšega preganjanja kakor na Slovenskem.12 

 
Vsi hujskači imajo te dni polno dela. Umor prestolonaslednika je zbudil v 
Avstriji vse sovražnike Srbije, ki kar očitno pozivljajo na vojno proti Srbiji, »da 
se maščujemo...« V hujskanju se zlasti odlikuje krščansko socialna 
»Reichspošta«, ki ne imenuje Srbe drugače kakor gadja in kačja zalega. V 
Zagrebu so pa na delu hrvaški klerikalci, ki uprizarjajo po ulicah ostudne 
protisrbske demonstracije in dejansko napadajo vsakoga, kdor ne tuli z njimi /…/ 
Tako podpira policija protisrbske demonstracije in vliva olje na ogenj. Po vsej 
Bosni in Hercegovini so bili velikanski krvavi izgredi proti Srbom /…/13 

 
Zarja popisuje tudi trenutek, ko je »srbski« predsednik hrvaškega sabora med sejo 

doživel pogrom s strani klerikalcev in nacionalistov z vzkliki da »Srb ne sme več predsedovati 
našemu saboru« ter »vi ste morilci« z besedami: »V torek je imel hrvaški sabor sejo, da izrazi 
svojo žalost nad atentatom v Sarajevu. Seja je bila pa bolj podobna ekscesu podivjanih 
alkoholikov kakor parlamentarni demonstraciji za izraz žalosti.«14 

 
V isti številki sledi še daljši članek, ki zopet podrobneje analizira nesmisel atentata, a 

hkrati pojasnjuje vzroke za konflikt v imperializmu, ki je vodil Avstro-Ogrsko k ankesiji Bosne 
in Hercegovine. Članek tudi napoveduje vzpon reakcionarnih teženj, ki bodo sledile atentatu: 

 
Dijak Princip je mlad fant; od dvajsetih let ni pričakovati one zrelosti, ki bi znala 
modro presojati vzroke in učinke, in kako se slikajo v njegovi glavi posledice 
atentata, bi najbrže tudi sam težko prav povedal /…/ Ali naj sta Čabrinović in 
Princip ravnala na svojo pest. naj sta bila dogovorjena, naj sta bila izvršilna 
organa majhne ali pa velike skupine zarotnikov, ni tako važno, kakor dejstvo, da 
so posledice atentata, ne glede na njega katastrofalni učinek, take, da se more 
veseliti le najtemnejša reakcija. Skoraj vsak politični umor zadrgne kolikor 
toliko naravni razvoj in napredek. Sarajevski atentat pa je porodil še žalostnejši 
rezultat kakor večina takih napadov /…/Aneksija Bosne in Hercegovine je bila 
neizogibni plod kapitalističnega imperializma, kateremu je politika le 
pomočnica, ne pa vodnica. Le površnost vidi izvršujočega človeka ločenega od 
gospodarskih sil, katerim služi /…/ Nacionalni šovinizem je bil boter atentata; 

                                                
10 Zarja, »Časopisje, ki se hrani…,« 2. 
11 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 55. 
12 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915,  68. 
13 Zarja, »Vsi hujskači,«2. 
14 Zarja, »Hrvaški klerikalci so pobesneli,« 2. 
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odmev smrtonosnih strelov je na drugi strani zbudil nacionalistično furijo in dal 
barbarstvu pretvezo za blazno divjanje. Med srbstvo in hrvaštvo, ki more le v 
združitvi pričakovati kulturnejšo bodočnost, so podli elementi vrgli bakljo 
besnega sovraštva, ki grozi, da uniči dosedanje delo naravnega narodnega 
zbližanja. S krinko patriotizma in nacionalizma so divje tolpe po Sarajevu in 
Zagrebu pustošile kakor v sovražni deželi, kulturni, politični in gospodarski 
sadovi dolgih let so uničeni, iz vseh kotov pa leze reakcija in zavzema izgubljene 
pozicije. »Srbski« atentat, ki je hotel poslužiti srbstvu, prinaša Srbom neizrečeno 
gorje; »hrvaško« maščevanje, ki hoče povečati hrvaško slavo, se maščuje nad 
Hrvati; krvavo dejanje, ki naj bi bilo pomagalo potlačenim, odpira vrata 
zatiranju. To je politični pomen atentatov, to je usodna zmota vse teroristične 
taktike. Zdravilo zoper to manijo pa je edino v socializmu.15 

 
8. julija, je v rubriki »Iz domačih krajev«, izšel članek z pomenljivim naslovom »Furor 

patrioticus«,ki bi ga v prevodu morda lahko poimenovali kot »patriotsko besnenje«. Članek 
opisuje shod klerikalcev v podporo cesarju, na katerem so vidnejši predstavniki, med njimi tudi 
Ivan Šušteršič, pozivali k obračunu z Srbijo: 

 
Furor patrioticus: Shod pa je bil v resnici višek hujskanja proti Srbiji in Srbom 
in slovensko ljudstvo, poosobljeno v Povšetu in Šušteršiču, je dalo na tem shodu 
le izraz svojemu barbarstvu. Pod plaščem patriotizma sta govornika Povše in 
Šušteršič razpaljala sovraštvo — ne proti atentatorjem , kar bi človek še kolikor 
toliko razumel — temveč proti naši sosedni državi, s katero moram živeti že 
zaradi gospodarskega življenja v dobrih odnošajih /…/ Obljuboval je Srbom, da 
bodo že še čutili na svojih glavah pesti slovenskih fantov. Vojno s Srbijo hoče 
Šušteršič na vsak način, pa je govoril na shodu, da slovensko ljudstvo ne mara 
kulture umora. Kaj pa je vojna drugega?16 

 
11.julija je 854. številka Zarje že trpela cenzuro, ki pa pri socialističnemu časopisju v 

tedanjem režimu ni bila tako redek pojav. V tej številki je list namreč objavil prispevek z 
naslovom »Sodbe nemških in bolgarskih socialistov o sarajevskem atentatu«, v katerem je 
ustreljeni prestolonaslednik Franz Ferdinand označen za reakcionarja in nosilca avstrijske 
imperialistične politike na Balkanu.17 V naslednji številki 15. julija je Zarja obvestila bralce o 
cenzuriranju: »Konfiskacija. Zadnjo številko »Zarje« je pobelil državni pravdnik, ker smo 
prinesli povsem objektivno sodbo nemških in bolgarskih socialistov o delovanju umorjenega 
prestolonaslednika.«18 

V številki je časopis objavil še članek »Morilec kapitalizem«, ki govori o velikemu 
številu smrtnih primerov zaradi nesreč, ki jih zakrivi kršenje varstvenih predpisov, neustreznih 
pogojev in neupoštevanja delavskih pravic v kapitalistični produkciji. Hkrati članek okrca tudi 
hinavščino tistih, ki tožijo nad grozovito smrtjo prestolonaslednika: »Toliko tisoč otrok je 
pahnil kapitalizem v bedo. To naj pomislijo oni, ki so se jim tako zmehčala srca ob sarajevskem 
atentatu in naj nastopajo proti morilcu kapitalizmu prav tako ogorčeno kakor proti nezrelima 
fantoma v Sarajevu.«19 

V Zarji pa 18. julija lahko iz poročil z občinske seje v socialdemokratski Idriji, zapazimo 
da vsa JSDS ni proti avstro-ogrskemu režimu nastopila z enako ostrino kot njen časopis. V 
                                                
15 Zarja, »Sarajevski atentat,« 2. 
16 Zarja, »Furor patrioticus,« 2.  
17 Zarja, »Sodbe nemških in bolgarskih socialistov o sarajevskem atentatu,« 1.  
18 Zarja, »Konfiskacija,« 2. 
19 Zarja, »Morilec kapitalizem,« 1. 
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občinskem nagovoru idrijski župan Ivan Štraus obsodi atentat, a v želji po mirni rešitvi konflikta 
precej manj jasno obsodi avstrijske vojne namene, poleg tega pa občinski odborniki v Idriji 
soglasno odločijo zaradi smrti prestolonaslednika poslati sožalnico:  

 
Po otvoritvi seje prečita župan sodr. Štraus naslednjo izjavo, ki so jo poslušali 
občinski odborniki stoje: Slavni občinski odbor! Preden prehajamo v 
obravnavanje dnevnega reda, se spominjamo tragičnega dogodka, ki se je izvršil 
v Sarajevu nad avstrijskim prestolonaslednikom in njegovo soprogo. Naj je 
nagib atentata kakršenkoli, nikdar ne more in ne sme biti umor tisto sredstvo, ki 
naj vodi do cilja. Kakor obsojamo duševno in gospodarsko nasilje, ki se vrši nad 
poedinci, kakor obsojamo krivice, ki se vrše nad narodi, z isto doslednostjo 
nastopamo tudi proti atentatom na vladarje, ker smatramo človeško življenje za 
nedotakljivo pravico človeške osebnosti. S tega stališča obsojamo in obžalujemo 
atentat na avstrijskega prestolonaslednika in njegovo soprogo , a obenem iskreno 
želimo, da bi ta nesrečni čin zaslepljenosti poedincev ne kalil tako nujno 
potrebnega miru evropskih narodov /…/ Občinski odbor soglasno odobri izjavo 
in predlaga s pripombo, da izroči deputacija občinskega odbora sožalnico osebno 
c.kr. krajnemu glavarju /…/20 
 
25. julija je Zarja izšla zadnjič. Cenzuri je sledila njena ukinitev, v 857. številki pa je 

Zarja lahko poslednjič kritizirala vojni pohod. Daljši članek z naslovom »Razmere v Bosni in 
Hercegovini« je opozarjal, da je namen proti-srbske vojne kampanje, ta da bi avstrijski režim 
discipliniral in utišal lastno srbsko prebivalstvo znotraj monarhije, hkrati pa zatrl subverzivne 
elemente. Prispevek pogled usmeri tudi v notranjo bosansko družbeno dinamiko, znotraj katere 
svoj interes v proti-srbski gonji izkazuje tako avstrijski režim v skladu z geslom »deli in vladaj«, 
kot v svoji bojazni zaradi srbske večine v Bosni, tudi tamkajšnji posestniki, katoliška cerkev in 
ostala družbena elita: 

 
Po atentatu v Sarajevu so pričele iztikati oblasti za krivcem. Hitro so našle 
odgovor na vprašanje, kdo da je kriv: Krivdo, tako so izjavile, nosi srbsko 
ljudstvo. Kakor je enostaven ta odgovor, prav tako je lažniv /…/ Pred atentatom 
so dokazale oblasti svojo zločinsko nevednost, po atentatu so uprizorile bedasti 
zločin, da so zvalile odgovornost za dejanje poedincev na srbsko ljudstvo in da 
so pričele splošno preganjanje Srbov /…/Tako plovemo počasi, ampak 
zanesljivo v razmere, kakršne so na Ruskem. Na Ruskem organizirajo oblasti 
pogrome proti židom, pri nas proti Srbom /…/ Vlada namerava uporabiti atentat 
da zdrobi srbsko opozicijo v saboru /…./ Sabor je razpuščen najbrže zato, da bo 
vlada lažje zapirala poslance, ker ne uživajo po razpustu več poslanske imunitete 
/…/ Po balkanski vojni je kazalo, da se izpremene razmere. Srbi in Hrvatje so se 
pričeli združevati, jezikovni zakon je izravnal nasprotstva. Skupen boj proti 
fevdalcem se je pričel, agrarno vprašanje je bilo zopet na dnevnem redu. In sedaj, 
prav v čas najlepših upov. je prišel atentat. Jezuitje in fevdalci v družbi z vlado 
so hiteli, da izrabijo atentat v svoje namene. Fevdalci mislijo, če prikažejo sebe 
kot lojalni element in denuncirajo Srbe, da rešijo s tem svoje privilegije /…/ Tudi 
birokracija silno sovraži Srbe. Že leta in leta se boje. da ne pridejo Srbi na 
njihova mesta /…/Boje se tudi demokratizacije dežele, k čemer Srbi vedno 
priganjajo /…/ Če nadaljuje vlada z nasilnim režimom tedaj se ne sme čuditi, če 
dobi nekega dne tudi nasilni odgovor. In tukaj je izvor atentata, zakrivil ga je 

                                                
20 Zarja, »Idrija,« 3. 
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nasilni režim /…/ Položaj socialne demokracije in strokovnih organizacij je v teh 
burnih časih prav težaven. Sredi nacionalnih in razrednih bojev med buržuazijo 
samo, moramo voditi proletarski razredni boj. Ali navdaja nas upanje, da bo 
reakcije kmalu konec, da bo rešeno agrarno vprašanje kmalu in sicer v našem 
zamisli. Potem bo pa tudi pri nas bolje.21 

 
Pri dnu časopisa je Zarja še objavila tudi noto avstrijske vlade Srbiji, ki je bila po mnenju 

lista, pravzaprav nemogoča ponudba, ki jo je Srbija morala zavrniti in je bila s tem namenom 
tudi poslana: »Nota avstrijske vlade srbski vladi: Če izroči avstrijska vlada res noto te vsebine, 
tedaj je to provokacija prav po želji vojnih hujskačev in ni prav nič drugega kakor ultimatum.«22 

JSDS ob začetku vojne 
Hkrati s splošno mobilizacijo v Avstro-Ogrski in napovedjo vojne Srbiji je oblast zatrla tudi 
socialistična delavska gibanja. Z izjemnimi določili je na Kranjskem deželno predsedstvo 27. 
julija ustavilo tiskanje Zarje in nekaterih ostalih listov. Ustavljeno je bilo tudi delovanje 
socialističnih društev in drugih organizacij, ki bi lahko sprožale nemir z »protimilitarističnimi 
izpadi«.23 JSDS vseeno ni bila povsem osamljena v svojem protivojnem zavzemanju. Avstrijski 
socialdemokrati so monarhijo med vojno podprli, a med sosedskimi socialisti so mirovna 
stališča zavzemali tudi Hrvati in Italijani.24 Javno delovanje stranke je v času vojnega režima 
skoraj povsem zamrlo, aktivnosti stranke pa povsem skrčile, saj je bil njen tisk praktično 
ukinjen, političnih nastopov pa ni bilo. Kljub temu je ostala vsakodnevna dejavnost konzumnih 
zadrug in delavskih sindikatov, ki so bili s socialdemokracijo povezani. Ti sindikati so tudi še 
zmeraj izdajali nekaj listov, ki pa je po večini obravnavalo delavsko življenje in se v kritiko 
vojne skorajda ni spuščalo. Vseeno je bil tudi tovrstni tisk pomemben, saj je bila vloga 
tovrstnega čtiva v tedanjem času politične napetosti in političnega zatišja pomembnejša kot v 
času miru.25 

O splošnem stanju med socialdemokrati je pisal tudi tedanji vidnejši član in funkcionar 
Albin Prepeluh, ki je dejal da sama prepoved Zarje ni bila tista, ki je med vojno odločilno 
vplivala na stranko. Prepeluh omeni tudi avgustovski atentat na francoskega socialističnega 
voditelja in pacifista Jeana Jauresa, ki je predstavljal simbolično smrt vseh predvojnih načrtov 
socialistov, ki so vojni nasprotovali: »Poglavitno je bilo drugo razočaranje, ki je misleče 
posameznike, pa tudi preproste delavske pokretaše duševno potlačilo. Skoraj po vseh evropskih 
parlamentih so po izvršenem zavratnem umoru Jeana Jaurèsa socialistični poslanci kompaktno 
glasovali za vojne kredite in s tem za vojno, kljub svečanim resolucijam, sprejetim tik pred 
vojno na mednarodnih socialističnih kongresih.«26 

Ko se je pričela vojna sta tako vodstvi JSDS in Italijanske socialistične stranke v 
Avstriji, imeli sedež v Trstu. Med delavskima strankama je prišlo tudi do usklajevanja in 
sodelovanja. Tedanji socialdemokrat Ivan Regent v spominih piše, da so bili tako italijanski kot 
slovenski delavci v Trstu zelo uporniško razpoloženi, saj so pričakovali, da Internacionala ne 
bo zgolj pasivno čakala na razplet vojnih dogodkov, pač pa bodo socialisti skušali vojno 
preprečiti ali ustaviti. Tako so posamezni delavci tudi jezno prihajali v prostore Izvršnega 
odbora jugoslovanske in italijanske socialistične stranke in zahtevali, da socialisti le začnejo 
izvrševati načrte in sklepe Druge internacionale. JSDS pa je bila po njegovih besedah tedaj 
vseeno mnogo prešibka ter premajhna in tega ne bi mogla uresničiti niti v sodelovanju z 

                                                
21 Zarja, »Razmere v Bosni in Hercegovini,« 1.  
22 Zarja, »Nota avstrijske vlade srbski vladi,« 2. 
23 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 57. 
24 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 67. 
25 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 58. 
26 Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi, 63. 
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italijanskimi socialisti. Po Regentovih spominih je stranka zgolj izdala nek protivojni proglas, 
ki pa je bil takoj zaplenjen, zaprtih pa je bilo tudi nekaj strankarskih tovarišev.27 

JSDS v jeseni 1914 
17. septembra je JSDS poslala takratnemu tajniku dunajskega centralnega vodstva 
socialdemokracije, Ferdinandu Skaretu protestno pismo, v katerem so slovenski 
socialdemokrati izrazili ogorčenje in neodobravanje početja avstrijske SDAP, ki je monarhijo 
podprla v vojni. JSDS je Avstrijcem na podlagi člankov v njihovem strankarskem listu očitala 
žaljenje proletarskega internacionalizma in vojno hujskaštvo.28 Na pismo je odgovoril sam 
ustanovitelj in vodja SDAP Victor Adler, ki je apeliral naj slovenski socialdemokrati razumejo 
izredno težko situacijo, ki jo je povzročila vojna, saj ne gre le za prihodnost Nemčije in Avstrije, 
pač pa tudi nemške in avstrijske socialdemokracije. Po njegovih besedah so bili nemški 
socialdemokrati vedno proti vojni, ker pa je že izbruhnila, velja razmišljati le še o tem, da bi 
bila še slabša možnost kot vojna lahko le še zmaga Rusije ter poraz Avstro-Ogrske in Nemčije.29 

Ivan Regent je poskušal v poletju in jeseni sklicati več sej izvršnega odbora stranke v 
Trstu. Na seji bi stranka tako lahko izoblikovala tudi uradno stališče do vojne in stališče JSDS 
do matične avstrijske socialdemokracije. Regentu kar štirikrat ni uspelo zbrati potrebnega 
števila članov odbora da bi bili sklepčni. Septembra je Tuma na primer Regentu v pismu dejal, 
da so medvojne prometne zveze neugodne in da bi s potjo izgubili veliko časa, nekaterih članov 
preprosto ni bilo, nekateri pa so bili tudi vpoklicani. V pismu je Tuma Regentu tudi obrazložil 
svoje tedanjo mnenje do vojne ter napisal, da se strinja s stališčem glavnega marksističnega 
teoretika nemške socialdemokracije, Karlom Kautskim, ki je v reviji Die neue Zeit menda 
zapisal, da so bili socialisti presenečeni, ker jih je vojna postavila pred izvršeno dejstvo ter niso 
mogli agitirati proti vojni ker gre za odločilne spremembe v sestavi evropskih držav, svoje 
stališče pa bodo lahko izrazili šele ob koncu vojne. Tuma je Regentu tudi dejal, da bi še uradna 
obsodba vojne, slovenskim socialdemokratom zgolj škodila, režim pa bi njeno obsodbo izrabil 
za še hujši napad na socialiste. Tuma je še dodal da izvršnemu odboru priporoča naj opusti 
vsako uradno odločitev o tem, dokler se situacija ne pomiri ter bo omogočena jasna in odprta 
politična diskusija po časopisju in zborovanjih.30 Tuma je septembra svoje stališče poskušal 
delno zagovarjati celo v obširnejšem teoretskem prispevku v reviji »Naši zapiski« Zapisal je, 
da je celoten družbeni razvoj z vzponom imperializma in oboroževalne tekme drvel proti vojni 
svetovnih razsežnosti in tega socialisti tako ali tako ne bi bili sposobni preprečiti in zaustaviti. 
Tuma je z odobravanjem gledal tudi na vlogo države, ki je med vojno bila primorana povečati 
svoj vpliv v ekonomski sferi  z regulacijami, nacionalizacijami in drugimi nujnimi socialnimi 
politikami ki so posegle v družbo. Tovrstni ukrepi naj bi tako nakazovali možnost in uspeh tudi 
drugih socialističnih politik.31 

Konec oktobra je izvršni odbor stranke končno le izvedel sejo, na kateri naj bi se 
socialdemokrati opredelili do vojne in ponovno poskusili z izdajanjem časopisa, vendar med 
člani ni prišlo do soglasja. Mnenja so bila tako različna, da stranka formalnega stališča do vojne 
sploh ni sprejela.32 

JSDS 1915 
Skoraj eno leto po začetku vojne je bila JSDS tako zelo ohromljena. Po pisanju enega od 
ustanoviteljev stranke Melhijora Čobala, je bilo pred vojno na Slovenskem približno 4000 
politično in 10.000 strokovno organiziranih delavcev, manj kot leto pozneje pa je bila stranka 

                                                
27 Regent, Spomini, 302.  
28 Rozman, Delovanje Jugoslovanske socialnodemokratske stranke med prvo svetovno vojno, 21. 
29 Rozman, Delovanje Jugoslovanske socialnodemokratske stranke med prvo svetovno vojno, 22. 
30 Rozman, Delovanje Jugoslovanske socialnodemokratske stranke med prvo svetovno vojno, 22. 
31 Tuma, Vojna, 3-11.  
32 Rozman, Delovanje Jugoslovanske socialnodemokratske stranke med prvo svetovno vojno, 23. 
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praktično nedelujoča z izjemo nekaterih aktivnosti v Trbovljah, Zagorju in deloma v 
Ljubljani.33  

Na delavski praznik, 1. maja 2015 je po dolgem času v Trstu zopet izšla tudi Zarja, 
tokrat kot tednik. Izšle so štiri številke, nato pa je zaradi spremenjenih razmer ob italijanskem 
vstopu v vojno ponovno zamrla ter se za kratek čas ponovno pojavila septembra istega leta.34 
Uredništvo časopisa je na prvi strani natisnilo slavnostni proglas iz katerega veje proti-vojno 
vzdušje, ki pa je manj silovito kot v juliju 1914. V proglasu pa uredništvo vseeno okrca nemško 
socialdemokracijo v Avstriji: 

 
Ob začetku vojske smo bili tudi mi, kakor vse druge stranke, primorani ustaviti 
vsako delo. Vez med stranko in delavstvom je bila pretrgana ravno v trenotku, 
ko je bil splošni položaj najnevarnejši in ko je bila medsebojna opora najbolj 
potrebna. Zavedali smo se tudi v najtežavnejših momentih, da smo mi še edina 
stranka človeštva in temelji v neomajni zvestobi do principov mednarodne 
pravičnosti, začetek ljudske sreče in miru /…/ Osem mesecev je preteklo, odkar 
je izšla zadnja številka „Zarje“, in ravno tekom teh osmih mesecev so se doigrali 
dogodki ogromne zgodovinske važnosti, so se dovršila dejanja, kojih posledice 
bodo segale daleč preko sedanje dobe /…/ Izhajajoč iz tega stališča sodimo, da 
bi se dalo o nekaterih izjavah nemške in francoske socialno demokratične stranke 
marsikaj izpregovoriti, in da so bili nekateri izrazi glasila nemške socialne 
demokracije v Avstriji «Arbeiter Zeitung» zelo neprimerni.35 

 
V prispevku o 1. maju sledi ponovna omemba vojne in tožba ob razgradnji proletarskega 

internacionalizma: 
 

Proletarci vseh dežel, združite se!» Neštetokrat so bile te besede ponavljane, ali 
še vedno vse premalo. Vrgli smo med maso osrečujočo besedo. Narodi pa jej 
niso hoteli slediti. Danes krvavi Evropa po lastni krivdi. Mesto solidarnega 
življenja, medsebojno uničenje... Čemu iskati vzroke izven ljudstva samega? 
Življenje bode sveto in uničenje nemogoče le ob zmagi internacionale.36 

 
Nekoliko obširnejši članek tudi oriše tudi nujnost internacionalnega delovanja 

socialistov: 
 
Ali je mednarodnost nemogoča ? 
Po izbruhu evropske vojske se je pričelo zopet mnogo govoriti o utopiji 
internacionalizma. Ni ga gostilniškega političarja, ki ne bi danes z vso gotovostjo 
trdil, da je Internacionala uničena in da je vsako stremljenje po združitvi narodov 
brezuspešno /…/ Evropska vojska, ki je nastala večinoma vsled medsebojnega 
kosanja različnih interesov, ni rešila doslej ne ene sporne točke kapitalistične 
ekspanzije. Provzročila je nasprotno neprestano toliko novih konfliktov in 
problemov, da se moramo nazadnje prepričati, da ne more niti največja vojaška 
premoč obveljati napram vsem tem nepretrgoma se porajajočim novim 
interesnim sporom. Vidi se pač, da je konflikte, ki segajo v mednarodno 

                                                
33 Rozman, Delovanje Jugoslovanske socialnodemokratske stranke med prvo svetovno vojno, 23. 
34 Klopčič, Protivojno stališče slovenske socialnodemokratske stranke leta 1914 in 1915, 70.  
35 Zarja, »Našim čitateljem,« 1. 
36 Zarja, »1. maj,« 1. 
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življenje, mogoče rešiti le mednarodno /…/ Internacionalizem se udejstvuje. 
Mednarodnost ni premagana, mednarodnost je mogoča in neizogibna.37 

 
Naslednji članek vzroke za vojno pojasnjuje z vzponom kapitalizma in imperializma: 
 

 Nič nismo bili presenečeni, ko je pred devetimi meseci izbruhnila vojna; le 
obširnost iste je bila morda večja, nego smo mi pričakovali. Kapitalizem je rodil 
imperializem v vsaki posamezni državi, in ker imperializem ni nič druzega, nego 
iskanje trgov v razprodajo lastnih produktov države, oziroma njenega kapitalizma, 
ter investicije kapitala tudi drugod v kolonijah, so prišli interesi in stremljenja 
držav v navskrižje. Rešitev teh spornih vprašanj, ki tvorijo jedro današnjega 
konflikta (ker vsaki pojav ima gospodarsko ozadje) — bi bila po našem mnenju 
mogoča tudi mirnim potom. To je pa seveda le naše mnenje. Poročati imamo o 
vojnih dogodkih. Navajali bodemo le suha dejstva.38 
 
29. septembra 1915 je časopis objavil proti-vojno pismo vplivnega srbskega 

socialdemokrata Dušana Popovića, zaradi česar je bil članek tudi delno cenzuriran: 
 

Glede sedanje vojne smo vsi brez izjeme njeni nasprotniki že od začetka. Na dan 
mobilizacije smo sklicali sejo centralnega odbora, ki se je je udeležil tudi naš 
nepozabni Tučevič. Na tej seji smo izrekli naše temeljno naziranje o tej vojni /…/ 
(delno cenzuriran članek) /…/ A pri nas je odločevalo dejstvo, da je vojna med 
Srbijo in Avstro Ogrsko le majhen del, le predigra k evropski svetovni vojni, ki ni 
mogla imeti po našem najglobokejšem prepričanju drugačnega značaja nego 
imperialistične, kapitalistične vojne. Zaradi tega smo smatrali za največjo 
dolžnost, kot del velike socialistične delavske internacionale, da zastopimo za vso 
odločnostjo proti vojni. Nismo hoteli spraviti s svojim stališčem v internacionalo 
nesoglasja — oh, in naš sklep je prinesel proti naši volji nesoglasje, kajti glasovale 
so skoraj vse druge socialistične stranke za vojno. To je bil za nas silen udarec, 
največji v našem življenju. Ali prav nič ni omajal našega stališča in tudi ne našega 
najglobokejšega prepričanja, da smo delali kakor socialist?39 

 
Ponatiskovanja tovrstnih tekstov kažejo, da je v slovenski socialdemokraciji tudi v 

jeseni 1915 vseeno prevladovalo proti-vojno razpoloženje kljub nesoglasjem med strankarskimi 
tovariši.  

JSDS v drugi polovici vojne 
Vojna za katero so sprva vsi mislili, da bo hitrega trajanja se je leta 1916 zavlekla že v 

svoje tretje leto. 25.decembra se je v Trstu zopet le odvil izvršni odbor stranke, ki je za svoje 
člane sprejel razglas, ki je bil prvi uradni nastop ali izjava JSDS o vojni. Socialdemokrati so v 
razglasu obsodili absolutistično vladavino, umik parlamenta, cenzuro in politično preganjanje. 
Sledila je izjava v kateri so se opredelili, da je za socialiste vojna, »brezmejno zlo, ki uničuje 
blagostanje človeških združb in posameznikov, njih zdravje in življenje, in kar je najhuje, 
svobodno voljo in osebnost«40. Vojno je tokrat obsodil tudi Tuma, ki je bil pravzaprav glavni 
pri sestavi razglasa, in poleg tega sestavil še resolucijo za mir, ki pa jo je cenzura umaknila: 

 

                                                
37 Zarja, »Ali je mednarodnost nemogoča,« 1. 
38 Zarja, »Pregled: vojna,« 3.  
39 Zarja, »Pismo srbskega sodruga,« 2. 
40 Marušič, Politične koncepcije Henrika Tume, 55.  
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Le tesna združitev delavskih množic vsega sveta premaga vojno in prinese mir. 
Zato delavci, ki predstavljate ljudstva, ki hrepene po miru med seboj, ne 
pričakujete miru iz rok gospodujočih državnikov ali učenjakov, in tudi ne 
duhovnikov, ki v vonju kadila prosijo za zmago vojnih krdel drugega nad drugim. 
Iščite mir v sebi in najdite silo v sebi! Ko vzplameni en sam plamen ljubezni med 
vami, le takrat bo mir, le takrat narodi odlože morilska orožja in le takrat pride do 
časti orodje dela, ki ga vodite vi.41 

 
Leta 1917 ob ponovni obuditvi političnih strank in aktivnosti so slovenski 

socialdemokrati tudi na nekaterih zborovanjih omenjali mirovna prizadevanja v novonastalem 
kontekstu februarske revolucije in pripravljenosti Avstro-Ogrske za mir, kar je omenjal tudi 
uradni tisk.42 

Zaključek 
V sodbi zgodovinske vloge, ki jo je odigrala slovenska socialdemokracija med vojno lahko 
prisluhnemo marksističnemu zgodovinarju in komunističnemu revolucionarju Francetu 
Klopčiču, ki nas postavi pred nekatera dejstva; do protivojnih nastopov ob začetku vojne v 
obliki stavk, protestov ali shodov ni prišlo ne spontano in niti med organiziranim delavstvom. 
JSDS se ni organizirala ter ni nastopila kot kolektivna sila proti vojni, kar bi zahtevalo 
preureditev strankinih vrst ter spremembo taktike in strategije – zagotovo tudi odhoda v ilegalo. 
Slovenska socialdemokracija se torej s takšno revolucionarno protivojno aktivnostjo ne more 
pohvaliti. Vseeno pa Klopčič tej stranki priznava, da vojne nikakor ni podpirala, temveč ji je 
celo javno nasprotovala, zatorej ji nikakor ne moremo očitati kolaboracije z imperialisti in 
vojnimi hujskači, kar za večino drugih socialističnih strank žal ne moremo trditi.43 Klopčič 
meni, da je eden izmed razlogov za protivojno držo JSDS tudi ta, da se je stranka kot zastopnica 
slovenskega proletariata, čutila za del zatiranega naroda v državi in je bila do monarhije v stalni 
opoziciji ter je bila zato že v izhodišču še bolj nenaklonjena njenim politikam kot matična 
stranka na Dunaju.44 Očitki o »socialdemokratski izdaji« so za večino strank Druge 
internacionale povsem upravičeni, vendar po analogiji ni mogoče tovrstnih izdajstev naprtiti 
vsepovprek. V povojni konkurenci med njimi in komunisti so se tovrstne posplošitve tudi v 
našem prostoru ujemale s potrebami političnega boja.45 Po Klopčičevem mnenju tako slovenske 
socialdemokrate ob začetku vojne nikakor ne moremo primerjati z socialdemokracijo po vojni. 
Kar je pokopalo JSDS je bilo torej njeno sodelovanje  z meščanskimi strankami, ki  je sledilo 
majniški deklaraciji poslancev v dunajskem parlamentu 1917, k deklaracijskemu gibanju pa je 
kmalu pristopila tudi socialdemokracija. To je pomenil začetek prestopa stranke k 
meščanskemu taboru ter rezultiralo v posledičnem sodelovanju JSDS v kapitalističnih vladah, 
kamor jih je porinil Anton Kristan, ki je oktobra 1918 tudi sam prevzel ministrski položaj v 
Državi SHS ter nato mesto v vladi zasedel tudi v Kraljevini.46 Tu se je zgodovinska vloga 
slovenske socialdemokracije v boju za socializem tudi pričela bližati svojemu koncu.  
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Martin Šavli 

Prisilne migracije na Tolminskem v času prve svetovne vojne 

Povzetek 
Članek obravnava prisilne migracije šestih družbenih skupin, ki jih je v migracijo prisilila prva 
svetovna vojna – begunci, duhovniki, lokalni uradniki, vojaki, ruski vojni ujetniki in tisti, ki so 
kljub vojni ostali doma. Opisuje predvsem emigracijo, imigracijo in takratno življenje ljudi v 
Tolminu in okoliških vaseh na levem bregu reke Soče, z izjemo vasi Volče. S pomočjo 
znanstveno obdelane Tolminske župnijske kronike, ki obravnava čas med letoma 1914 in 1922 
in drugih virov, bodo vsi ti procesi predstavljeni tako iz vidika življenja ljudi, kot tudi 
postavljeni v širši kontekst obče zgodovine. Poleg tega bo vsaka izmed zgoraj omenjenih 
družbenih skupin analizirana, poseben poudarek bo pa narejen na razlike med različnimi 
obdobji vojne. Na ta način bo bralcu prikazana vsa krutost vojne in posebnost procesov gibanja 
ljudi v času vojne. 

Abstract 
The article deals with the forced migrations of six social groups, which were forced into 
migrating by the First World War – refugees, priests, local officials, soldiers, Russian prisoners 
of war, and those who remained at home despite the war. It discusses first and foremost the 
emigration, immigration and lives of people at the time in Tolmin and the surrounding villages 
on the left bank of the Soča River, with the exception of the village Volče. Using the 
scientifically analysed Tolmin parish chronicle, dealing with the years from 1914 to 1922, as 
well as some other sources, the article presents all these processes from people’s point of view 
and puts them in the broader context of history. In addition, the article analyses each of the 
aforementioned social groups separately in different periods of war. In this way, it tries to show 
the reader the cruelty of war and the special processes of people’s movements in wartime. 
Ključne besede: migracije, vojna, Tolmin, prva svetovna vojna, begunstvo, duhovniki. 

*** 
Uvod 

Ob koncu obeleževanja stote obletnice divjanja prve svetovne vojne, ki se je tudi slovenskih tal 
dotaknila v vsej svoji grozoti in je posegla v življenje ljudi ne le na Primorskem, ampak tudi 
širom ozemlja današnje Slovenije, bi bilo prav, da se teh dogodkov ne pozabi. V zvezi s 
tematiko prve svetovne vojne je v zadnjih štirih letih nastalo in bilo objavljenih kar veliko 
število domačih, kot tudi tujih člankov in monografij, ki se dotikajo različnih nivojev in 
dogodkov povezanih z vojno. V sklop teh objav sem se odločil tudi sam prispevati drobec 
ugotovitev, ki se navezujejo na dogajanje v neposredni bližini nas. 

Kadar govorimo o prisilnih migracijah imamo v mislih najprej neprostovoljno 
preseljevanje oz. neprostovoljno selitev.1 Posameznikova odločitev ni ključna za preselitev, 
ampak so v ospredju spremembe struktur in družbeno-politični vplivi, ki prisilijo ljudi v 
migracijo. Zato med prisilne migrante spadajo različni tipi beguncev, razseljenih oseb, 
političnih pregnancev, izgnancev, prisilnih delavcev ter brezdomci, ki so navadno žrtve vojne, 
etičnih konfliktov, ekoloških katastrof, diskriminacij itd.2   

V tem članku bom obravnaval predvsem prisilne migracije, ki so se dogajale na 
Tolminskem med divjanjem prve svetovne vojne. Akterji so bili na prvem mestu domačini, 
katerim je vojna posegla v vsakdanje življenje in so bili tako med prvimi, ki so začutili krutost 
vojne. Na udaru so bili tudi vojaštvo, duhovščina in uradniki, ki so službo opravljali v Tolminu.  
                                                
1 Pobežin, Žepni slovar tujk, 369. 
2 Klinar, »Kontinuiteta prisilnih migracij,« 615. 
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Na podlagi Tolminske župnijske kronike in drugih virov se bom dotaknil predvsem območja 
širšega Tolmina in okoliških vasi, ki ležijo na  levem bregu reke Soče. Izjemo na desnem bregu 
Soče predstavlja vas Volče, katere prebivalci so bili internirani na avstrijsko stran.3 Kot pomoč 
za opis razmer mi služijo zgodbe nekaterih posameznikov, ki so zaradi vojne migrirali v 
različne dele Avstro-Ogrske ali samo v bližnje vasi in mesta. Župnijska kronika se nam kaže 
kot odličen vir, saj ga je pisal duhovnik, ki je imel dober vpogled v širše dogajanje, stike z 
višjimi vojaškimi kadri in pregled nad izseljevanjem ljudi iz tega prostora. 

Tolminska in ves prostor, kjer je med majem 1915 in oktobrom 1917 potekalo 
jugozahodno bojišče,4 ni bil le prostor emigracije ampak tudi imigracije. Nekaj besed bom torej 
namenil tudi imigraciji, katere predstavnik je bilo vojaštvo, ki se je za čas vojne »preselilo« v 
te kraje. Obravnavano območje je bilo močno zaznamovano z migracijami pred, po in med 
vojno, saj so ljudje morali oditi iz svojega domačega kraja ali se privaditi življenja, v katerem 
so bila njihovo imetje in življenja močno ogrožena. Stavbe, ki so bile prej v funkciji 
vsakdanjega življenja, so bile preoblikovane v objekte, ki so služili vojaškemu aparatu 
(bolnišnice, vojašnice, stavbe namenjene vojaškemu vodstvu itd.). 

Razmere na Tolminskem pred začetkom vojne 
V Tolminu, ki je bil od leta 1820 trg, so živeli predvsem obrtniki in nekaj premožnejših 
gostilničarjev in kmetov. Po vaseh so živeli predvsem revnejši kmetje, ki so živeli v sožitju s 
prebivalci trga. Med premožnejšimi tržani je bilo le nekaj bolje situiranih družin in uradnikov.5   
Viri nam kažejo, da so imeli prebivalci Tolmina stike z vojsko že v času pred prvo svetovno 
vojno. V zadnjih letih, tik pred vojno, pa so ti postali še bolj neposredni. Zanimiv je zapis v 
Župnijski kroniki, ki vsebuje korespondenco med dekanom monsignorjem Jožefom Kragljem 
in županom Carlom Cazafuro, da je od meseca marca leta 1911 v raznih hišah po Tolminu 
nastanjen cesarsko-kraljevi lovski bataljon številka 20. V tej korespondenci obravnavata 
predvsem problem njegove nastanitve.6 Od leta 1912 je v Tolminu stala še vojašnica, kjer je bil 
kazensko stacioniran 19. madžarski pešpolk Ferdinand.7 Imigracija vojaštva na to območje je 
torej potekala že pred začetkom bojev ob Soči. Med domačini so se kmalu začeli širiti 
predsodki, češ da so ti madžarski vojaki cigani.8 Verjetno je to povezano z njihovo kulturo, 
vedenjskimi vzorci, jezikom in videzom, ki so bili domačinom tuji. Prisotnost vojaštva na 
Tolminskem je predvsem posledica tega, da je bilo okrajno glavarstvo Tolmin od leta 1867 
obmejno območje z Italijo. Tako je bila že leta 1910, ko so se razmere v evropski politiki močno 
zaostrovale, v Volčah nastanjena ena stotnija domobranskega polka številka 4.9 Odziv 
prebivalcev in drugi procesi, ki so se sprožili ob imigraciji vojske, nam kažejo odziv ljudi na 
prišleke, ki je ob imigracijah prisoten še dandanes.  

Tako na politično, kot tudi na moralno presojanje velike večine ljudi so na Tolminskem 
v tem času vplivali domači duhovniki, ki so bili postavljeni od goriškega škofa. Tik pred vojno 
in v času vojne je bil to nadškof Frančišek Borgia Sedej. Do začetka vojne leta 1914 so bili v 
Tolminu trije duhovniki, ki so skrbeli za versko podobo Tolminske. Na čelu je bil dekan 
monsignor Jožef Kragelj in dva kaplana, ki ju Župnijska kronika imenuje kaplan I. in kaplan II. 
Prvi je bil g. Alojzij Makuc in drugi g. Franc Anton Črnigoj.10   

                                                
3 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 359. 
4 Zadnjih 93 kilometrov se imenuje Soška fronta. 
5 Rutar, »Tolmin pred velikima vojnama,« 25–26. 
6 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 345–346. 
7 Polno ime K. u. k. Infanterieregiment »Erzherzog Franz Ferdinand« Nr. 19. Komandant polka: Oberst Rudolf 
Ritter von Metz. Komanda je imela sedež v Tolminu. V 95% so polk sestavljali vojaki madžarske narodnosti.  
8 Rutar, Tolminska je pesem, 25–26.   
9 Marušič, »O Tolminu in Tolminskem sodnem okraju pred prvo svetovno vojno,« 17–22. 
10 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 344–345. 
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Župan Tolminskega županstva je bil tik pred vojno Carl Cazafura. Poleg županstva je 
bilo v Tolminu še glavarstvo s svojimi uradniki, na čelu katerega je bil glavar Hubert Baum von 
Appelshofen (1911-1914). Zraven sta sodila še sodišče in davkarija.11 Vsi ti so bili posredno, 
kot tudi neposredno deležni migracij, saj so med vojno morali tudi sami migrirati. Nekateri 
dnevno, drugi za daljše obdobje. 

Začetek vojne leta 1914 
Prva polovica leta 1914 je minila dokaj mirno. Po atentatu na avstrijskega prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda 28. junija se je po Tolminskem zelo hitro razširila novica o dogodku, ki je 
med ljudi zasejal strah, vznemirjenje in ugibanja o negotovi prihodnosti.12 Vest o ultimatu, ki 
je imel enomesečni rok, je ljudem dala vedeti, da se obeta vojna. Veliko ljudi je za te novice 
izvedelo prav v domači cerkvi s strani domačih duhovnikov. Možje in fantje so bili množično 
vpoklicani v vojsko, iz Tolminskega jih je šlo največ v Galicijo in Srbijo. Novice o poteku vojne 
so se hitro širile.13 Tu lahko opazimo prvi primer prisilnih migracij, vpoklic mož in fantov v 
vojsko, kar je pri ljudeh vzbudilo veliko strahu. Vpoklica so bili oproščeni le zdravstveno 
prikrajšani, ki so lahko ostali doma ali kasneje tisti, ki so odšli v begunstvo in duhovniki, ki so 
morali naprej opravljati svoje delo, ponekod tudi med begunci in vojaki. 

Omejevanje gibanja domačinom se je začelo na obmejnem področju že nekoliko pred 
začetkom bojev na Soči. Utrjevanje obmejnih strateških točk na odseku, kjer se je kasneje leta 
1915 odprlo jugozahodno bojišče, je potrebno razumeti v širšem kontekstu. Sprožilo ga je 
dogajanje v avstrijskem vrhu in takratno dojemanje Italije in njenih interesov s strani Avstrije. 
Tako je leta 1908 načelnik avstrijskega generalštaba Franz Conrad von Hötzendorf ponovno 
odprl t. i. vprašanje preventivne vojne proti nekdanji sovražnici Italiji. Leta 1911 se je utrjevanje 
realiziralo z gradnjo trdnjav in utrdb zlasti na planotah Folgaria in Lavarone, kot tudi na delu, 
kjer je kasneje potekala soška fronta.14 Na Tolminskem je vojska začela utrjevati Mengore že 
pred samim začetkom bojev na Soči. Ljudem tako že jeseni 1914 ni bilo več dovoljeno hoditi 
tja. Kronika pojasnjuje, da je Avstro-Ogrska že slutila, da ji bo zaveznica obrnila hrbet, čeprav 
je razglasila nevtralnost.15   

V začetku oktobra leta 1914 je bil dekan monsignor Jožef Kragelj upokojen, funkcijo 
upravitelja župnije pa je sprejel g. Alojzij Makuc. Že februarja 1915 se je upokojeni dekan 
Kragelj preselil v Ljubljano in je bil namesto njega imenovan dekan iz Mirna monsignor Ivan 
Rojec, ki je zelo vplival na življenje ljudi v času vojne.16 Spet je tu razvidna migracija, tokrat 
duhovne avtoritete, ki je pustila močan pečat v življenju domačinov. Duhovniki so bili v vojnem 
času ljudem v veliko podporo in jim tudi nudili pomembne informacije o poteku vojne. Zaradi 
vojnih dogajanj so bili tudi sami pogosto žrtve prisilnih migracij, vendar ljudi niso hoteli pustiti 
samih. Tudi monsignor Rojec je dobil kasneje zelo pomembno zadolžitev med begunci v 
Avstriji. Država je prosila ljudi za denarna posojila, ki naj bi jih namenila vojski. Za ta posojila 
je obljubila obresti in vračilo, ki naj bi jih izplačala leta 1920. Miloščino za vojsko je nabirala 
tudi Cerkev.17 Na ta način so bili ljudje zaenkrat le posredno vključeni v vojno. 

Začetek bojev na Soči 
Italija je Avstriji napovedala vojno 24. maja 1915. Ljudem se je uresničila najhujša slutnja.18 
Italijanska vojska je že prvi dan zasedla Kobarid z bližnjo okolico in bila pri tem zelo neodločna. 

                                                
11 Rutar, Tolminska je pesem, 28–29. 
12 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 335. 
13 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 336. 
14 Corni, »Italijani, Avstrijci, Nemci v diplomaciji in na fronti,« 27–41. 
15 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 337. 
16 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 339–343. 
17 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 339–343. 
18 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 351. 
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Do domačinov, ki so se znašli na njeni strani frontne črte, je bila kruta; izvajala je racije med 
civilnim prebivalstvom in jih mnogo na silo odvedla v Italijo. Številni so v nadaljevanju vojne 
morali prav tako v begunstvo.19 Kot opisuje Tolminska župnijska kronika, je med ljudmi 
»nastal velik strah.« Italijanska vojska se je približevala, večjega števila avstrijskih vojakov pa 
kljub temu ni bilo moč opaziti. Vojaštvo je v Tolmin in okolico prihajalo počasi in se utrjevalo 
v okolišu.20 Na Tolminskem se je kopičilo vedno več vojaštva, saj so zaradi počasnega 
prodiranja Italijanov imeli čas za utrjevanje. V Tolminu so se ljudje kar hitro navadili vojaštva, 
ki je bilo tam nastanjeno, najbrž zato, ker so ga bili vajeni še iz predhodnih let. 

Begunstvo 
Vemo, da je bil načrt evakuacije za primer, da pride do vojne z Italijo, zasnovan že pred 
dejanskimi spopadi. Načrt, ki ga je načrtovalo notranje ministrstvo, je ljudi v grobem delil na 
dve kategoriji. Na manj premožne, ki naj bi bili poslani v taborišče v Lipnico pri Gradcu na 
Štajerskem, in premožnejše, ki naj bi od države dobili določen del denarja in bi bili prepuščeni 
sami sebi. 

Prebivalce Volč je najprej doletela usoda evakuacije, ki se je zgodila nenadoma in je 
potekala hitro. Evakuirali so jih avstrijski orožniki že v prvih dneh vojne z Italijo. Tako so ljudje 
lahko vzeli s seboj le malo stvari. Z njimi je moral tudi volčanski župnik Alojzij Matelič, ki se 
je najprej poskušal skriti v Kamenci,21 vendar so ga orožniki našli in moral je v begunstvo.22 
Kronika evakuacijo sicer omenja, vendar ne omenja kraja, kamor naj bi bilo prebivalstvo 
poslano. Dolje so bile druga vas na avstrijski strani fronte, ki so bile popolnoma izpraznjene. 
Ljudje, ki so morali v begunstvo, so begunstvo preživljali v taboriščih, ki so bila po navadi v 
notranjosti Avstrije. Nekateri so se odselili le v bližnje kraje, ki so bili dovolj oddaljeni od 
fronte. Tam so jih ljudje sprejeli pod streho. Tu je prisoten drugi vzorec prisilnih migracij, ki bi 
ga delil na dve vrsti. Prvi se je pojavil tam, kjer je država preko orožnikov izselila ljudi iz vasi 
in jih poslala v begunstvo, za primer nam tukaj služita vasi Volče in Dolje, ki sta bili v 
neposredni bližini frontne linije. Drugi vzorec pa se je pojavil tam, kjer so ljudje začutili, da se 
morajo umakniti zaradi lastne varnosti, saj jih je prisilila neposredna nevarnost v tem primeru 
vojna. 

Zanimivo je, da je sv. maša v Tolminu potekala normalo. Prav tako tudi v Zatolminu pri 
sv. Petru in pri sv. Urhu pod Tolminom v neposredni bližini Soče. To spričuje, da so bile v 
začetku, kot sem že omenil, popolnoma izpraznjene samo Volče in razmere še niso bile tako 
zaostrene. Čeprav je bila tolminska župnijska cerkev na zelo izpostavljenem kraju, verjetno 
tega v samem začetku še ni bilo moč začutiti. Sklepam, da se italijansko topništvo v začetku še 
ni znašalo nad Tolminom zaradi vojaških neuspehov, kot je to počelo v nadaljevanju vojne.  
Proces prisilnih migracij se je vseeno stopnjeval, saj je bilo še leta 1915 napovedano, da bodo 
avstrijski orožniki hodili po vaseh in tiste, ki hočejo odpotovati na Štajersko oz. v notranjost 
Avstrije, pospremili do železniške postaje pri Sveti Luciji. Tam jim je bila obljubljena tudi 
hrana, ki naj bi jo nesli s seboj na pot.23 Zdi se, da je avstrijska stran do neke mere dobro 
poskrbela za svoje ljudi. 

Tiste, ki v notranjosti Avstrije niso imeli poznanstev in se tako niso mogli nastaniti pri 
svojih sorodnikih ali znancih, so nastanili v t. i. begunska taborišča. Mnoga taka taborišča so 
bila v notranjosti Avstrije, kot na primer Wagna, Steinklamm in Lipnica. Najbolj znano 
taborišče je Bruck na Leithi,24 kjer je bilo največ Slovencev. V 22 barakah, v katerih je bilo 20 
                                                
19 Svoljšak, »Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno,« 622–623. 
20 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 351–358. 
21 Bližnja grapa pod južnim pobočjem Kolovrata. 
22 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 359. 
23 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 359–360. 
24 V izvirniku: Bruck a. d. Leithe. V nekaterih starejših slovenskih poimenovanjih se pojavlja tudi poimenovanje 
Bruck na Litvi. 
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sob, je prebivalo okrog 5000 beguncev iz Primorske. Razmere so bile zelo težke.25 Kljub temu 
so v letu 1916, ko se je vojna že močno razplamtela, mnogi še vedno ostali na svojih domovih. 
Veliko se jih je odselilo potem, ko jih je doletelo močno obstreljevanje.26 Viri pričajo o tem, da 
niso vsi prebivalci odšli v begunstvo daleč od doma. Nekateri so zatočišče poiskali v skoraj 
najbližjih vaseh, ki so bila odmaknjena od ognja toliko, da so bili na varnem. Takšna najbolj 
znana zatočišča za tolminske begunce so bila Baška grapa, Bukovo itd.27 Mogoče so ti ljudje 
»zamudili vlak«, da bi prišli do taborišča, ali pa so se v dobri veri, da bo vojne kmalu konec, 
odselili v najbližji varni kraj. 

Kdor ostane doma 
Poleg teh, ki so šli v begunstvo, je kar nekaj ljudi ostalo doma. Po domovih so ostale predvsem 
družine, ki niso mogle v begunstvo iz različnih vzrokov, največkrat zato, ker družine, ki so šle 
v begunstvo, niso dobile nekoga, da bi šel z njimi in bi za njih skrbel. Na primer, če je mati 
umrla in da je oče moral na fronto, ali sta bila starša bolna in je oče moral hoditi še na preglede 
za vojsko. Največkrat so doma ostali starejši ljudje z namenom, da bi varovali dom, medtem ko 
je bila družina v begunstvu.28 Pri njih je razviden poseben vzorec bega, ki se je vršil na manjše 
razdalje npr. v manj izpostavljene hiše v vasi ali v bližnjo grapo v času topniškega 
obstreljevanja. 

Vse dnevne migracije v Tolmin so bile skrbno nadzorovane in omejene s strani 
poveljstva in civilnega komisariata. Tu gre predvsem za dovoljenje obiskovanja svete maše v 
Tolminu. Za tovrstna početja so izdali pravila, da se mora sv. mašo v Tolminu opraviti že pred 
8. uro. Tisti, ki jim je omejen dostop do Tolmina, so se je udeležili na Perbli ob 10. uri, za kar 
je bilo poskrbljeno.29 V vsaki katastralni občini so določili po eno osebo, ki je imela nekakšno 
dovolilnico oz. prepustnico,30 da je lahko šla v Tolmin podnevi in ponoči, če je to bilo potrebno, 
v primeru, če se je nujno potrebovalo duhovnika.31 Država je z vojsko močno posegala v način 
življenja domačinov. Tovrstno poseganje je zato sprožalo različne migracije, ki jih zaradi 
vojnega stanja lahko štejemo pod prisilne, saj bi se v času miru vršile bolj svobodno. Med vojno 
je bil nadzor nad prebivalstvom zaostren, kar nam kaže prav primer izdajanja podobnih 
propustnic. 

Na Perbli je bila v februarju leta 1916 odprta šola za otroke iz Zadlaz Žabč, Čadrga, 
Zadlaz Čadrga, in Tolminskih Ravni, da jim ni bilo potrebno hoditi v Tolmin.32 Migracije na 
daljše poti kot tudi dnevni premiki so bili na Tolminskem v tem času močno nadzorovani s 
strani vojske. Zanimivo je, da je šola kljub vojni še vedno delovala, po tem lahko sklepamo, da 
so bile nekatere vsakdanje dejavnosti še vedno prisotne v življenju ljudi. 

V Zatolminu, kjer je ostalo kljub vojni na domovih še veliko ljudi, so bili stacionirani 
večinoma bosanski in madžarski vojaki, ki so morali z vaščani živeti v sožitju. Ti vojaki so bili 
ena izmed redkih skupin, ki je za razliko od ostalih imigrirala na Tolminsko. Ostale so večinoma 
emigrirale v notranjost monarhije. Živeli so kar v praznih hišah v vasi. V ostalih, ki so bile še 
primerne za bivanje, pa so živeli vaščani. Med vojno je v Zatolminu padlo 11 vaščanov, 
največkrat med odhodom v Tolmin in topovskim obstreljevanjem. Med temi žrtvami je bilo 
tudi nekaj otrok.33 Na poljih med Tolminom in Zatolminom je bilo čez dan vsako gibanje 
prepovedano, saj so ljudje in živali lahko kmalu postali žrtve italijanskih pušk. S tem je 
                                                
25 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 365. 
26 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 368. 
27 Kragelj, intervju, Zatolmin 9. 12. 2017. 
28 Kragelj, intervju, Zatolmin 9. 12. 2017. 
29 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 366. 
30 Vir iz Župnijske kronike Tolmin  navaja Passirschein: nem. prepustnica. 
31 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 366. 
32 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 366. 
33 Kragelj, intervju, Zatolmin 9. 12. 2017. 
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povezana tudi pripoved, kako je Zatolminec nesel kotel iz Tolmina domov v Zatolmin. Kmalu 
pred vasjo je zaslišal žvižganje krogel okoli glave. Ko je prispel v Zatolmin, mu je neka punčka 
povedala, da je kotel prestreljen.34 Mogoče nam ta primer prikazuje hrabrost ljudi, ki so kljub 
vojni ostali doma in varovali dom, kot se je reklo. 

Med topovskim obstreljevanjem Zatolmina so ljudje poiskali zavetje v grapah nad vasjo. 
Tam so počakali, da se je obstreljevanje končalo in se potem vrnili nazaj v vas. Kmečka opravila 
in obdelovanje zemlje, ki je zahtevalo pot do njiv in travnikov, je za domačine predstavljalo 
veliko nevarnost. Ljudje so med vojno sadili le v bolj zakotnih krajih v okolici vasi.35 O tem, 
kako je bilo po vaseh med vojno, pričajo le še pripovedi ljudi, ki so imeli starše ali celo stare 
starše v vojni in nekateri zapisi. 

Vojaštvo 
Veliko število vojaštva je prispelo na območje t. i. tolminskega mostišča, glavnega izhodišča 
vojaških operacij na alpskem delu soške fronte. Vojska je do tu prihajala po železnici do Svete 
Lucije,36 naprej pa peš do Tolmina in na fronto. Predvsem oficirji so hodili preko Kneže na 
Ljubinj in nato po zamaskirani poti čez reko Tolminko v Zatolmin in naprej na položaje na 
južnem pobočju Mrzlega vrha. Za razliko od ostalih vojakov so nadrejeni dnevno odhajali na 
Ljubinj, kjer so prespali in se zjutraj odpravili proti Zatolminu, od koder so šli nazaj na fronto.37 
Podobna mobilnost vojaštva je bila prisotna tudi na drugih frontah. Vprašanje, ki tukaj ostaja 
odprto, je, kako pogosto se je omenjena mobilnost vršila in kateri nadrejeni po vojaški hierarhiji 
so se tovrstnih mobilnosti posluževali. Kot vemo se vojska takrat ni samo bojevala, ampak je 
opravljala tudi številna dela, ki so ji pripomogla preživeti v težkih razmerah. Gradili so ceste, 
mostove, žičnice, vojaško infrastrukturo, kopali rove in utrjevali položaje, skrbeli so za 
vsakdanje preživetje s peko kruha in opravljanjem vsakodnevnih opravil. Vsa ta dela so 
pripomogla k veliki mobilnosti vojakov v smeri zaledje-fronta in obratno. 

Ruski vojni ujetniki 
Da so ruske vojne ujetnike prisilno selili na jugozahodno bojišče, nam priča zelo znana ruska 
kapelica na Vršiču. Bila je zgrajena potem, ko so več ruskih ujetnikov in tudi nekaj avstro-
ogrskih stražarjev leta 1916 zasuli snežni plazovi.38 O prisotnosti ruskih vojnih ujetnikov na 
Tolminskem priča župnijska kronika, ko omenja njihovo petje pri sveti maši v božičnih 
praznikih.39 Očitno so imeli nekaj svobode, kljub prisilnemu delu, ki so ga opravljali v zaledju, 
ali pa vsaj nekaj prostora v izražanju vere in svojih nazorov. Vsekakor na tem mestu ne moremo 
govoriti o izobilju in ugodnih pogojih, saj so bile razmere, v katerih so delali in živeli, komaj 
vzdržne. Vojni ujetniki so ena izmed opaznejših, ne pa tudi najštevilnejših migracij na tem 
področju v času prve svetovne vojne. Pred njimi je po številu še vedno migracija vojakov in 
lokalnega prebivalstva. 

Duhovniki 
Duhovniki, ki so službovali v Tolminu, so v letu 1915 svoje funkcije opravljali brez večjih 
zapletov. Med njimi je bil najbolj vpliven tolminski župnik in dekan Ivan Rojec, ki pa je včasih 
zaradi službenih dolžnosti za nekaj dni zapustil Tolminsko. V začetkih bojev je vplival tudi na 
ostale duhovnike in jim pomagal reševati določene knjige in lastnino pred uničenjem. Pri 
pomoči volčanskemu župniku Mateliču je bila zaradi prehitrega odvijanja dogodkov pomoč 
prepozna.40 Sam pa je v letu 1915 na varno spravil mnoge dragocenosti iz župnijske cerkve v 
                                                
34 Kragelj, intervju, Zatolmin 9. 12. 2017. 
35 Kragelj, intervju, Zatolmin 9. 12. 2017. 
36 Danes Most na Soči. 
37 Kragelj, intervju, Zatolmin 9. 12. 2017. 
38 Koren in Testen, »Ruske sledi iz dni prve svetovne vojne na Slovenskem,« 107–156. 
39 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 378. 
40 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 358–363. 
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Tolminu. Kam je dragocenosti spravil, župnijska kronika ne navaja. Konec leta 1915 je bilo 
gibanje v nočnih urah že omejeno. Zato že istega leta niso smeli obhajati polnočnice.41 Narava 
dela duhovnikov jih je v času vojne prav tako prisilila v migracije bodisi na krajše bodisi na 
daljše razdalje. Duhovnikom bi lahko predpisali skrb za ohranjanje dragocenosti in knjig, ki bi 
jih lahko vojna vihra požrla. Poleg skrbi za dragocenosti, pa tudi skrb za ljudi, ki jih v velikem 
številu primerov niso pustili samih. Mogoče lahko na tem mestu kronika piše nekoliko v prid 
duhovnikom, vendar do neke mere podaja zadostna zgodovinska dejstva. 

Že v začetku leta 1916 je bil tolminski dekan Ivan Rojec imenovan za komisarja za 
begunce. Tako je dobil dolžnost, da jih mora obiskovati. V pomoč so mu bili različni duhovniki 
iz okoliških župnij, ki so morali v begunstvo. Kanalski dekan Anton Berlot je bil dušnopastirski 
vodja taborišča v Brucku na Leithi. Pomagali so mu volčanski župnik Alojzij Matelič, tolminski 
kaplan Franc Anton Črnigoj in kaplan Alojzij Mulič. Kaplan Črnigoj je vodil mešani cerkveni 
pevski zbor. Za šolstvo v slovenskem jeziku je bilo poskrbljeno, saj je 700 otrok poučevalo 9 
učiteljev.42 To nam kaže, da so se morali duhovniki velikokrat izseliti v notranjost monarhije. 
Najtežja naloga je doletela tiste, ki so se v začetku vojne znašli v župnijah v neposredni bližini 
frontne črte. Ti so bili prisiljeni zapustiti župnijo skupaj s svojimi farani in jim nuditi oporo. 
Selitve teh duhovnikov so bile trajnejše kot selitve tistih, ki so lahko še zmeraj ostali v svoji 
župniji, saj ta ni bila dokončno izseljena kot npr. v Tolminu. Čeprav so lahko ostali, so imeli 
veliko težav pri opravljanju svojega poslanstva, saj so se razmere močno zaostrovale in je 
postajal pritisk vojske in vojaškega poveljstva na prebivalce okoliških vasi neizmeren. 
Prebivalcem je bilo gibanje omejeno, ker naj bi njihova pot v Tolmin izdajala razne poti in 
mostove čez reko Tolminko in bi tako mostovi postali lahka tarča. Drugi vzrok je bil, da vojaško 
poveljstvo ni želelo, da se v Tolminu zbirajo velike množice ljudi. Ta prepoved naj bi veljala 
predvsem za vasi na vzhodni strani reke Tolminke.43 V Tolmin so tako smeli prihajati k sveti 
maši le Zatolminci in Tolminci.44 Ti so hodili k sv. maši v kapelo svetega Antona, ki je bila v 
središču Tolmina, saj je bila župnijska cerkev preveč izpostavljena italijanskemu 
obstreljevanju.45 

Uradniki 
Z marcem leta 1916 se je okrajna davkarija iz Tolmina preselila na Grahovo. Kmalu se je 
preselilo tudi glavarstvo, ki je odslej delovalo v Cerknem in z razdeljevanjem živeža pomagalo 
ljudem, ki so še živeli v bližini frontne črte. Migracija uradnikov nam kaže, da v Tolminu ni 
bilo več tako varno, kot v prvih mesecih vojne. Strahovi so upravičeni v začetku maja, ko je 
Tolmin doletelo hujše obstreljevanje v katerem sta bili dve osebi ranjeni.46 Po tem lahko 
predvidevamo, da so bili uradniki bolj v stiku z vojaškim vrhom, saj so bili bolje informirani, 
kot ostali prebivalci. Uradniki so v emigrirali predvsem zaradi varnosti in potrebe po bolj 
nemotenem opravljanju svojega posla in dolžnosti. 

Konec bojev ob Soči 
Priprave na zadnjo ofenzivo na Soči so povzročile nove imigracije vojakov na območje t. i. 
tolminskega mostišča, kjer je bilo v 12. ofenzivi težišče napada. Med temi vojaki je potrebno 
še posebej omeniti nemške vojake, ki so prav pred zadnjo ofenzivo na Soči prišli predvsem v 
zgornji del soškega bojišča (Tolmin, Bovec). Spet so se sprožile manjše migracije domačinov 
v zaledje. 24. oktobra se je zgodil preboj in vso vojaštvo se je iz Tolminske premaknilo naprej 

                                                
41 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 364. 
42 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 365. 
43 Poljubinj, Ljubinj, Žabče, Zadlaz Žabče, Tolminske Ravne, Čadrg in Zadlaz Čadrg. 
44 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 365. 
45 Rutar, Tolminska je pesem, 29. 
46 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 366–368. 
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v Italijo.47 Begunci, ki so migrirali v bližnje kraje, so se kar hitro vrnili domov.48 Lahko bi rekli, 
da sta v tem primeru prisilnih migracij na Tolminskem vojska in civilno prebivalstvo delovala 
obratno sorazmerno. Ko začne prihajati vojska, se civilno prebivalstvo umika, ko vojska odhaja, 
število civilnega prebivalstva raste. Prve v migracijo sili vojaški aparat, druge vojno stanje. 

Vračanje 
Še leta 1917 je bil ustanovljen Odbor za vrnitev beguncev.49 Za častnega predsednika odbora 
je bil postavljen goriški knezonadškof dr. Frančišek Sedej. Odbor je imel nalogo vrniti vse 
begunce na Goriškem, ki jih je bilo po navedbah kronike okoli 62.000, med katere so spadali 
tudi begunci iz Tolminske.50 Kot sem že omenil in kot poroča kronika, so se tisti, ki so zbežali 
v bližnje kraje, kar hitro vrnili nazaj na svoje domove, medtem ko se ostali vračali nazaj kasneje. 
Najbrž je trajalo, da je prišla vest o koncu vojne do ljudi in potem je trajalo, da so se ljudje 
vrnili nazaj na svoje domove. Že v naslednjem letu nam kronika priča o zanimivem opozorilu 
dekana, naj mu ljudje pošljejo imena mož, ki so na fronti in da bodo nekateri oproščeni vojske, 
v kolikor bodo pomagali pri obnovi domov. V deželi je poleg uničenih domov vladalo tudi 
veliko pomankanje in pojavljala se je kraja. Domači duhovniki so pred tem svarili, saj so se 
vrnili že kmalu s prvimi domačini. Zaznati je, da so prav duhovniki, ki so tu ponovno začeli 
službovati, do neke mere skrbeli za red.51 Večina ljudi se je vrnila domov in obnovila dom. 
Leta 1918 so ponovno začeli delovati uradi in glavarstvo v Tolminu in sklican je bil posvet o 
povojni obnovi in o beguncih. Tako so bili nekateri ob svoji vrnitvi deležni vsaj minimalne 
pomoči lokalne skupnosti in uprave, ki je za svoje begunce vsaj malo poskrbela. Podobno kot 
drugod po Evropi se je, po pričevanju kronike, tudi na Tolminskem pojavila španska gripa, ki 
je še dodatno prizadela tiste, ki so se vrnili.52   
Zadnja večja migracija se je pojavila ob koncu vojne, ko so vojaki začeli odhajati domov. 
Kronika priča o trumah vojakov, ki se vračajo tudi čez Tolminsko in o t. i. narodni straži, ki se 
je ustanovila kot reakcija na premike vojske. Ta organizacija, ki jo je ustanovil narodni odbor, 
je po pričevanju kronike pobirala vojski orožje in hrano za potrebe domačinov, katere je 
doletelo veliko pomanjkanje.53 Vidimo lahko, da je obstajal nek organ, v tem primeru narodni 
odbor, ki je kljub zmedi poskušal skrbeti za varnost ljudi, ki jih je na tem območju prizadela 
vojna. 

Zaključek 
Takoj po vojni je Primorsko in manjši predel Kranjske doletela italijanska okupacija, ki je 
sprožila nove migracije, vendar te niso več del prisilnih migracij v okviru prve svetovne vojne. 
Tolminska je bila tik pred začetkom vojne že razdvojena, glede na to katera od vojskujočih se 
strani jo je zasedla in delno izselila. Na vaseh, na katere sem se osredotočil v tej seminarski 
nalogi in je z njimi upravljala Avstrija, je to pustilo velik pečat v zgodovini. Predvsem pa so se 
pojavili različni vzorci prisilnih migracij, ki jih je sprožila vojna in so se pojavili pred, med in 
po vojnem stanju. Opazovane skupine domačinov, vojakov, uradnikov in duhovnikov so 
različno in v različnih odvisnostih ena od druge odreagirale znotraj takratnega stanja. Predvsem 
imam v mislih primere emigracije in imigracije. Vojska je na začetku imigrirala na to območje, 
kar je sprožilo emigracijo ostalih opazovanih skupin, z izjemo domačinov, ki v večji meri 
ostanejo doma. Ob koncu se zgodi ravno obraten proces, ki ga je tako kot prvega sprožilo vojno 
stanje in vojska, ki je v tem primeru emigrirala iz Tolminske. 

                                                
47 Marušič in Galić, »Drugi del: XII bitka in preboj italijanske fronte.« 169–295. 
48 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 374–375. 
49 Polno ime je Osrednji odbor za vrnitev beguncev in obnovo Primorja na Dunaju. 
50 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 374–375. 
51 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 379–382. 
52 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 384. 
53 Guček, »Tolminska župnijska kronika 1914–1922,« 385. 
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Kar so domačini naredili v tem prostoru, je vojska podrla, in kar je vojska podrla, so domačini 
in njihovi potomci popravili, ko so se vrnili domov. Poleg tega je v vojni padlo še veliko ljudi 
in tako se je zelo spremenila demografska podoba dežele na različnih ravneh. Migracijski 
procesi so za dobra 3 leta ohromili vsakodnevno rutino in preoblikovali v številnih ozirih. Glede 
na primere v preteklosti lahko sklepamo, da prisilne migracije zavirajo napredek in razvoj 
družbe na nekem mikro in posledično tudi na makro področju.54 
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Ana Čič 

Ruske begunke po oktobrski revoluciji v Kraljevini SHS 

Povzetek 
V članku obravnavam nekatere aspekte življenja ruskih begunk, ki so po propadu 
kontrarevolucije v Rusiji emigrirale v Kraljevino SHS. Večina žensk je prišla v okviru 
Novorosijske, Odeške in Krimske evakuacije. Vseeno pa žensk med beloemigranti1 pri nas ni 
bilo veliko, po podatkih Državne komisije za pomoč ruskim beguncem iz leta 1923 naj bi jih 
bilo namreč le 19 %. Ruske begunke so se v Jugoslaviji zaposlile v različnih poklicih, npr. kot 
zdravnice, babice, učiteljice, šivilje, novinarke, nekatere so bile uspešne tudi v umetnosti. 
Vključevale so se v različna humanitarna in kulturna društva, sicer v manjšem številu, so se pa 
nekatere Rusinje aktivno vključile tudi v politiko. Pojavljajo se v organizacijah in frakcijah, 
tako na konservativni kot na liberalni strani.  

Abstract 
In this article, I will discuss some aspects of the life of Russian refugees who migrated to the 
Kingdom of SHS after the defeat of the counter-revolutionary forces in Russia. The majority of 
women came as part of the Novorosiya, Odessa or Crimea evacuation. Nonetheless, there were 
not many women among white emigres; according to the data of the National committee for 
helping Russian refugees from 1923, there appeared to have been only 19 %. Female Russian 
refugees were employed in various professions, such as doctors, midwives, teachers, 
seamstresses, journalists, while some found success also in the arts. They participated in various 
humanitarian and cultural societies, although in smaller numbers, some women actively 
participated in politics. They could be found in organisations and fractions on the conservative 
as on the liberal side. 

 
Ključne besede: beloemigracija, Kraljevina Jugoslavija, ruske begunke, ruske ustanove  

*** 
Evakuacija in prihod begunk v kraljevino SHS2 

Januarja 1920 so bili pri Krasnojarsku uničeni zadnji ostanki Kolčakove vojske. Vrhovna 
vseruska oblast je prešla na poveljnika oboroženih sil juga Rusije, generalporočnika Antona 
Ivanoviča Denikina, kasneje pa na generala barona Petra Nikolajeviča Vrangla. Oktobra 1920 
je bila njegova armada razbita in se je začela pomikati proti krimskim pristaniščem. Hkrati z 
organizacijo evakuacije je Vranglov štab s pomočjo ameriškega, britanskega in francoskega 
Rdečega križa poslal svoje predstavnike v države, ki so bile pripravljene sprejeti begunce. 
Evakuacija se je začela 20. novembra 1920, najprej so bili evakuirani civilisti in ranjenci, 
kasneje še preostanek vojaških enot.3 Prvi begunci so prišli že v januarju 1919 iz Odese, največji 
del emigrantov pa je prišel v Jugoslavijo s t. i. Novorosijsko, Odeško in Krimsko evakuacijo.4 
Ruski emigranti so prihajali v več valovih, odvisno od poteka državljanske vojne. Vojska 

                                                
1 Za vse Ruse, ki so po državljanski vojni prišli v Jugoslavijo, uporabljam poleg termina »begunci« in »emigranti« 
oziroma »emigracija« tudi termin »beloemigranti« oziroma »beloemigracija«, saj se vse te besede nahajajo v virih 
in literaturi. 
2 V prispevku se naslanjam na elaborat Uprave državne varnosti (UDB-e) iz leta 1955, ki ga hrani ARS. Velik 
problem pri tem viru so imena oseb, saj so večkrat zapisani le priimki ali le imena posameznikov, poleg tega pa 
so nekateri zapisi tudi nenatančni in v več različicah. V raziskovanje (ne)pravilnosti zapisov se nisem spuščala, saj 
bi to presegalo namen dela. 
3 Pulko, Ruska emigracija, 9 
4 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji, 5 
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generala Vrangla5 je bila najštevilčnejša in najbolj značilna skupina emigrantov v Jugoslaviji, 
ni pa bila edina. Množično priseljevanje se je končalo leta 1921, manjše skupine in posamezniki 
pa so prihajali še kasneje.6 Poleg organiziranih evakuacij je nekaj emigrantov prispelo tudi 
individualno. To so bili večinoma aristokrati in bogatejši ljudje. Po raznih znanih podatkih se 
predvideva, da je individualno, v manjših skupinah v Jugoslavijo prispelo 2217 ljudi. Sprejem 
beguncev je bil za Jugoslavijo zaradi slabe ekonomske situacije veliko breme. Že pred pogajanji 
med Vranglom in Pašićem7 se je v državo priselilo 31 000 ruskih beguncev. Jugoslavija je 
emigrante sprejela pod pritiskom velesil, ki so ji obljubile finančno pomoč. Jugoslovanska vlada 
emigracije ni mogla sprejeti le za vzdrževanje, ampak kot delovno in delno vojaško silo. Kljub 
temu je oblast na prihod beloemigracije gledala tudi s pozitivne strani. Krepitev komunizma v 
Rusiji je predstavljalo grožnjo monarhizmu nasploh in kralj Aleksander se je zbal za svoj 
prestol. V Vranglovi armadi je videl silo, ki bo nekega dne odigrala glavno vlogo pri porazu 
ruskega komunizma. Srbska pravoslavna cerkev pa je v sprejetju ruskih emigrantov, med njimi 
visokih funkcionarjev ruske cerkve, videla krepitev svoje avtoritete.8 V Jugoslaviji so že pred 
prihodom prvih beguncev pripravili načrt o njihovem sprejemu. Najprej je bil za namestitev 
emigrantov odgovoren vladni pooblaščenec, kasneje pa je to delo opravljala Državna komisija 
za ruske begunce. Z ruske strani je bilo aktivirano rusko poslaništvo, Delegacija za zaščito ruske 
emigracije v Jugoslaviji in Društvo ruskega Rdečega križa. Med emigranti so vladale zelo težke 
zdravstvene razmere. Marsikje so izbruhnile epidemije raznih nalezljivih bolezni (pegavi tifus, 
kolera), predvsem zaradi nehigienskih razmer v zbirnih taboriščih in pomanjkanja prostora. 
Vsaka skupina beguncev je bila zato ob prihodu pregledana in po potrebi tudi zadržana v 
karanteni.9  

Statistični podatki o ruskih emigrantih v Jugoslaviji 
Glede števila ruskih emigrantov v Jugoslaviji se podatki zelo razlikujejo. Po podatkih, ki jih je 
izdala Državna komisija za pomoč ruskim beguncem, je do konca leta 1921 v Jugoslavijo prišlo 
40 000 vojakov in 35 000 civilistov. Pulko meni, da je ta podatek še najbolj sprejemljiv, zato 
lahko sklepamo, da je bilo 1921 v državi okoli 75 000 emigrantov. Še manj je statističnih 
podatkov o ruskih beguncih v Sloveniji. V ljubljanski in mariborski Ruski koloniji jih je bilo 
leta 1939 skupaj 387, a se je takrat večina iz kolonij že izselila. Pozneje naj bi bilo pri nas še 
588 ruskih emigrantov. Leta 1955 pa naj bi bilo v Sloveniji 489 Rusov, večina z jugoslovanskim 
državljanstvom. Med njimi je bilo največ delavcev, nameščencev in intelektualcev ter 114 
gospodinj. Od približno 75 000 beguncev, ki so prišli v Jugoslavijo, je bilo le 13 % žensk (9 
682) in 7 % otrok (5 638). Pulko pa navaja tudi podatke Državne komisije za leto 1923, ko naj 
bi bilo odraslih žensk 7 167, otrok ženskega spola do 18 let pa 2 052.10 

Iz tega je razvidno veliko nesorazmerje med ženskami in moškimi. Če se navedenemu 
številu moških dodajo še Vranglovi vojaki, ki naj bi jih bilo leta 1923 v Jugoslaviji 17 000, 
ugotovimo, da je med vsemi emigranti skupaj le 19 % žensk. Na eno žensko to statistično 
pomeni več kot štiri moške. Zaradi tega se je veliko emigrantov poročalo z Jugoslovankami – 
predvsem Kozaki, od katerih je bilo leta 1940 kar 70 % poročenih z Jugoslovankami. Med 

                                                
5 V aprilu 1921 so potekala pogajanja med Vranglom in predsednikom jugoslovanske vlade Nikolo Pašićem o 
sprejetju ruskih vojaških enot v Jugoslavijo. S sporazumom je bilo dogovorjeno, da bo Jugoslavija sprejela do 
50.000 Vranglovih ljudi, a jih na koncu sprejme več. Vojaki so se ob vstopu v državo prostovoljno razorožili in so 
bili kmalu razporejeni v službo obmejne straže, pri nas na mejo z Avstrijo, Madžarsko in Italijo. (Pulko, Ruska 
emigracija, 12). 
6 Pulko, Ruska emigracija, 14. 
7 Glej opombo 5. 
8 ARS III, Beloemigracija u Jugoslaviji, 15–43. 
9 Pulko, Ruska emigracija, 14. 
10 Pulko, Ruska emigracija, 22–27. 
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begunci pa je zaradi tega nesorazmerja prihajalo tudi do številnih družinskih dram in 
ljubezenskih afer, veliko žensk je zapuščalo svoje može in odhajalo k premožnejšim.  
»[…] v njihovem mikrokozmosu so se odigravale zasebne drame kot grobe in surove različice 
romanov Dostojevskega, drame poželenja, ljubosumja, prešuštva, prevar, lojalnosti in 
izdaje.«11 Množične ločitve so zato postale ena od glavnih značilnosti ruske emigracije, še 
posebej v Beogradu. Za število rojstev se predvideva, da se je povečevalo skupaj s številom 
porok. Delež smrti otrok je bil dokaj velik, saj je bilo veliko emigrantov ob prihodu starejših. 
Zaradi številnih bolezni je bila velika smrtnost tudi v srednjih letih. Po podatku Centralne 
državne statistike v Beogradu je bilo leta 1938/39 v Jugoslaviji 26 790 emigrantov, od tega 4 
443 mladine.12  

Pomoč ruskim begunkam 
Takoj ko je leta 1919 prišla v Jugoslavijo prva skupina emigrantov, jim je država začela 
finančno pomagati. Državna komisija je to pomoč izdajala preko Državnega pooblaščenca za 
ruske begunce na podlagi spiskov, ki so jih sestavljale Ruske kolonije. Izplačilo so izvrševale 
uprave kolonij.13 Državna komisija za pomoč ruskim beguncem v Jugoslaviji je bila 
ustanovljena z namenom nudenja humanitarne pomoči. Zamišljena je bila kot začasna ustanova, 
saj se je domnevalo, da bodo tudi emigranti tukaj le začasno. Ko pa se je izkazalo, da bo 
emigracija tukaj dlje časa ali celo za vedno, se je prvotni značaj komisije spremenil. Od marca 
1921 so finančno pomoč prejemali starejši ljudje, osebe, nesposobne za delo, in ženske z več 
otroki. Najprej je bila ta pomoč od 200 do 250 dinarjev, kasneje pa od 100 do 150 dinarjev. 
Naknadno je bila izvedena stroga kontrola oseb, ki so prejemale pomoč. Od leta 1922 je le-to 
dobivalo 978 oseb, a se je ta številka še nadalje nižala. Pomoč so prejemali tudi invalidi, 
študenti, preko Ruskega kulturnega odbora izredni javni in kulturni delavci, subvencionirane 
so bile ruske šole.14  

Ker se je izkazalo, da bodo begunci na ozemlju Jugoslavije dlje časa ali za zmeraj, so 
različne ustanove zanje začele organizirati razne tečaje in jih usposabljati za delo. Vseruska 
zemska zveza15 je organizirala 11 delavnic za šivanje spodnjega perila in oblek, v katerih so 
begunke delale po naročilih jugoslovanskega Zavoda za vojno obleko. Take delavnice so bile 
pri nas v Ljubljani in Strnišču. Zveza je poleg tega dala 127 šivalnih strojev v najem ženskam, 
ki so delale doma. Organizirala je še tečaje komercialne korespondence, tujih jezikov, tečaje za 
izdelovanje ženskih klobukov, fotografske, stenografske tečaje in tečaje slikarstva ter kulture.16 
Poleg večjih organizacij, ki so pokrivale celotno državo, so beguncem pomagale lokalne 
ustanove. V Sloveniji je bil tako v begunskem taborišču v Strnišču organiziran Zavod za 
zapuščeno rusko mladino, v katerem so bile tudi ženske, ki so dobivale mesečno begunsko 
podporo za vzdrževanje sebe in družinskih članov,17 »ki jim zadostuje komaj za hrano.«18  

Poklici ruskih begunk 
Ruske begunke so verjetno tudi zaradi slabšega materialnega položaja opravljale najrazličnejša 
dela. »Množica pa se mora težko boriti za obstoj, zlasti v nekaterih deželah. Kako pa gre 
emigrantskemu naraščaju in koliko mučeništva mora pretrpeti emigrantska žena – to bi bilo 

                                                
11 Ratej, Ruski diptih, 8. 
12 ARS III, Beloemigracija, 55. 
13 ARS III, Beloemigracija, 82. 
14 ARS III, Beloemigracija, 50. 
15 Po vseh državah kjer so bivali ruski emigranti so obstajala predstavništva Vseruske zemske zveze 
(Всероссийский земский союз), tudi v Jugoslaviji. Ukvarjali so se izključno s humanitarno pomočjo ruskim 
emigrantom. (ARS III, Beloemigracija, 50). 
16 ARS III, Beloemigracija, 117. 
17 Ratej, Ruski diptih, 85. 
18 Tabor, »Ne zapustimo Rusov v bedi!,« 2.  
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lahko posebno poglavje.«19 Na raznih že omenjenih tečajih so se priučile različnih veščin, pri 
čemer se lahko sklepa, da je šlo predvsem za usposabljanje za tradicionalne ženske poklice. 
Nekaj jih je zaposlila Vseruska zemska zveza v svojih šiviljskih delavnicah, že navedeni 
Pulkovi statistični podatki pa navajajo, da je bilo takrat med ruskimi begunci 114 gospodinj. 
Na podlagi vira lahko sklepamo, da so bile ženske zaposlene v Državni statistiki, saj se posebej 
omenja, da je bilo to delo rezervirano za starce in starke.20 Posebej za Ljubljano Pulko omenja 
rusko menzo v šentpetrski kasarni, ki jo je vodila vdova generala Kalčenka.21  

Med zaposlenimi v raznih zdravstvenih ustanovah so med znanimi emigrantskimi 
zdravniki omenjene: dr. med. Barjanska, ginekologinji dr. V. Kutirina in dr. Vera Sapješko, 
zobarice in dentistke dr. Istomina, dr. Olga Tarnovska-Mijočinska, dr. Julija Popova-Letnjikova 
in dr. Željeznova. V Zagrebu je delala dr. Guskova (tudi v vojni bolnici), v Banji Luki pa dr. 
Ribkina. Starejšim zdravnikom so se tekom let pridružili tudi zdravniki mlajše generacije 
emigrantov, ki so svoj medicinski študij zaključili v Jugoslaviji, med drugimi se omenjajo dr. 
Olga Jelačić, dr. Nadežda Šimčenko in dr. Natalija Kiseljevska, ki je bila tudi sanitetna oficirka 
JLA. 

Beloemigranti so v Beogradu zavzemali vodilna mesta tudi v modnih in kozmetičnih 
salonih in s tem določevali modne smernice. Znane so bile beograjske emigrantske modistinje 
M. Ninković-Lukasova, Ksenija Scipion de Campo, Grajevska, Zahvajeva in druge. Poleg te 
vodilne skupine so bile skromnejše oziroma manj poznane modistinje T. Andrejeva, Golovina 
in S. Somova. Na kozmetičnem področju so vodile Lidija in Iraklidi, Kukina in Horovic.22 

Kot novinarke in pisateljice so bile aktivne E. Gluhovceva,23 v uredniškem odboru 
časopisa »Новое время« (Novoe vremja); Kl. Žuhina pri »Ruskem arhivu« in kneginja Olga 
Bebutova, ki je napisala roman »In sijaj… In solze…«. V Zvezi ruskih pisateljev in novinarjev, 
ki je bila ustanovljena leta 1925 v Beogradu, pa naj bi sodelovale pisateljica Bahareva, Julija 
Rakitina, E. Žuravska, N. Nikiforova in igralka Tatjana Jablovska. V Zvezi se je po letu 1931 
oblikovala reakcionarno-monarhistična skupina, v kateri so poleg naštetih sodelovale še 
Katarina Haug, Gluškova, Lidija Devel in E. Koverninska.24  

Ruske begunke v umetnosti 
V vseh državah, kjer so se beloemigranti nastanili, so nadaljevali z organizacijo in razvojem 
kulturnega in umetniškega življenja. Ustanavljali so kulturne skupine, gledališča, orkestre, 
zbore, prirejali koncerte, izdajali strokovne časopise v ruščini, ponujali individualne učne ure 
ter odpirali glasbene, baletne, filmske in druge šole. Ruske begunke so imele tako v umetnosti 
posebno mesto, zato jih navajam v ločenem poglavju. V gledališki umetnosti je dejavnost ruskih 
beguncev prišla do izraza v operi in baletu. V novi domovini so si ali so skušali poiskati delo v 
narodnih gledališčih, kjer jim je zaposlitev oteževalo neznanje srbskega jezika, ali pa so se 
trudili organizirati svoja, ruska gledališča, a so bila ta omejena na rusko emigrantsko publiko.25 
V določeni meri je tem umetnikom pomagal Ruski kulturni odbor, ki ga je ustanovil predsednik 
Državne komisije, dr. Aleksander Belić, s ciljem povezovanja jugoslovanske in ruske kulture 
ter sodelovanja jugoslovanskih in emigrantskih kulturnikov in nudenja podpore najboljšim 
predstavnikom ruske kulture v emigraciji.26 Na področju gledališča so v Kraljevini SHS delale 
Vera Grač, direktorica Narodnega gledališča v Beogradu; igralka Lidija Mansvetova, kasnejša 
prvakinja drame v Sarajevu; igralka Marija Bedrinska; igralka Marija Žegalova, ki se je izkazala 
                                                
19 Tabor, »Ljudje brez doma,« 2. 
20 ARS III, Beloemigracija, 68. 
21 Pulko, Ruska emigracija, 42. 
22 ARS III, Beloemigracija, 97–105. 
23 Vir navaja tudi njen roman »Temna noč,« (Milenković, Белоемиграција, Tom I., 326). 
24 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 323–337. 
25 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 272. 
26 ARS III, Beloemigracija, 52. 
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v gledališču v Sarajevu; E. Leskova v Skopju; dekoracije in kostume pa je v Beogradu ustvarjala 
Rima Bralkovski.27 Na območju Slovenije je bila med igralkami daleč najbolj znana Marija 
Nikolajevna Borislavska Nablocka. Postala je glavna igralka slovenskega gledališča in bila ena 
izmed glavnih graditeljev slovenske gledališke umetnosti v času med obema vojnama.28 V nizu 
literarno-gledaliških krožkov in majhnih amaterskih skupin so bili ustanovljeni Literarno-
umetniško društvo v Beogradu, katerega direktorica je bila tudi dramska igralka Julija Rakitina; 
Krožek ljubiteljev dramske umetnosti in Rusko dramsko društvo, v katerem je imela glavno 
vlogo Tatjana Jablokova, v njem pa sta sodelovali tudi L. Mansvetova in Jelena Romanova. 
Prvo stalno in profesionalno rusko gledališče v Beogradu je predstavljal leta 1937 ustanovljen 
Ruski teater, v katerem so delovale Vera Greč, M. Vedrinska, Krasnopolska in slavna prvakinja 
Moskovskega umetniškega gledališča, M. Germanova. Predsednica Zveze ruskih dramskih 
umetnikov, ki je nastala 1937/38, pa je bila Jelena Jablokova.29  

V ruski opereti, ki je bila v okviru Ruskega gledališča, sta prve vloge peli Komarevska 
in Tatjana Hitrina, v Beogradu pa so kot operne pevke delovale še Ksenija Bogovska, Liza 
Popova, N. Volevač, C. Drausal, E. Lučezarska, E. Baljani, I. Lovšinska, T. Batranjec, A. 
Svedžinska, V. Staricka in O. Oljdekop. Po letu 1920 sta v Zagrebu uspešno delovali operni 
pevki Jelena Sadoven in Ada Poljakova, kot direktorica Zagrebške opere pa je bila zaposlena 
Margarita Froman. Najmanjši vpliv so imeli ruski umetniki v Ljubljani. V sezoni 1927/28 je tu 
kot solistka pela Sofija Davidova-Slatin.  

V Kraljevino SHS je prišlo tudi nekaj izvrstnih predstavnikov ruskega baleta, med njimi 
že omenjena bivša primabalerina Margarita Froman, ki se je nastanila v Zagrebu; Klavdija 
Isačenko, ki je odprla prvo baletno šolo v Beogradu; Nina Kirsanova, Olenjina in bivša 
primabalerina Jelena Poljakova.30 Ta je zelo pomembna za območje Slovenije, saj je odprla 
baletno šolo v Ljubljani in je zelo zaslužna za razvoj baleta pri nas. V ljubljanski Operi je bila 
koreografinja, baletna mojstrica in prva plesalka. Kasneje je bila nameščena v Narodnem 
gledališču v Beogradu kot prva balerina in učiteljica za oblikovanje baletnega zbora. Tu je imela 
šolo za domače in ruske učence in je ustvarila prvo generacijo pravih klasičnih balerin.31 Prav 
iz te šole prihajajo še naslednje ruske balerine, ki so bile znane po vsej Kraljevini: A. Lurnjeva, 
B. Titova, L. Valčevska, N. Rahmanova, M. Arsenjeva, A. Karesina, S. Dalijevska, I. Slupska, 
I. Lučezarska, A. Maksimova, M. Karžinska, A. Proskurnikova, J. Kolesnikova, M. Šuminska, 
V. Vorobjeva, I. Kušnjareva, L. Mikleševska in M. Zibina.32 Pulko pa iz prve generacije njene 
šole omenja tudi Danico Živanović, Natašo Bošković, Janjo Vasiljevo, Tamaro Polonsko in 
Bolgovsko. V Ljubljani sta poleg Poljanske delovali še baletna mojstrica Marija Aleksandrovna 
Tuljakova in Vera Kaljčenko.33  

Veliko je bilo tudi število profesionalnih in amaterskih glasbenikov. Med njimi so bile 
odlične učiteljice, ki so se hitro udomačile v beograjskih glasbenih šolah: profesorica petja 
Nadežda Krjukova-Iljič, profesorica klavirja Nina Misočko-Jegorova, učiteljice petja A. 
Rostovceva, E. Taralo-Ščepinina in V. Gorska ter učiteljice klavirja E. Hanukova, V. Grickat 
in L. Kurilova. Poleg njih elaborat navaja še Nino Hrosticko, ki je v Zemunu odprla glasbeno 
šolo; Nadeždo Karakaš in Olgo Karini, ki so organizirale individualne ure petja ter Tatjano 
Batranjec, Natalijo Rajevsko, L. Aleksovo in Z. Akubžanovo, ki so bile mlajše pevke 
beograjske ruske emigracije.34  

                                                
27 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 277–288. 
28 Pulko, Družbeno življenje, 107. 
29 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 277–288. 
30 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 288–294. 
31 Pulko, Družbeno življenje, 111. 
32 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 294–298. 
33 Pulko, Družbeno življenje, 111. 
34 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 299–302. 
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Pulko v svojem magistrskem delu posebej govori o Nataliji Nikolajevni Bikovi, ki je v 
sanatoriju in katoliški cerkvi na Vurberku nastopila leta 1926, sicer pa je živela v Beogradu. 
Pela je v Kraljevem pevskem zboru, znana pa je tudi po svojem dedku, pesniku Puškinu. Poleg 
nje avtor med glasbenicami, ki so nastopile na Vurberku, izpostavi še Jekaterino Semjonovno 
Tregubovo, ki je igrala klavir, in Evgenijo Aleksandrovo Korbe, ki je bila harfistka. Pri nas je 
v emigraciji bivala ruska pesnica Jelizaveta Ignatijevna Krokos, z dekliškim priimkom Čečet. 
Živela je na gradu Vurberk, bila pa je javna delavka in pedagoginja. Predavala je ruski jezik in 
literaturo ter sodelovala pri ustanovitvi Ruskega dobrodelnega društva in ruske gimnazije v 
Brestu.35 K nam so prišli med drugim ugledni slikarji, predstavniki raznih šol in nadarjeni 
amaterji, ki so šele v emigraciji postali mojstri. Med člani slikarskega društva Krog, kjer so bili 
zbrani slikarji raznih smeri, se omenjajo L. Kovaljevska, Kolp-Stelecka in E. Samonova. Zveza 
je maja 1928 organizirala prvo kolektivno razstavo, na kateri so se predstavile tudi slikarke 
Jelena Kiseljeva, L. Kovaljevska in E. Andrić-Samonova, umetniške vezenine pa je razstavila 
Jelena Aleksandrovič, ki je bila tudi glavna pobudnica razstave.36 

Ruske študentke 
Pri nas, v Ljubljani, je po podatkih Društva ruskih znanstvenikov leta 1923 študiralo 167 
študentov, od tega 19 študentk,37 kar je predstavljalo vrhunec, saj se je kasneje število znižalo 
na približno 60.38 Od teh 167 študentov na Ljubljanski univerzi jih 43 ni prejemalo nobene 
podpore Državne komisije za ruske begunce in v nasprotju s študenti v Beogradu in Zagrebu 
niso dobivali »nobenega perila, oblek ali čevljev«.39 Razmere, v katerih so študenti bivali v 
Ljubljani, so bile izredno slabe. Večji del je živel na Ljubljanskem gradu, ostali pa v barakah 
pri železniški postaji. Prostori so bili neurejeni, brez ustreznega pohištva, ogrevanja in 
razsvetljave.40 Tudi dva študentska domova sta bila za bivanje dokaj slaba, hrana je bila revna, 
nepopolna in nestalna, čeprav so včasih študentom pomagala slovenska humanitarna ženska 
društva.41»Brez izjeme so to [ruski študenti – emigranti op. p.] veliki siromaki. Ponajveč si po 
dnevi s trdim delom služijo kruh, ponoči pa se uče.«42  

Pri nas pa so se izobraževali tudi mlajši šolarji. Zanje je bila ustanovljena Ruska realna 
gimnazija v Hrastovcu. Razvila se je iz fantovskega doma, ki ga je v Sarajevu leta 1920 odprla 
Vseruska zveza mest. Upraviteljica je bila Natalija Nikolajevna Rajevska. Poleg šolskih 
predmetov so učili tudi nekatera ročna dela. Leta 1924 se je šola preselila v grad Hrastovec pri 
Mariboru, kjer je nadaljevala z delom do ukinitve 1935. Učenci so se tukaj učili in so bivali 
brezplačno, subvencionirala jih je Zveza mest, kasneje pa Državna komisija. Ena izmed 
posebnosti izobraževanja te ruske učne ustanove za takratni čas je bila, da so se fantje in dekleta 
učili skupaj, v mešanih razredih. Deklice in dečki so tudi v klopeh lahko sedeli skupaj, so pa 
bili ločeni v spalnih prostorih in jedilnici.43 Med osebjem so bile Vera Orlicka, ki je kot 
upraviteljica nadomestila Rajevsko, razredničarka 4. razreda Nina Kaneva in razredničarka 3. 
razreda Ana Dubicka.44 

                                                
35 Pulko, Družbeno življenje, 117–122. 
36 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 306–312. 
37 Zadnikar, »Ruski emigranti,« 31. 
38 ARS III, Beloemigracija, 129. 
39 Slovenski narod, »Ruski visokošolci v Ljubljani,« 4. 
40 Slovenski narod, »Ruski visokošolci v Ljubljani,« 4. 
41 ARS III, Beloemigracija, 129. 
42 Slovenski narod, »Brezsrčnost,« 3. 
43 Pulko, Šolski sistem, 100. 
44 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 254. 
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Vsi študentje in študentke so dobivali prek Državne komisije finančno pomoč. Kasneje 
pa so stari znesek prejemali samo študenti invalidi in absolventi, ki so se obvezali, da bodo 
šolanje zaključili v roku enega leta. Enako je veljalo za študentke.45  

Tako kot ruski kadetski korpusi so v Jugoslavijo z Belo armado prišle tudi nekatere 
dekliške šole. V celoti sta iz Rusije prišli dve šoli,46 tretjo pa so kasneje osnovali v Jugoslaviji, 
za dekleta, ki so se v Rusiji že šolala po raznih dekliških inštitutih.47 To so bile specialne ruske 
srednje šole iz obdobja carizma, strogo internatskega tipa. Njihove učenke so v šoli (internatu) 
dobile brezplačne uniforme, bivanje, hrano in knjige. Vse to je, skupaj z vsemi ostalimi stroški 
šol, na začetku financirala kraljevina SHS. Po šolskem letu 1924/25 pa se je denarna pomoč 
države znižala in del stroškov so krili starši učenk. Na območju Slovenije takih šol ni bilo.  

Vsi ti inštituti so bili izenačeni z jugoslovanskimi ženskimi gimnazijami. Imeli so 
identičen program, le da so bili vanje vključeni dopolnilni predmeti, namenjeni izključno 
Rusinjam. V te zavode so se rade vpisovale tudi Jugoslovanke. Leta 1923 se je v njih šolalo 
739 deklet, ki so dosegale odlične rezultate. Po končani maturi so učenke šole v Kikindi 
dobivale štipendije za študij v Belgiji in Franciji, nekaj jih je prejemalo tudi štipendije Državne 
komisije. Zanimivo je, da šolanje v teh zavodih ni vključevalo učenja različnih del, kot je bilo 
to značilno za kadetske korpuse. Šele v zadnjih letih so začeli v pouk vključevati ure ročnega 
dela, šivanja, krojenja, gospodinjstva in tipkanja. Tako kot za kadetske korpuse je bilo tudi za 
dekliške inštitute značilno upadanje števila učenk, kar je pripeljalo do združitve vseh treh šol.48 

Društvena dejavnost begunk 
Takoj po prihodu beguncev so torej začela nastajati društva, ki so bila humanitarne, kulturne, 
vojaške ali politične narave. Vsa so imela na začetku vlogo povezovanja med izseljenci in 
ohranjanja narodne identitete. Prirejala so gledališke, baletne in glasbene prireditve, pripravljala 
razne kulturne in spominske dneve, predavanja, praznovanja in izlete ter pomagala pri 
zaposlovanju. Odpirale so se ruske knjižnice in znanstvenoraziskovalne ustanove, izhajali so 
ruski časopisi, razvil se je razvejan šolski sistem. Vse organizacije so želele pri jugoslovanski 
vladi doseči čim več pravic za begunce.49  

Humanitarne in kulturne dejavnosti 
K ženskim društvom za vzajemno pomoč in humanitarne cilje štejemo Rusko žensko društvo v 
Osijeku in Društvo ruskih sester v Beogradu in Zagrebu. Za cilj sta imeli zbiranje denarja in 
pomoč siromašnim emigrantom, prirejali sta razne prireditve, v vsakem izmed njiju je bilo tudi 
nekaj Jugoslovanov, predvsem žena politikov, višjih državnih uradnikov in vojaških voditeljev, 
ki so podpirali društva in sodelovali pri zbiranju sredstev.50 

                                                
45 ARS III, Beloemigracija, 129 
46 Marijanski donski dekliški inštitut, nameščen v Beli Crkvi in Harkovski dekliški inštitut, nameščen v Novem 
Bečeju. V Rusiji sta bila oba pod pokroviteljstvom carice Marije, v kraljevini SHS pa ju je pod zaščito vzela 
kraljica Marija. Na začetku ju je financirala Državna komisija, kasneje pa so uvedli šolnine (400–500 dinarjev 
mesečno). Vzgoja je bila stroga, v ruskem nacionalnem duhu, negovali so tradicijo carske Rusije, šolanje je 
potekalo v ruščini. Oba inštituta sta imela prvotno okrog 200 učenk, a se je njihovo število nižalo, dokler se nista 
združila v Ruski dekliški inštitut. (Milenković, Белоемиграција, Tom I., 249–250) 
47 1921 so v Kikindi osnovali Ruski dekliški inštitut. Tudi ta inštitut je bil zaradi zmanjšanja števila učenk 
razpuščen in se je združil z Ruskim inštitutom v Beli Crkvi. Vzdrževala ga je Državna komisija, del sredstev je 
dobil od šolnin. Ker se veliko staršev ni strinjalo z reakcionarno vzgojo v inštitutih, je bila leta 1920/21 v Beogradu 
ustanovljena Prva rusko-srbska gimnazija, v kateri so se v veliki večini šolali Rusi. Okoli 1926 je bila v Beogradu 
odprta še Ruska ženska gimnazija. Vzdrževala jo je Državna komisija, osebje pa je bilo enako kot v Prvi rusko-
srbski gimnaziji v Beogradu. Pouk je bil na visokem nivoju in vzgoja je bila relativno neodvisna od reakcionarnih 
vplivov. (Milenković, Белоемиграција, Tom I., 250–251) 
48 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 248. 
49 Pulko, Ruska emigracija, 36. 
50 Pulko, Ruska emigracija, 123. 
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V okviru kulturnih društev je za naše kraje (kot tudi za temo naloge) izjemno pomembna 
Ruska matica. V Kraljevini SHS je leta 1924 nastala po vzoru drugih slovanskih matic in je 
imela veliko vlogo pri ohranjanju in razvoju nacionalne identitete. Poleg tega je imela za svoj 
cilj tudi pomoč pri izobraževanju ljudi ter povezovanje ruskih emigrantov na osnovi 
nacionalnega in kulturnega delovanja. Matica je prirejala razne kulturne prireditve, tečaje in 
izobraževanja, organizirala je varstva otrok, izlete in ekskurzije, v Šentpetrski kasarni v 
Ljubljani pa je vzpostavila tudi nedeljsko šolo. Kot namestnica je v njej delala Sofija P. 
Kulakova.51 Častna članica matice je bila Terezija Mihajlovna Jenko, ki je bila zaslužna tako 
za ustanovitev matice kot za vzpostavitev njene knjižnice. Za dosmrtne članice so bile 
imenovane grofica Gejden, Kaminska in Mogilevska. Sodelovale pa so tudi V. D. Nikitina, ki 
je bila članica uprave, O. Markova, Kulakova in Krotka. Rusko matico v Hrastovcu je vodila 
že omenjena ravnateljica Rajevska, največja podružnica matice, ki je bila v Novem Sadu, pa je 
bila pod vodstvom gospe Rosenšild-Paulin.52 V okviru Ruske matice se je oblikovala tudi 
dramska sekcija, ki je pod vodstvom znane dramske igralke in pedagoginje Vedrinske ter Pavla 
Bogajevskega dobila širok razmah. V krogu emigrantov, ki so skrbeli za kulturo in organizirali 
razne dogodke, je bila pri nas pomembna vdova generala Kalčenka. Poleg upravljanja javne 
menze v šentpetrski kasarni je nekaj let vodila božičnico, za katero je dala na razpolago prostore 
svoje kuhinje. Veliko pa so emigranti postorili neodvisno od organizacij. Že omenjena Olga 
Markova, ki je asistirala v ambulanti ruskega Rdečega križa, je na primer pisala pravljice za 
otroke in jim jih tudi prebirala.53 Ruski begunci pa so s ciljem pridobivanja denarnih sredstev 
izvajali tudi razne koncerte in predstave. O eni takih skupin piše Tabor: »Ruski begunci iz 
Strnišča priredijo v sredo, dne 4. maja, v Götzovi dvorani pod vodstvom polkovnika gospoda 
Pograničnega koncert. Zbor je prvovrsten, glasovi so izobraženi in čisti, basi fundamentalni; 
zbor obstoji iz 28 pevcev in pevk, večinoma častniki in njih hčerke. Koncert zaključuje 
ukrajinski ples ,gopak‘, proizvajan od hčerk polkovnika Pograničnega, pravih krasotic.«54  

Ostale dejavnosti 
Med emigranti so v Jugoslavijo prišli razni svečeniki, duhovniki in menihi. Elaborat omenja, 
da so se menihi in nune nastanili po raznih samostanih, kamor pa so prišli tudi mnogi laiki, 
predvsem starejši in onemogli, ki so se kmalu po prihodu v samostan zaobljubili. Poleg tega so 
emigranti obeh spolov hodili v samostane, se zaobljubili in nato delali na cerkvenih posestih. 
Na ta način naj bi 50 nun delalo v fruškogorskem samostanu Hopovo.55 Filozofsko in versko 
udejstvovanje med verniki je spadalo v okvir posameznih društev, ki so po navadi nosila ime 
kakega ruskega svetnika. V teh društvih so bile aktivne posamezne emigrantke, med njimi 
Jelena Vorobjeva, ki je bila ena najpomembnejših članov v Bratstvu Serafima Sarovskega.56 V 
Jugoslaviji je obstajalo več mešanih rusko-srbskih društev z različnimi cilji. Ustanavljali so jih 
predvsem v Beogradu, medtem ko jih drugje po državi ni bilo.57 Ženske, tako Rusinje kot 
Jugoslovanke, so sodelovale v Komiteju Ruskega doma v Beogradu, Rusko-srbskem društvu, 
Društvu ruskih in jugoslovanskih žensk, Društvu za ruske starce in starke.58  

Politične dejavnosti begunk 

                                                
51 Pulko, Šolski sistem, 91. 
52 Seljak, Ruske emigrantske, 35. 
53 Pulko, Ruska emigracija, 43. 
54 Tabor, »Ruski begunci iz Strnišča,« 3. 
55 Milenković, Белоемиграција, Tom II., 99. 
56 Milenković, Белоемиграција, Tom II., 136–137. 
57 Milenković, Белоемиграција, Tom II., 224. 
58 Milenković, Белоемиграција, Tom II., 224–226. 
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Večina ruskih izobražencev, znanstvenikov in inteligence se v emigraciji ni aktivno ukvarjala 
s politiko.59 »Mirno tu žive, nikomur niso v napotje. Veseli so, ako najdejo košček kruha, da se 
skromno preživljajo. Politično se ne udejstvujejo in vsaka propaganda za svoje ideje in za cilje 
jim je tuja.«60 Med Rusi, ki pa so bili politično aktivni, so se znašli pripadniki različnih strank 
– monarhisti, eseri,61 kadeti. Poleg obstoječih so v emigraciji nastajala tudi nova politična 
gibanja –legitimisti, mladorusi, evrazijci itd.62 Čeprav so si bile vse te politične struje v 
emigraciji enotne v nasprotovanju boljševizmu, so v notranjem političnem življenju ostajale 
razdeljene v medsebojno sovražne si tabore. Kljub temu lahko emigracijo politično razdelimo 
na dve veliki skupini; na monarhiste in liberalce oziroma skupino, ki monarhizmu nasprotuje. 
Poleg teh dveh so tretjo skupino sestavljali razni separatisti (Ukrajinci, Kozaki, Kavkazci). Ne 
glede na navedeno politično dejavnost, ponavljam, beloemigracija za politiko ni bila zelo 
zainteresirana. Zanjo je bila bolj značilna že omenjena politična apatija do raznih struj in frakcij, 
ki so se oblikovale med begunci. Politično življenje se je omejilo na manjšino bivših prvakov 
posameznih struj, večino »navadnih« beguncev pa je bolj skrbelo samo preživetje.63 Čeprav so 
se ženske v političnem življenju pojavljajo, gre bolj za redke izjeme. Eden od vzrokov za 
njihovo neaktivnost mogoče tiči v samih političnih organizacijah, saj so imele mnoge med njimi 
glede članstva določena pravila. Tako na primer so bile ženske v Zvezi mladorusov le najnižje 
na društveni lestvici, medtem ko so višje položaje lahko zasedali le moški.64  

Konservativne struje 
Jugoslavija je predstavljala pomemben emigrantski center, saj je dobila karakter konservativno-
monarhične trdnjave v sklopu ruske emigracije v svetu. Odstotek monarhistov ni bil v 
Jugoslaviji nič večji kot drugod, so pa bili ruski begunci v Jugoslaviji pod zelo velikim 
pritiskom reakcionarno-monarhističnih krogov. Ti krogi so uspeli zadušiti vse poskuse 
liberalnih elementov, da bi se organizirali in dobili vpliv. Imeli so tudi monopol nad 
upravljanjem emigrantov in propagando med njimi. To strujo med begunci so podpirale tudi 
Jugoslovanske državne oblasti, pomagala pa ji je tudi ruska pravoslavna cerkev.65 
Najpomembnejša pripadnica konservativnega bloka v Jugoslaviji je bila že omenjena kneginja 
Svjatopolk-Mirska, ki naj bi bila članica monarhističnega, antilegitimističnega gibanja. Na 
monarhistično usmerjeni strani pa so delovale še K. Adamova; A. A. Kulikova, ki je bila v 
upravi fonda »Ruske osvobodilne blagajne« in ki naj bi z zbiranjem sredstev pomagala 
monarhistični vojno-teroristični organizaciji »Bratstvo ruske pravice«; v okviru 
monarhističnega društva za spomin na Nikolaja II. so sodelovale M. A. Slivinska in Ksenija 
Strandtmann; A. N. Aleksejeva in E. V. Gluhovčeva sta bili članici društva za podporo velikega 
kneza Nikolaja Nikolajeviča; v nekem ruskem krščanskem gibanju s protiboljševiškimi cilji pa 
so sodelovale Polina Okoli-Kulak, J. Poljanska in že navedena Aleksejeva.66 Ženske so bile kot 
članice navedene tudi pri dokaj konservativnem Rusko-srbskem klubu in v ženskem odboru 
monarhističnega gibanja Kirila Vladimiroviča.67  

Liberalne struje in separatisti 
Tako kot v Rusiji se je »levica« tudi v emigraciji pojavila neformirana in razdeljena. 

Zapadla je v paradoksalno situacijo, saj se je znašla v istem položaju skupaj s strujami in 

                                                
59 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 349. 
60 Slovenski narod, »Brezsrčnost«, 3. 
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62 Pulko, Ruska emigracija, 37. 
63 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 246–249. 
64 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 388. 
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66 Milenković, Белоемиграција, Tom I., 375–420. 
67 Milenković, Белоемиграција, Tom II., 225–226. 
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tendencami, proti katerim se je v Rusiji borila (in proti njim izvedla februarsko revolucijo). 
Glede na to, da je emigracijo večinsko sestavljala inteligenca, bi bilo mogoče domnevati, da je 
imela levica veliko število pripadnikov, a temu ni bilo tako. Ker je februarski revoluciji sledila 
oktobrska, ki je na položaj prinesla Lenina, so beloemigranti za svojo bedo in nezavidljiv 
položaj krivili prav liberalne politike. Nagnjenje k monarhizmu je bilo dejansko nostalgično, 
povzročila pa sta ga nezaupanje in antipatija beloemigrantov do politikov liberalizma.68 Članice 
liberalnih organizacij se v virih pojavljajo še redkeje kot tiste v konservativnih. V organizacijo 
eserov »Zemgor«, ki je imela nekaj odsekov tudi v Jugoslaviji, sta bili vključeni Klavdija 
Žuhina in N. Karakašova.69 Kot članico uprave v Zvezi ruskega sokola v tujini pa elaborat 
navaja neko Šidlovsko.70 V Nacionalni zvezi ruske mladine, ki je bila izven teh osnovnih 
političnih linij, se omenjata Antonija Guadanini71 in N. Novakovska.72 Leta 1927 se je pojavilo 
separatistično gibanje svobodnih Kozakov, katerega člani si so želeli ustanovitev zvezne 
države. V sklopu tega gibanja je delovalo kar nekaj društev, med njimi Zveza svobodnih 
kozakinj »Galina Bulavina«. Njen namen je bil širjenje idej svobodnega kozaštva, vzgoja 
mladih generacij v kozaškem nacionalnem duhu, ustanovitev kozaškega Rdečega križa, gradnja 
igrišč za revnejše otroke in domov za starejše ljudi. Odseki zveze so bili ustanovljeni tudi po 
nekaterih drugih mestih v Jugoslaviji.73  

Sklepna misel 
Po zlomu kontrarevolucije in koncu državljanske vojne v Rusiji so v Kraljevino SHS skupaj z 
množico beguncev prišle tudi ruske emigrantke. Prišle so predvsem z Novorosijsko, Odeško in 
Krimsko evakuacijo, a so po statističnih podatkih predstavljale le 19 % emigrantske mase. 
Poleg odraslih žensk so prišla v Jugoslavijo tudi mlajša dekleta in študentke. Zaposlene Rusinje 
so v novi državi opravljale najrazličnejša dela. V virih jih najdemo kot zdravnice, babice, sestre 
usmiljenke, učiteljice, profesorice, ravnateljice, šivilje, upravnice menz, uradnice v državni 
statistiki, gospodinje, novinarke, pisateljice, še posebej pa so se izkazale kot modistke in v 
umetnosti. Ruske emigrantke so imele tudi zelo razgibano družabno življenje, saj so se 
vključevale v različne humanitarne, kulturne in druge organizacije, v manjšem številu pa jih 
zasledimo tudi v politiki.  
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Urban Orel 

Avtomobili na Slovenskem od preloma 20. stoletja do druge svetovne vojne 

Povzetek 
Tema članka je razvoj avtomobilizma na Slovenskem od preloma 20. stoletja do pričetka druge 
svetovne vojne. Pregled tematike je v večji meri podan preko člankov časopisov Auto, Auto in 
sport, Slovenec in Slovenski narod. Preko člankov teh publikacij lahko spremljamo razvoj tega 
področja na Slovenskem: od prvega avtomobila do neuspešnih poizkusov razvoja domače 
avtomobilske industrije v Kraljevini Jugoslaviji in prvega slovenskega avtomobila Triglav ter 
o začetkih avtomobilskih dirk v naši krajih.  

Abstract 
This article deals with the development of motoring in Slovene Lands from the turn of the 20th 
century to the beginning of the Second World War. The overview of the topic is mostly provided 
through articles of the newspapers: Auto, Auto in Sport, Slovenec and Slovenski narod. 
Through these newspaper articles we can monitor the development of this phenomenon in 
Slovene Lands, from the arrival of the first cars, to the unsuccessful attempts to develop 
domestic automotive industry in the Kingdom of Yugoslavia, the story of the first Slovenian 
car Triglav, and the beginnings of car racing in these territories.  

Ključne besede: avtomobilizem, avtomobilska industrija, avtomobilske dirke  

*** 
Prvi avtomobili na Slovenskem 

 »[Prvi avtomobil] se je včeraj pojavil v Ljubljani in povzročil največjo senzacijo. Paglavci so 
se kar trumoma podili za njim. Avtomobil je last barona Codellija, kateri se je ž njim pripeljal 
z Dunaja.« 1 

Članek v Slovenskem narodu 16. novembra 1898 je znanilec dobe avtomobilizma na 
Slovenskem. Avtomobil je bil Benz Comfortable, ki si ga je vsestranski izumitelj in baron 
Anton Codelli kupil na Dunaju in sicer pri zastopniški firmi Otterman. O nakupu tudi sam 
Codelli zapiše: »Avtomobilist sem postal zaradi želje po potovanju in prostočasni dejavnosti. 
To je bilo leta 1898. Moje vozilo je bilo Benz Comfortable, njegova celotna zmogljivost pa je 
bila 2,5 KM. Kupil sem ga poleti leta 1898 na Dunaju …«2 Avtomobil je barona Codellija stal 
2000 guldov, pri čemer je potrebno poudariti, da je dokupil streho, za napihljive gume, senčnik 
in tristopenjski menjalnik pa se baron ni odločil.3 

Zanimivo je, da se časnikoma Slovenskemu narodu in Laibacher Zeitungu ni zdelo 
vredno prvemu avtomobilu na Slovenskem posvetiti več pozornosti. Veliko dogodkov, 
povezanih s Codellijevim Benzom tako ostaja zgolj anekdota. Codelli pa se je kar hitro poslovil 
od prvega avtomobila. Že leta 1899 ga je na potovanju iz Ljubljane v Nico zakockal in se domov 
vrnil z vlakom. A Codelli je bil brez avtomobila le nekaj mesecev, saj je že istega leta kupil 
precej večji Daimler Riemenwagen s 6 KM, ki je ponujal precej več avtomobila.4 O tem 
avtomobilu se spet oglasi časopis Slovenski narod: »Barona Codellija avtomobil je predmet 
mnogim pritožbam iz občinstva. Ljubljančani sicer niso tako malomestni filistri, kakor se 
navadno misli, ali vsaka stvar ima svojo mejo, in tako tudi naglost, s katero se podi ta avtomobil 
po najožjih ulicah. Nesreča se sicer, kolikor je nam znano, ni pripetila še nobena, strahu pa je 
ta avtomobil povzročil že dosti. Zatorej bi bilo želeti, da se lastnik tega voza ozira tudi malo na 

                                                
1 Slovenski narod, »Dnevne vesti,«, 2. julij 1917, 3. 
2 Sitar, 100 let avtomobilizma, 91. 
3 Sitar, 100 let avtomobilizma, 91. 
4 Sitar, 100 let avtomobilizma, 91–92. 
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občinstvo, saj to ni vstvarjeno, da mladi gospodje z njimi šale zbijajo. Ko bi naši izvoščki le na 
pol tako naglo kakor baron Codelli podili svoje vozove po mestu, bi sploh prenehala vsa vožnja, 
ker bi vsi izvoščki sedeli pod ključem!«5 Ta članek lepo ponazarja odnos prebivalcev do prvih 
avtomobilov in vzdušja, ki je nastalo, ko so se avtomobili pojavili. Ljudje niso bili navdušeni 
nad novotarijo in presenetila jih je predvsem hitrost avtomobilov. Primer barona Codellija še 
zdaleč ni edinstven. Odnos prebivalcev je bil izrazito odklonilen in zapis Slovenskega naroda 
ni edini, ki ponazarja splošno nejevoljo. Neki časopis je recimo zapisal: »Saj to je nemogoče, 
kdo je tej smrdljivi kugi sploh dovolil priti v naše mesto? Ste videli, kako ravnajo s to nesnago 
drugod? Pri nas pa …«6 Vseeno je potrebno poudariti, da je bil Codellijev avtomobil čista 
novost in ljudje nanjo niso bili navajeni. Seveda pa je ta smrdljiva kuga, voz brez konj pri 
Ljubljančanih gotovo povzročil veliko nelagodja in jeze. Zelo podobna je bila situacija po 
drugih delih monarhije. Prebivalci so se bali tudi nesreče. Prvo naj bi baron Codelli doživel že, 
ko se je s prvim avtomobilom pripeljal z Dunaja. A o tem ni nobenega dokaza in možno je, da 
gre tudi v tem primeru le za anekdoto. Vest, ki jo je Sitar povzel iz zapisa avtomobilskega 
zgodovinarja Marjana Matljaka, navaja: »Včeraj zvečer se je peljal baron Codelli s svojo 
soprogo iz gledališča domov, po poljanskem nasipu je vozil prav naglo, tako da mu je naenkrat 
avtomobil zdrsnil po bregu v Ljubljanico, kjer je obtičal. Nesreča se ni nobena zgodila, pač pa 
so morali pripreči par volov, da so potegnili avtomobil na Poljanski nasip.«7 To naj bi bila prva 
avtomobilistična nezgoda na Slovenskem, v kateri k sreči nihče ni bi poškodovan. Codelli je s 
svojim drugim avtomobilom sodeloval na številnih vožnjah, avtomobilskih izletih in bil 
navdušen nad sposobnostmi novega Daimlerja v primerjavi s Benzom. Potem, ko je njegov 
Daimler končal v Ljubljanici, se je Codelli odločil, da si bo tokrat avtomobil izdelal sam. O tem 
vozilu ter vožnji z njim nimamo izpričanih nobenih vesti, a gotovo je bilo življenje te »cestne 
ladje« kratko. Že leta 1906 je namreč motor, ki je prej poganjal to vozilo, poganjal Codellijevo 
motorno ladjico po Ljubljanici. Codelli je pozneje imel zamisel še za četrti avtomobil, a se je 
po premisleku raje posvetil drugim izumom ter si namesto avtomobila kupil motorno kolo.8  

Obdobje pred prvo svetovno vojno 
Obdobje pred prvo svetovno vojno je obdobje relativno počasnega razvoja avtomobilizma. 
Avtomobil je bil vsekakor statusni simbol in dobesedno znak najpremožnejšega razreda, ki je 
na ta način razkazoval svojo moč. Poleg Codellija sta pred letom 1900 avto imela še Codellijev 
svak Ernst Stadler pl. Wolfersgrun9 in Ivan Seunig iz družine veletrgovcev, ki je trgoval na 
Starem trgu v Ljubljani. Avtomobil gospoda Seuniga je imel 4 konjske sile in dve prestavi, 
dosegel pa je hitrost 30 km na uro.10 

Najverjetneje bi lahko avtomobile na Slovenskem prešteli na prste obeh rok. To je 
razvidno iz odgovora ljubljanskega Magistrata kranjski deželni vladi. Deželna vlada je namreč 
25. avgusta 1903 pozvala ljubljanski Magistrat, naj izda število avtomobilov v Ljubljani. 
Odgovor tri dni kasneje je bil, da je v Ljubljani le eden.11 Ne vemo niti, kateri avtomobil je to, 
še manj pa je znano število avtomobilov po drugih krajih. Vendar pa imamo pozive Magistrata 
kranjski deželni vladi, naj uredi razmere v prometu na Kranjskem zaradi vse večje prisotnosti 
tujih avtomobilov. Oblast namreč še dolgo ni izvajala kake resne kontrole nad prometom, 
predvsem ne nad avtomobili. Ves ta čas pa so se ljudje pritoževali nad cestnimi divjaki, ki so 

                                                
5 Slovenski narod, »Dnevne vesti,« 3. 
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8 Sitar, 100 let avtomobilizma, 101. 
9 Sitar, 100 let avtomobilizma, 99. 
10 Avto in sport, »Eden najstarejših avtomobilov v Ljubljani,« 29. 
11 Sitar, 100 let avtomobilizma, 106. 
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se neovirano in prehitro vozili po kranjskih cestah. Pritožbe ljudi so bile številne in pogoste, 
kar je ustvarjalo avtomobilom nenaklonjeno klimo.12 

Med letoma 1906 in 1925 je v Ljubljani znanih 25 avtomobilov, kar 15 različnih znamk. 
To je razumljivo, saj je bilo proizvajalcev v prvih letih avtomobila veliko in vsi so se poskušali 
uveljaviti v novem poslu. Zanimivo je, da med znanimi avtomobili ni ameriških znamk, kar 
kaže na to, da so ameriški avtomobili k nam prišli šele po prvi svetovni vojni. Avtomobili so 
znamk Laurin & Klement s 4 avtomobili, Austro-Daimler, Puch in Stoewer s 3 primerki, Opel 
z dvema. Ostale znamke Benz, Puch in Spitzt, Fiat, Wolsit, Mercedes, Piccolo ... pa z enim 
primerkom. Na Kranjskem je bilo do prve svetovne vojne registriranih okoli 50 avtomobilov, 
če zraven prištejemo še Koroško, Štajersko in Primorsko pridemo na okoli 100 registriranih 
avtomobilov na slovenskem ozemlju. Do začetka prve svetovne vojne je bilo izdelanih približno 
2 milijona avtomobilov, v Avstro Ogrski pa so razdelili okrog 6000 registrski tablic. Dvakrat 
več pa so razdelili vozniških dovoljenj.13 

Med lastniki pred prvo svetovno vojno najdemo elito takratne družbe. Največ je 
tovarnarjev, industrialcev, plemičev, bankirjev ... Med lastniki denimo najdemo tudi bivšega 
župana Ljubljane, Ivana Hribarja, ki je avto Laurin & Klement s 25 konjskimi močmi registriral 
8. marca 1911, v času, ko je bil še ravnatelj banke Slavija. Zanimivo pa je, da Hribar ni prejel 
vozniškega dovoljenja. Tega je prejel njegov šofer Fran Cerar.14 V obdobju prve svetovne vojne 
živahno dogajanje na avtomobilističnem področju zamre. Časopisi o tej temi umolknejo in tako 
stanje traja večji del vojne. Zanimivo je, da je ena od redkih novic, ki se tičejo avtomobilov, 
tragična. V času, ko je na frontah divjala morija, je Ljubljana – in s tem najverjetneje tudi 
slovensko ozemlje – doživelo prvo prometno nesrečo s smrtnim izidom.15 

Obdobje med obema vojnama 
Prva svetovna vojna je gotovo znanilka velikih sprememb. Slovenci se znajdemo v novi državi 
in s tem v novem položaju. V novem položaju pa je tudi globalna avtomobilska industrija, kar 
le pospeši razvoj avtomobilov. Na Slovenskem se začne prava trgovina z avtomobili po prvi 
svetovni vojni z intenzivnim oglaševanjem in tudi razvojem specializiranih revij. Reviji, kot 
Auto ter pozneje Avto in sport, sta nedvomno imeli velik prispevek k povečanju zanimanja za 
avtomobile. Prav tako so preko drugi časopisov izhajale zanimive novice pa tudi reklame, ki so 
predstavljale nove avtomobile. Zelo hitro po vojni svoja vrata odpro zastopstva avtomobilskih 
proizvajalcev. Na območju Dravske banovine so bili tako prisotni pooblaščeni prodajalci za 
General Motors (ki je v Ljubljani, Celju in Mariboru zastopal tudi Opel, Blitzt in MAN), Adler, 
DKW, Ford, Mercedes, Austo-Daimler, Steyr, Škodo idr. Avtomobile se je seveda dalo kupiti 
tudi po raznih delavnicah, uvoziti po delih in naročiti pri obrtniku karoserijo ali pa uvoziti iz 
tujine.16 

Število in uvoz avtomobilov v Dravski banovini in Jugoslaviji 
Podatkov o točenem številu avtomobilov na Slovenskem nimamo, svoje sta zahtevali vojna in 
plenjenje po njej, zato imam prve natančnejše podatke šele iz konca dvajsetih let. Za leto 1929 
se je ohranil seznam 425 tedaj v Ljubljani prijavljenih osebnih in tovornih avtomobilov ter 
avtobusov. Med njimi je mogoče našteti 77 različnih izdelovalcev, toda najmočnejšim 
izdelovalcem je pripadala polovica avtomobilov. Po številčnosti so se izdelovalci razvrstili 
takole: Fiat (70 avtomobilov), Ford (49), Chevrolet in Peugeot (vsak po 27), Daimler, Puch in 
Renualt (vsak po 21), Praga (15), Laurin & Klement (12), Oakland (9), Opel (8), Raba (7), 

                                                
12 Slovenec, »Avtomobilski divjaki,« 3. 
13 Sitar, 100 let avtomobilizma, 110–111. 
14 Sitar, 100 let avtomobilizma, 108. 
15 Slovenski narod »Dnevne vesti,« 16. november 1898, 4. 
16 Sitar, 100 let avtomobilizma, 146. 
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Citroen in Saurer (po 6), Mercedes (5) …«17 Na območju Dravske banovine je tako bil v poznih 
dvajsetih en avtomobil na 550 prebivalcev.18 Dravska banovina je bila tako najrazvitejši del 
Kraljevine Jugoslavije, v kateri je bil povprečno en avtomobil na 850 prebivalce, kar pa je 
zanemarljivo v primerjavi z Nemčijo ali pa celo ZDA, ki so bile v povsem v svoji kategoriji. 
Tako je bil v Nemčiji en avtomobil na vsakih 100 prebivalcev, v ZDA pa celo na 5 prebivalcev. 
Jugoslavija se je na tem področju uvrščala med slabo motorizirane države, h čemur so zagotovo 
pripomogle slabe ceste in visoke cene bencina.19 

Zanimivo statistiko je vodil tudi Ljubljanski avtomobilistični klub, ki je v letu 1930 
zapisal, da ima le 8455, ne članov, temveč konjskih moči. Statistika je nadvse zanimiva. Klub 
je štel 202 člana in ti so imeli v lasti 213 vozil, od tega jih je bilo 113 evropske izdelave, 100 
pa ameriške. Med vsemi znamkami so prevladovali Fordi (37), med evropskimi pa je bil 
najštevilčnejši Fiat Torino (27). Sledile pa so znamke: Steyr (18), Austro-Daimler (16), 
Chevrolet (15), Pontiac (12), Chrysler (10), Tatra in Oakland (6), Marcedes, Adler, Buick (5), 
Peugeot, Lancia, Opel, Austro-Fiat, Puch, La Salle (3), De Sotto, Overland, Bugatti, Minerva, 
Renualt (2) ter le po en avtomobil znamk Gräf & Stift, Alfa Romeo, Praga, Brennabor, Škoda, 
Mathis, Om, Donnet, Itala, Maybach ... 20. Statistika je zanimiva z večih področij. Najprej je 
zanimiva s stališča, da je ameriških avtomobilov le 15 manj kot evropskih, kar kaže na poseben 
status ameriške avtomobilske industrije. Orjaške ameriške družbe so se namreč borile za svoj 
del trga v ZDA in Kanadi, hkrati pa so rinile v Evropo in poskušale zavladati evropskemu trgu. 
Ameriška avtomobilska industrija je namreč delovala v za Evropo nepredstavljivih razmerah. 
Orjaške tovarne ogromnih korporacij so dobesedno bruhale avtomobile v ogromnih serijah, ki 
jih evropske znamke nikakor niso mogle dohajati. Temu je potrebno dodati še neverjetno 
koncentracijo kapitala v teh ameriških industrijskih gigantih, kot so bili: General Motors, Ford, 
Chervolet. Bilanca General Motorsa je bila, denimo leta 1929, enaka francoskemu državnemu 
proračunu. Tako predsedniki mnogih klubov, recimo predsednik francoskega avto kluba Rohan, 
opozarjajo na vdor ameriški avtomobilov. V ozadju je gotovo strah pred uničenjem 
avtomobilske industrije v Evropi, zlasti Franciji, Nemčiji, Združenem Kraljestvu in Italiji. 
Kraljevina Jugoslavija – kot država brez avtomobilske industrije – je le mirno opazovala, saj za 
razliko od držav proizvajalk ni mogla utrpeti kakšne posebne škode. V zraku je bilo celo 
vprašanje, ali bo ameriška serijska proizvodnja zadovoljila želje in okus kupcev.21 Zanimivo je 
tudi število in raznolikost znamk, ki je z leti upadalo. Raznolikost se je začela v tridesetih letih 
manjšati zaradi propada številnih tovarn in zaradi povečane prodaje avtomobilov nemških 
proizvajalcev, ki pa leta 1930 še niso na prvih mestih.  

Ravno tako pa je zanimiva poklicna sestava in s tem povezan gmotni položaj članov 
avtomobilskega kluba, saj govori o avtomobilu kot absolutno luksuzni dobrini, rezervirani le 
za višje sloje. Najbolj zastopan poklic v klubu so trgovci (58, od tega veliko lesnih trgovcev), 
sledijo industrialci in tovarnarji (50), vodstveni kader v bankah, industriji, gozdarstvu (23), 
nekaj je tudi veleposestnikov, podjetnikov (7), zdravnikov, notarjev, odvetnikov (7), 
lekarnarjev (6) in še nekaj visokih uradnikov v ministrstvih … Zanimivo pa je tudi, da so člani 
kar precej potovali, največ v sosednji Italijo in Avstrijo. Klub je imel tudi 5 članic, med katerimi 
so bile 3 zasebnice in 2 soprogi članov kluba.22 Leta 1931 je bilo v celotni Dravski banovini 
registriranih 2377 avtomobilov, od tega: 1065 osebnih, 170 avtobusov, 16 rešilnih, 36 gasilskih 
in 734 tovornih avtomobilov. Vseh znamk je bilo 90. Še vedno je prevladoval Ford s 486 
primerki, sledil je Fiat s 390 avtomobili in Chevrolet z 293. Te tri znamke so štele 1169 
                                                
17 Sitar, 100 let avtomobilizma, 146. 
18 Sitar, 100 let avtomobilizma, 146. 
19 Praprotnik, »O bodočnosti avtomobilizma,« 11. 
20 Starec, »Nekoliko statistike iz ljubljanske Sekcije,« 45–46. 
21 Auto »Amerikanska industrija si hoče popolnoma osvojiti evropski trg,« 104–105. 
22 Starec, »Nekoliko statistike iz ljubljanske Sekcije,« 46. 
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avtomobilov, oziroma 49 % vseh avtomobilov na Slovenskem. Prvi nemški proizvajalec je 
Opel, ki je zastopan s 124 primerki.23 

Pri tem je zlasti zanimivo, kar opazi tudi mesečnik, da so tri znamke očitno v 
monopolnem položaju. Poleg tega pa kar 1/3 vozil izvira iz tovarn, ki ne obstajajo več, 1/5 pa 
iz tovarn, ki na trgu Dravske banovine niso več zastopane. Ti avtomobili so naenkrat postali 
problem, saj nimajo več pooblaščenih serviserjev in trgovcev z rezervnimi deli. To dokazuje, 
da so avtomobili ostajali v rabi dolgo in da je bila menjava generacij avtomobilov počasna. 
Revija Auto poziva, naj kupci kupujejo le avtomobile tovarn, ki so stabilne in imajo dobro 
organizirana zastopstva na ozemlju banovine. Zanimivo je, da se je število tovarn v samo 
desetih letih zmanjšalo kar za 3/4. Pri tem se vidi, kako izredno tekmovalen je bil avtomobilski 
trg in tovarne, ki niso proizvajale serijsko in učinkovito in niso uvedle v proizvodnjo tehničnih 
novosti, kot je denimo bil tekoči trak, so žalostno hirale in nazadnje propadle.24 

Do leta 1932 je bilo izdelanih 35 milijonov avtomobilov. Ob tej priložnosti je revija 
Auto izdala posebno statistiko razvitosti držav po številu osebnih avtomobilov ter število 
prebivalcev na avtomobil, pri čemer so upoštevali vse vrste avtomobilov. V celotni Jugoslaviji 
je bilo registriranih 8874 osebnih avtomobilov (1067 prebivalcev na avtomobil), s tem je bila 
na tretjem mestu med državami v jugovzhodni Evropi. Največ osebnih avtomobilov v 
jugovzhodni Evropi je bilo registriranih v Romuniji, in sicer 24.100 (547 prebivalcev na 
avtomobil), v Grčiji 12.000 (35 prebivalcev na avtomobil), v Bolgariji 1906 (1822 prebivalcev 
na avtomobil). Najslabše na lestvici se je odrezala Turčija z 2250 osebnimi avtomobili (2451 
prebivalcev na avtomobil), slabo se je odrezala tudi Albanija s 405 osebnimi avtomobili (2229 
prebivalcev na avtomobil). Po teh številkah lahko ugotavljamo, da je bil avtomobilizem na tem 
področju slabo razvit. Avstrija je recimo premogla 18.530 osebnih avtomobilov (189 
prebivalcev na avtomobil), Češkoslovaška 58.000 (161 prebivalcev na avtomobil), Švica 
70.000 (46 prebivalcev na avtomobil), Nemčija 449.343 (105 prebivalcev na avtomobil), 
Francija 1.249.375 (24 prebivalcev na avtomobil). Zelo malo osebnih avtomobilov pa je očitno 
bilo v Sovjetski zvezi, komaj 12.857 (2405 prebivalcev na avtomobil), kar se zdi skoraj 
neverjetno nizko. Povsem v svoji kategoriji pa so ponovno ZDA, kjer je bilo registriranih 
22.264.294 osebnih avtomobilov (4.7 prebivalcev na avtomobil). Jugoslavija se je tako znašla 
v precej zanimivi družbi predvsem svojih sosednjih držav, a vseeno ostaja v nebo vpijoča 
nerazvitost glede na oba količnika. Zanimivo je, da je Jugoslavijo prehitela celo Sirija, ki je 
premogla 9255 osebnih avtomobilov (240 prebivalcev na avtomobil), glede na število 
prebivalcev po avtomobilu pa tudi Perzija s 4550 osebnimi avtomobili (1005 prebivalcev na 
avtomobil).25 

Poseben odnos do nemških avtomobilov konec tridesetih let 
Do leta 1935 se je število osebnih avtomobilov v Dravski banovini povečalo na 1616, 
poltovornih avtomobilov je bilo 75, tovornih 636, od teh jih je 14 imelo prikolico. Leta 1939 je 
število osebnih avtomobilov naraslo na 2306.26 Prvič se pojavi tudi kategorija tovornjakov (in 
tovorne avtomobile štejejo pod rubriko tovornjaki).27 Število avtomobilov je ves čas raslo, pri 
tem je po člankih iz obdobja poznih tridesetih let opaziti poveličevanje nemške avtomobilske 
industrije in močno povečanje uvoza nemških avtomobilov. Ogromno povečanje oglasov za 
nemška vozila gre seveda na račun zmanjšanja oglasov za avtomobile iz drugih držav. To 
poveličevanje je imelo razpon od hvale, ki si jo je nemška industrija z novostmi in podiranjem 
hitrostnih rekordov nedvomno zaslužila, do zelo čudne razsežnosti in nenavadnega navdušenja 

                                                
23 Auto, »Statistika motornih vozil v Dravski banovini,« 4–5. 
24 Auto, »Statistika motornih vozil v Dravski banovini,« 4–5. 
25 Auto, »Razno,« 4. 
26 Sitar, 100 let avtomobilizma, 147. 
27 Sitar, 100 let avtomobilizma, 147. 
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piscev o tej temi. Ta proces je opazen predvsem konec tridesetih in tik pred začetkom druge 
svetovne vojne. Medtem ko je kraljevina Jugoslavija v težkem ekonomskem položaju, je 
Nemčija pod vodstvom nacistov beležila – s stališča takratnih piscev – velike gospodarske 
uspehe. V dvajsetih letih je še veliko napisanega o francoskih, italijanskih, angleških in 
ameriških avtomobilih, a se ta trend konec tridesetih obrne in revije, kot je bila Avto in sport, 
začnejo odkrito kazati svojo naklonjenost nemški avtomobilski industriji, nemškim 
avtomobilom ter ureditvi prometa v Nemčiji. Statistika uvoza, objavljena v reviji Avto in sport, 
lepo prikaže trend upada avtomobilov drugih proizvajalcev v korist nemških. Leta 1937 so tako 
v Jugoslavijo uvozili 2366 avtomobilov nemške proizvodnje v primerjavi s 1060 leto poprej. 
Povečanje uvoza avtomobilov drugih znamk je v primerjavi s tem malenkostno. Iz Italije 
denimo so tako leta 1937 uvozili 163 avtomobilov proti 53 prejšnjega leta, iz Belgije 146 
nasproti 28. Minimalno se je povečal tudi uvoz iz Francije, Češkoslovaške in Nizozemske, 
padal pa uvoz ameriških avtomobilov iz 386 leta 1936 na 207 leta 1937 in angleških iz 53 na 
26 v letu 1937.28  

Navdušenja nad nemško motorizacijo in razmerami na področju avtomobilske industrije 
v Nemčiji tedanji tisk seveda ni skrival: »To so številke! V mesecu marcu letošnjega leta je bilo 
v Nemčiji nanovo prijavljenih 18.528 motornih koles, v aprilu pa 19.808 avtomobilov. To so 
številke, ki se za naše razmere zde neverjetne. Po statistiki prodanih voz je na prvem mestu 
razred, ki ima kubično prostornino od 1000 do 1500 cm3. Pri vsem tem so tovarne tako 
zaposlene, da kupljenega voza, kakor npr. pri nas, ni mogoče takoj prevzeti v uporabo, temveč 
je treba čakati več mesecev do efektivne dobave. Ako te številke primerjamo z onimi našega 
uvoza, tedaj vidimo, da smo še zelo, zelo daleč. Dela in možnosti za udejstvovanje je še 
ogromno.«29 

Zelo zanimiva je tudi navedba, zakaj naj bi prišlo do takšnega povečanega uvoza 
nemških vozil v Jugoslavijo. Avto in sport pri tem celo navaja, da je odnos med kmetijsko 
Jugoslavijo in industrializirano Nemčijo blagodejen za obe strani. Nemčija po poročanju revije 
v zameno dobi kmetijske izdelke po fiksnih cenah in s tem je možnost za špekulacije praktično 
izključena. S tem naj bi se ustvarjal »daj–dam« odnos med državama. Drugi razlog pa je bil, da 
si je nemška avtomobilska industrija zelo prizadevala najti nova bližja in daljna tržišča, pri tem 
zagotovo ni spregledala jugovzhodne Evrope, ki je imela šibko motorizacijo, trg pa je bil v 
večjem delu še nezaseden in pripravljen prevzeti proizvode. Rast uvoza nemških vozil se je 
stalno povečevala, tako je bilo recimo v Jugoslavijo leta 1935 uvoženih 457 nemških 
avtomobilov, leta 1936 1.696, leta 1937 4.636 in leta 1938 že celo 6.032 avtomobilov vseh vrst. 
Kljub temu da je bila rast števila avtomobilov v Jugoslaviji relativno visoka in je leta 1936 
število avtomobilov v prometu znašalo 16.000 avtomobilov, se tisk še vedno huduje nad slabo 
motorizacijo in dejstvom, da bi morali vozni park potrojiti oziroma zvišati vsaj na 30.000 
avtomobilov. Pri tem je potrebno poudariti, da so bile pritožbe zlasti glede slabih cest in nizke 
kupne moči v Jugoslaviji utemeljene. Pojavlja pa se tudi trend, da naj bi kupovali le nekaj 
znamk in tipov vozil, saj bi bilo tako lažje zagotoviti rezervne dele ter potrebne servise zanje.30 

Zahteve po motorizaciji in težave z infrastrukturo v Jugoslaviji 
Vsesplošna težnja po hitrejši motorizaciji kraljevine Jugoslavije se kaže tudi s pozivi k 
posodobitvi cestne infrastrukture, prometnih redov ter v letih 1940–1941 v problemu garaž. 
Število avtomobilov je v letih tik pred drugo svetovno vojno, še posebej v Ljubljani in v 
Mariboru, začelo povzročati težave. Začele so se diskusije o gradnji privih velikih garaž, saj 
dotedanje manjše niso več zadoščale. Potreba po gradnji velike garaže v Ljubljani navsezadnje 
le nakazuje nek napredek na avtomobilističnem področju kraljevine Jugoslavije. Pri diskusijah 
                                                
28 Avto in Šport, »Kaj povedo številke?,« 155.  
29 Avto in Šport, »Kaj povedo številke?,« 155. 
30 Avto in sport, »Porast uvoza nemških avtomobilov,« 64. 



Avtomobili na Slovenskem od preloma 20. stoletja do druge svetovne vojne 
 

 
125 

 

o gradnji garaže sta bili ideal Casa dell Automobile v Rimu ali Motor Mart-Garage v Bostonu. 
Ta dva mastodonta s prostorom za 1000 in več avtomobilov sta bila seveda le pobožna želja 
naših avtomobilistov.31 Težnja po posodobitvi cestnega omrežja se začne že takoj po prvi 
svetovni vojni. Razmahne pa se v dvajsetih in še posebej v poznih tridesetih letih, ko ceste v 
Dravski banovini ter celotni Jugoslaviji niso mogle več slediti hitremu tehnološkemu napredku, 
ki je prinašal boljše in hitrejše avtomobile. Tisk se stalno pritožuje nad slabim stanjem cest. 
Ceste naj bi bile zastarele, neuporabne za moderna vozila in celo življenjsko nevarne. Pri tem 
je potrebno upoštevati, da je Jugoslavija ceste sicer obnavljala in gradila nove, a veliki gradbeni 
projekti oziroma obsežna vlaganja v prometno infrastrukturo (kot na primer v od tiska tako 
opevane nemške avtoceste) pa so bila za gospodarsko slabo razvito državo v primežu 
gospodarske krize enostavno prevelik zalogaj.32 Modernizacija cest se vseskozi obravnava kot 
nujno potrebna tudi za namene narodne obrambe in zagona gospodarstva. Vrsta člankov namreč 
poudarja pomen motorizacije za gospodarske in vojaške potrebe. Poudarek je predvsem na 
povečanju hitrosti motorizacije in poudarjanju pomena avtomobila za potrebe gospodarstva ter 
še posebej vojske. Tisk pogosto navaja dejstvo, da v primeru, da ne bo prišlo do hitrejše 
modernizacije in posodobitve cest, Jugoslavija ne bo sposobna hitro dovažati vojakov, streliva, 
opreme na eventualna bojišča, s čimer si praktično povečuje možnosti za poraz. 33 

Kraljevina Jugoslavija je torej drugo svetovno vojno dočakala slabo motorizirana. K 
hitrejši motorizaciji gotovo niso pripomogle slabe ceste, nad katerimi se tisk ves čas huduje, 
kot tudi ne trošarine na bencin, ki so bile najvišje v Evropi. Dajatve na liter bencina so namreč 
leta 1936 znašale 8 dinarjev na liter in to seveda v Beogradu, kjer ni bilo banske trošarine na 
gorivo. Po banovinah so trošarine znašale od 9 do celo 12 dinarjev na liter goriva. V sosednji 
Italiji denimo so trošarine znašale 4,625 dinarja na liter, v Nemčiji 3,850. Najceneje pa so 
gorivo plačevali v Španiji, dajatve na liter so namreč znašale 0,814 dinarja na liter. Prav 
previsoke obdavčitve in cene bencina so ena od stalnih pritožb tiskovin v tem času.34 

Avtomobilska industrija v Dravski banovini 
V Jugoslaviji oziroma v Dravski banovini ni prišlo do večjega poskusa, da bi vzpostavili lastno 
avtomobilsko industrijo. Ministrstvo za trgovino je sicer na začetku tridesetih let izdalo pogoje, 
kjer so bili navedene olajšave, ki naj bi jih prejela domača avtomobilska industrija. Mednje 
sodijo tudi oprostitev raznih taks, dajatev, carin za uvoz strojev, material za postavitev tovarne 
in podobno.35 Toda iz nadaljnjih dogodkov se da sklepati, da pobuda ni padla ravno na plodna 
tla. Jugoslaviji namreč ni uspelo osnovati lastne proizvodnje avtomobilov. Še v Dravski 
banovini, najrazvitejšem delu Jugoslavije, je bilo le nekaj samostojnih delavnic. Nekateri 
obrtniki so se vseeno poskusili uveljaviti na tem tekmovalnem trgu predvsem z izdelovanjem 
karoserij. Zanimivo je, da so se v ta posel podali predvsem kolarji, saj so spoznali, da se število 
vozov manjša, na drugi strani pa se je število avtomobilov počasi povečevalo. Že leta 1930 
imamo na Slovenskem tri obrtnike, ki so specializirani za izdelovanje avtomobilskih karoserij: 
Marjan Fajfar in Marko Perko sta delovala v Ljubljani, France Pergler pa v Mariboru. Podobne 
karoserije pa je izdelovala še cela vrsta drugih obrtnikov. Najuspešnejši med njimi je bil gotovo 
strojni kolar Jožef Peterca iz Kosez pri Ljubljani. Peterca je na prehodu iz dvajsetih v trideseta 
leta prešel z lesenih karoserij na kovinske ter s tem na serijsko proizvodnjo. »Od leta 1933 je 
delovala v Ljubljani karoserijska tovarna delniške družbe, ki je oglaševala, da ima danes 
tehnično delavnico, opremljeno z modernimi stroji za predelavo kovine in lesa v automontažne 

                                                
31 Starec, »Problem garaž v Ljubljani,« 5–7. 
32 J.P.Š., »Kaj nas učijo ceste okoli nas?,« 117–118. 
33 Vrhunc, »Modernizacija cest zahteva tudi modernizacijo prometa,« 12. 
34 Auto, »Primerjajte cene bencina drugod in pri nas!,« 6. 
35 Auto, »Automobilska industrija v Jugoslaviji,« 61. 
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svrhe.«36 Vsem tem obrtnikom in družbam je bilo skupno to, da so podvozja in motorje kupovali 
pri manjših avtomobilskih podjetjih. Ta so jim pogosto poslala tudi navodila za sestavo 
karoserije, ki so jih delavnice navadno upoštevale. Večji obrtniki in delavnice pa so izdelovali 
tudi lastne karoserije, ki so se mogle po kvaliteti meriti s karoserijami, ki so jih proizvedla večja 
avtomobilska podjetja.37 Novo obdobje za slovensko proizvodnjo karoserij se je začelo leta 
1920, ko se je Stanko Bloudek dokončno naselil v Sloveniji. Ko se je leta 1933 s svojo remontno 
delavnico pridružil podjetju Automontža in postal njej glavni konstruktor, je ta začela 
proizvajati moderne avtobusne karoserije. Motorje in podvozja pa so še vedno kupovali v tujini. 
Pri načrtovanju karoserij se Bloudek zelo pogosto ni držal načrtov proizvajalcev podvozja, 
ampak je karoserijo prilagodim domačim razmeram. Vpeljal pa je tudi moderne tehnike, kot so 
bile npr. jeklene karoserije. Automontaža je dobivala obsežna naročila za izdelavo avtobusov 
za uporabo v Beogradu in drugi krajih v kraljevini Jugoslaviji.38 

Prvi slovenski avtomobil je nastal leta 1936. Bloudek, takrat konstruktor v d. d. 
Automontaži, je na DKW podvozju in z večino originalnih delov sestavil avtomobil, ki pa mu 
je dodal nove elemente: ravno štirioglato sprednje okno, streho, vrata, zadek ter novo notranjost. 
Tako so dobili avtomobil z novo karoserijo in notranjo opremo, s pogonom na prednja kolesa, 
ki je z DKW-jevim motorjem prostornine 584 cm3 razvil 12,4kW39. Avtomobilu so nadeli ime 
Triglav in načrtovali serijsko proizvodnjo. Po pripovedovanju Bloudka in sodelavcev naj bi 
nastala serija 10 takšnih avtomobilov, katerih izdelavo je Automontaža prepustila zunanjemu 
izvajalcu. Nalogo je prevzel Jožef Peterca, a je delo slabo opravil in Triglavi so iz Automontaže 
romali nazaj k njemu na popravilo. Ni znano, da bi se kakšen Triglav vsaj delno ohranil.40 

Bolj kot domača proizvodnja karoserij je večino zanimal nakup avtomobila neposredno 
od pooblaščenih trgovcev. Najbrž je kriva splošna gospodarska zaostalost Jugoslavije, da se 
avtomobilska industrija ni močneje razvijala. Zelo verjetno pa je tudi, da je bilo lažje kupovati 
izvirne avtomobile. Tudi zanimanje za vzpostavitev avtomobilske industrije v gospodarsko 
šibki državi v času vsesplošne gospodarske krize je gotovo bilo bolj medlo, saj razen oglasov 
d. d. Automontaže ter drugih manjših družb in obrtnikov v tisku kakšnih posebnih člankov o 
jugoslovanski avtomobilski industriji, izdelovanju karoserij ali celo Triglavu ni zaslediti.  

Avtomobilske dirke na Slovenskem do druge svetovne vojne 
Pri obravnavanju zgodovine avtomobilov na Slovenskem pred prvo svetovno vojno ne moremo 
mimo avtomobilskih dirk. Sodelovanje na njih je bilo dostopno le izbrancem, prav zato so 
močno burile domišljijo splošne populacije. Dirke so požele veliko zanimanje tiska in odmev 
pri publiki, saj se je leta 1927 ob progi dirke na Ljubelj zbralo kar 4000 obiskovalcev. Kljub 
veliki odmevnosti dirk po letu 1927 zaradi nesoglasji v avtomobilskem klubu do konca druge 
svetovne vojne niso več prirejali.  

Že kmalu po ustanovitvi Kranjskega avtomobilskega kluba 17. junija 1909 so v naše 
kraje z minimalnim zamikom glede na preostali svet prodrle avtomobilske dirke. Prva večja 
avtomobilska prireditev na naših tleh je bil izlet Kranjskega avtomobilističnega kluba v Bohinj 
in na Bled 9. in 10. septembra 1910. Prva prava avtomobilistična dirka na naših tleh pa je bila 
etapa internacionalne Alpenfarht (alpska vožnja) ali tudi Internationale Prfüngesfahrt. Na 1424 
km dolgi dirki je sodelovalo 51 tekmovalcev. Na tej dirki niso tekmovali vozniki, temveč 
avtomobilske tovarne. Potekala je na relaciji: »Dunaj, Bad Ischl, nato pa čez Ture v Beljak in 
čez Predil v Trst, za tem pa mimo Opatije in Učke proti Postojni in Ljubljani, Kranju, Tržiču, 

                                                
36 Sitar, 100 let avtomobilizma, 139. 
37 Sitar, 100 let avtomobilizma, 138–139. 
38 Sitar, 100 let avtomobilizma, 143. 
39 Sitar, Z vozili skozi čas, 83. 
40 Sitar, 100 let avtomobilizma, 145. 
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Sv. Ani ter čez Ljubelj v Celovec, od tam pa skozi Maribor in Gradec nazaj na Dunaj. «41 Med 
tekmovalci ni bilo Slovencev. Po poročanju časnikov prebivalci Ljubljane kakega posebnega 
zanimanja za dirko niso kazali. Najtežji del dirke je bil prelaz Ljubelj, kjer so tekmovalci, kljub 
temu da me njimi ni bilo Slovencev, vzklikali: »Na svidenje!«42 

Že naslednje leto maja 1912 je slovenske dežele pozdravila druga Alpska vožnja. Tokrat 
v večjem obsegu in s pomembnejšimi imeni. Na sami dirki je sodelovalo 93 tekmovalcev in 
državljanstvo le-teh je bilo kar pestro. Največ jih je bilo iz domače Avstrije (45), nastopajoči 
pa so bili še iz Nemčije, Francije, Belgije, Italije, Anglije in celo ZDA. Najuglednejši sodelujoči 
je bil gotovo nadvojvoda Karl Franz Josef, ki je pozneje postal zadnji vladar Avstro-Ogrske. 
Imenitneži volana niso sukali sami, to so zanje opravljali šoferji. Verjetno je prisotnost 
pomembnih šoferjev vplivala na razpoloženje. Ljudje so za razliko od prejšnjega leta spremljali 
dirko. V Ljubljani so izobesili zastave po vseh hišah ob ulicah, po katerih je potekala dirka. 
Posebno pa so se izkazali občani občine Rateče, ki so svoje domove okrasili s slovenskimi 
trobojnicami in glasno pozdravljali 85 vozil in sodelujoče na dirki.43 Prvi je v Ljubljano prispel 
Viljem pl. Guttman z Mercedesom. Meščani glavnega mesta dežele Kranjske so dogajanju 
posvetili veliko pozornosti. Udeležence dirke je v Ljubljani sprejeli župan dr. Ivan Tavčar, 
deželni predsednik Schwartz in deželni glavar dr. Šušterčič. Za razliko od prejšnjega leta je 
karavana v Ljubljani tudi prenočila in sicer v hotelu Union. Ta dan je bilo v Ljubljani celo 120 
avtomobilov in okoli 400 uglednih gostov. Vendar ta dirka ni minila povsem brez incidenta. 
Med spuščanjem z Učke sta se smrtno ponesrečila zakonca Fischer, kar je bila prva smrtna 
nesreča na alpski dirki.44 Prva svetovna vojna je nedvomno presekala razvoj avtomobilizma ter 
avto športa na Slovenskem. Ko so topovi na frontah utihnili in je Avstro-Ogrska razpadla, se je 
slovenski avto šport znašel v novi državi in drugačnih razmerah. To pa ni zavrlo živahnega 
športnega dogajanja na Slovenskem.  

Leta 1924 je bila organizirana tudi prva dirka v povojnem obdobju. Dne 24. avgusta je 
ljubljanska podružnica Avtokluba Kraljevine Jugoslavije priredila gorsko dirko za avtomobile 
in motorje na Vrhniki. Dirka je bila na težavnem terenu in v težkih pogojih, a je bila vseeno 
velik uspeh in je požela veliko zanimanja. Že trening je bil močno obiskan in oglaševan s strani 
medijev.45 Ob začetku same dirke se je že na startu zbralo 1000 gledalcev. Poskrbljeno je bilo 
tudi za varnost, saj so gledalcem svetovali, naj se pomaknejo na razgledišča od progi in jim 
pojasnili, kako ukrepati, da ne pride do kake nezgode. Dirka se je končala brez vsake nezgode 
ali neprijetnosti. Postojnčan Josip Jurca je bil s svojim dirkalnim Fordom najhitrejši med 
avtomobili.46 Dirko na Vrhniki so priredili le enkrat, a vendar je odprla vrata za dirko na Ljubelj, 
ki je bila prvič izpeljana leta 1926. Dirka na Ljubelj je manj izkušenim avtomobilistom gotovo 
naganjala strah v kosti. Zelo strma in ovinkasta cesta je do skrajnosti preizkusila zmogljivosti 
avtomobilov in motorjev ter fizično pripravljenost voznikov. Ljubelj je bil, enako kot Vrhnika, 
dirka za motorje in avtomobile. Osmi avgust 1926 pa je bil zaradi vremena prej sodni dan kot 
dan, primeren za dirko. Kljub izredno slabim vremenskim razmeram se je na startu zbralo 25 
avtomobilov in 9 motorjev. Na progi, dolgi 10 km, je bilo kar 816 metrov višinske razlike. 
Najuglednejša udeleženca sta bila gotovo kralj Aleksander I. in kraljica Marija. Kraljevi par se 
ni dal motiti vremenu in kraljica je svojega moža varno pripeljala do vrha prelaza. Med drugimi 
znanimi udeleženci zagotovo izstopa Stanko Bloudek s svojim Fordom. Najboljši čas, in sicer 
11 minut in 50 sekund, je dosegel Alfonz Mally iz Tržiča z Lancio.47 Tekma je požela veliko 

                                                
41 Pavšič, 100 let avtošporta, 22. 
42 Pavšič, 100 let avtošporta, 23. 
43 Slovenski narod, »Mednarodna avtomobilska alpska tekma,« 7. 
44 Slovenski narod, »Mednarodna avtomobilska alpska tekma,« 7. 
45 Slovenski narod, »Trening za gorsko dirko,« 3. 
46 Slovenski narod, »Hitrostna dirka na Vrhniko,« 3. 
47 Slovenski narod, »Avtomobilne dirke na Ljubelju,« 2. 
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zanimanja v medijih in tako dala povod za uspešno nadaljevanje moto športa na Slovenskem. 
Ideja je bila celo, da bi dirko naslednje leto preselili na novozgrajeno cesto na Vršič, a je ostala 
na Ljubelju.  

Naslednje leto je bil na Ljubelju pravi avtomobilski spektakel. Prireditev je bila zelo 
odmevna, saj je časopisje prireditev najavilo že več dni vnaprej. Dirka je bila tudi mednarodno 
odmevna. Prišla sta celo nemška grofa Bergheim in Weinheim z Mercedesoma ter princ 
Leiningen z Bugatijem Supersportom. Zanimanje za dirko je bil izredno, tako da sta bila oba 
vlaka iz Ljubljane proti Tržiču polna.48 Dirko so si prišli ogledat tudi gledalci s širšega področja 
in tudi iz bolj oddaljenih delov Kraljevine Jugoslavije ter celo Avstrije. Ob progi naj bi se zbralo 
okoli 4000 gledalcev, kar je za takratne razmere velika številka. Na startu je stalo 47 vozil iz 
Avstrije, Nemčije in Jugoslavije, dirko pa jih je uspešno končalo 37. Avtomobile so razdelili v 
tri skupine glede na ceno avtomobila. Zmagovalec je bil Avstrijec Hansal s svojim Steyerem, 
ki je progo premagal v 10 minutah. Njegov glavni tekmec bi moral biti grof Bergheim, a se 
takoj po startu prevrnil in se na srečo ni huje poškodoval. Tretji v kategoriji najdražjih 
avtomobilov pa je bil Buick, ki ga je vozil Stanko Bloudek.49 To je bila obenem zadnja dirka 
na Ljubelj. Spori med avtomobilističnimi in motorističnimi klubi ter društvi so onemogočali 
izpeljavo novih dirk. Ljubelj je ponovno oživel šele po drugi svetovni vojni. Preko slovenskega 
ozemlja je v tridesetih letih potekal tudi reli Monte Carlo. Vozniki so na slovensko ozemlje 
prvič zapeljali 27. januarja 1936, kar pa ni imelo velikega odmeva. Leta 1938 sta na reliju Monte 
Carlo, ki je tedaj že tretjič potekal skozi Ljubljano, sodelovala tudi Slovenca. Brata Stojnšek iz 
Maribora sta se s svojim malim DKW postavila po robu veliko močnejšim avtomobilom. Kljub 
pomanjkljivostim sta se precej dobro odrezala. V Monako sta prispela brez časovnega pribitka. 
Vendar sta po dodatnem ocenjevanju osvojila 12. mesto med 38 tekmovalci. Dogodek ni bil 
posebno odmeven, a je pomemben zaradi prvega sodelovanja Slovencev na reliju Monte 
Carlu.50 

Mnenje o ženskih voznicah 
Avtomobil je bil še globoko v medvojni čas moška zadeva. Ženske so v ta posvečeni klub 
vstopale redko in še tedaj so bile deležne zasmehovanj. Tako lahko tudi preko člankov v 
publikacijah spremljamo šovinizem. V tridesetih letih je luč sveta ugledal celo predlog v 
osnutku zakona o varnosti v cestnem prometu, ki je določal, da se predstavnika nasprotnih 
spolov ne bi smela skupaj voziti v dvosedežnem avtomobilu.51 Zelo pomenljiv je tale stavek iz 
tistega obdobja: »Zapomni si to ženica! In če to hočeš šofirati, poišči si prijatelja! Kriv bo mož 
ali pa avto, samo ti ne …«52 Nasploh so bile ženske voznice redkost, navadno so premožnejši 
najemali šoferje, ki so gospe vozili po opravkih, in še v sredini tridesetih let so le redke dame 
vozile same. Sicer pa je bilo zaznati rahle spremembe v razpoloženju, posebej v premožnejših 
krogih konec tridesetih in v začetku štiridesetih let. Tako je ljubljanska sekcija Slovenskega 
avtomobilističnega kluba organizirala vozniški tečaj za dame, ki se je začel dne 23. junija 1940 
in se ga je povprečno udeleževalo 90 tečajnic. Izpit je bil razdeljen na teoretični in praktični 
del. Zanimivo je, da so udeleženke dvakrat tudi prisostvovale delu modernih delavnic 
Fordovega zastopstva. Slovenski avtoklub je s tem tečajem odgovoril na povečano število 
ženskih voznic v prometu ter na vsesplošno težnjo po motorizaciji Jugoslavije.53  
 
 

                                                
48 Pavšič, 100 let avtošporta, 33. 
49 Slovenski narod, »Avtomobilske in motorne dirke na Ljubelj,« 3. 
50 Pavšič, 100 let avtošporta, 37. 
51 Avto in sport, št. 5–6, (maj–junij 1939): 87. 
52 Avto in sport, »Meta. Ona, on in avto …,« 31. 
53 Avto in sport, »Naš šoferski tečaj v Ljubljani,« 93. 
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Zaključek 
Razvoj avtomobilizma na Slovenskem na prelomu 20. stoletja ni veliko zaostajal za preostalim 
svetom. Avto je bil v tem času najvišji luksuz, ki so si ga le najbogatejši lahko privoščili. Razvoj 
pa je zelo zastal v času prve svetovne vojne in nekaj let po njej. Zanimivo je, da je za ta čas zelo 
malo virov. Večina slovenskih krajev se je znašla po koncu morije v novi državi in v popolnoma 
novih razmerah. Razvoju gotovo ni pomagalo, da je bila Kraljevina SHS, pozneje Kraljevina 
Jugoslavija, revna in kmetijska država s slabo razvitim gospodarstvom in nizko kupno močjo. 
Seveda pa k razvoju nikakor ni pripomogla velika gospodarska kriza po prvi svetovni vojni. 
Kljub temu se je število avtomobilov povečevalo in k temu so gotovo pripomogle tudi dirke, ki 
so bile zelo priljubljene. Gotovo bi lahko ta del razvoja šel še dlje, če ne bi prišlo do pričkanja 
med različnimi avtomobilističnimi in motorističnimi sekcijami Dravske banovine. Ves ta čas je 
z resnično malimi koraki nastajala, preko redkih delavnic in zasebnikov, tudi domača 
avtomobilska industrija, ki je sicer ostala pri izdelovanju karoserij. Pri tem velja poudariti 
poseben odnos do nemških avtomobilov konec tridesetih let. Avtomobil si je v tridesetih izboril 
svoje mesto v jugoslovanskem prometu in njegov pomen se je hitro večal. A ravno sredi visoke 
rasti uvoza novih vozil je udarila nova svetovna morija in razvoj je za nekaj let spet presahnil.  
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Robin Dolar 

Razmerje med gospodarsko rastjo in življenjskim standardom v Angliji po 
industrijski revoluciji 

Povzetek 
V prispevku je obravnavano razmerje med gospodarsko rastjo in življenjskim standardom v 
Angliji po industrijski revoluciji. Na začetku je predstavljen širši kontekst vzrokov in posledic 
industrijske revolucije. Potem je predstavljena zgodovinska debata in sodobni pogledi na razvoj 
dejanskih plač delavskega razreda v 19. stoletju, pri čemer sta obravnavana tako »optimistični« 
kot »pesimistični« pogled; na koncu je v debati je izpostavljen najbolj priznan sodobni pogled, 
namreč, da so dejanske plače v prvi polovici stoletja znatno zaostajale za gospodarskim napredkom 
(tako imenovana »Engelsova pavza«). V nadaljevanju so predstavljeni drugi argumenti za oceno 
življenjskega standarda, kot so povprečna telesna višina, povprečna življenjska doba, nastanek 
delavskega gibanja in pogledi nekaterih takratnih intelektualcev na problematiko. Na koncu pa je 
opisan daljši razvoj neenakosti dohodkov in bogastva v Angliji, pri čemer je poudarjeno svetovno 
priznano delo ekonomista Thomasa Pikettyja, Kapital v 21. stoletju; preko Pikettyjevega dela 
lahko dobimo nov pogled na razmerje gospodarske rasti in življenjskega standarda, tema, ki ostaja 
zelo relevantno tudi v sodobnem času.  

Abstract 
The article analyses the relationship between economic growth and the standard of living in 
England after the industrial revolution. First, a broad account of the causes and consequences of 
the industrial revolution are presented. Then, the discussion between historians about the 
development of real wages of the working class in the 19th century is given, presenting both the 
»optimist« and the »pessimist« view of the subject; the roughly accepted consensus of modern 
economists is emphasized, namely, that there was a substantial gap between the level of economic 
growth and rise of real wages in the first half of the 19th century (a phenomenon also known as 
»Engels' pause«). Next, other arguments for assessing the standard of living are presented, such as 
average height, average life expectancy, the emergence of worker's movement, and the attitude of 
some contemporary intellectuals torwords the issue. Finally, a broader look at the development of 
income and wealth inequality in England is given, with an emphasis on the work of the world-
renowned economist Thomas Piketty, Capital of the 21st century; Piketty's work allows for a new 
perspective on the relationship between economic growth and the standard of living, a topic which 
still remains very relevant in contemporary society. 

Ključne besede: industrijska revolucija, življenjski standard, gospodarska rast, neenakost 
dohodkov in bogastva, angleška zgodovina. 

*** 
Uvod 

Industrijska revolucija je nedvomno eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini razvoja 
človeške družbe. Eden najbolj razvpitih zgodovinarjev 19. stoletja, Eric Hobsbawm, je mnenja, da 
industrijska revolucija predstavlja najpomembnejšo temeljno spremembo družbe od poljedelske 
revolucije (ki je pomenila konec starih lovskih družb in nastanek prvih visokih civilizacij).1 Razlog 
za to na videz pretirano izjavo je dejstvo, da je industrijska revolucija prvič v svetovni zgodovini 
                                                
1 Hobsbawm, Čas revolucije, 31. 
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omogočila stalno pozitivno gospodarsko rast. Do takrat je namreč gospodarska rast povečini 
stagnirala, po tem obdobju pa je stalno znašala približno 2 %, kar je pomenilo ogromen dvig v 
svetovni gospodarski produktivnosti.2 Temu neverjetnemu in enkratnemu skoku je sledil 
nezaslišani gospodarski razvoj, kar je eden glavnih razlogov, da je sodobna družba 21. stoletja 
videti tako drugačna kot tista ob koncu 18. stoletja. 

Nedvomno je res, da sta bila gospodarski in tehnološki napredek v moderni dobi del 
dolgotrajnega splošnega družbenega napredka, ki se je zgodil v zadnjih dveh stoletjih in pol.3 Toda 
gospodarskega napredka ne moremo enačiti z družbenim napredkom v vseh obdobjih; šele ko 
gospodarska rast vpliva na dobrobit celotne družbe, lahko govorimo o vsesplošnem napredku. Če 
gospodarstvo nima pozitivnega vpliva na celotno družbo, potem ne opravlja svoje glavne naloge: 
izboljšanja življenja ljudi. 

Problematika razmerja med gospodarskim napredkom in dvigom povprečnega 
življenjskega standarda ostaja zelo aktualna tudi v 21. stoletju. Neenakost v dohodkih in imetju je 
postala pomemben del političnega diskurza predvsem po prehodu v neoliberalni kapitalizem v 
80-ih letih prejšnjega stoletja. Dejanske povprečne plače delavcev (ki se merijo v dohodkih glede 
na stroške – ta vrednost pove, kaj si posamezniki dejansko lahko kupijo s plačami) v zadnjih nekaj 
desetletjih kljub stalnemu gospodarskemu napredku v mnogih zahodnih državah stagnirajo ali pa 
se zelo počasi dvigajo, pri čemer se družbena neenakost v veliko primerih veča. Večina dohodkov 
se izteka v sam gospodarski vrh.4 V politiki na to opozarja povečanje števila nekaterih politično 
levo usmerjenih ideologij, med katerimi je morda najbolj opazna predsedniška kandidatura in 
popularnost senatorja Bernieja Sandersa v ZDA, ki se sam opredeljuje kot demokratični socialist 
(v času pisanja tega prispevka izgleda precej verjetno, da bo ponovno kandidiral v predsedniških 
volitvah leta 2020). 

Diskusija o gospodarski neenakosti pa je stalnica v akademskih krogih že od vzpostavitve 
modernega kapitalizma in zdaj ni nič drugače. Leta 2013 je izšla knjiga ekonomista Thomasa 
Pikettyja Kapital v 21. stoletju, ki je postala eno najvplivnejših del v akademskem življenju 
zadnjega časa. V tem delu Piketty analizira dolgoročne trende gospodarske neenakosti v zadnjih 
dveh stoletjih. Na podlagi teh podatkov izpostavi nekatere glavne vzroke za te trende in napove, 
kako se bo neenakost verjetno nadaljevala v 21. stoletju.5 

V prispevku se bom osredotočil na vprašanje, kako je gospodarski napredek, ki ga je 
prinesla industrijska revolucija, vplival na kvaliteto življenja prebivalstva v Angliji v 19. stoletju. 
Za to temo sem se odločil, ker me je zanimalo, ali bodo lahko nove raziskave (predvsem Pikettyjev 
prispevek k tej temi) omogočile drugačen pogled na razmerje med gospodarskim napredkom in 
življenjskim standardom v obdobju po eni največjih gospodarskih sprememb v svetovni zgodovini. 
Poleg tega mislim, da bom lahko z raziskavo zgodovine neenakosti boljše razumel sedanji politični 
diskurz in dogajanje okoli te teme. 

V nalogi bom najprej opisal zgodovinski kontekst industrijske revolucije; potem bom 
opisal zgodovinske razprave o stanju dejanskih plač v prvi polovici 19. stoletja v Angliji; 
nadaljeval bom z današnjimi pogledi na razvoj plač; potem bom opisal druge socialne argumente 

                                                
2 Pinker, Enlightenment Now, 81. 
3 Pinker, Enlightenment Now, skoraj cela knjiga se ukvarja z dokazovanjem te teze. 
4 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 24. 
5 Pikettyjevo delo pa je bilo seveda tudi tarča nekaterih kritik, predvsem s strani ekonomistov (na kritike je tudi 
odgovoril). V sodobne ekonomske debate se v tem prispevku ne bom poglabljal. Za pregled nekaterih ugovorov 
navajam naslednji članek: Steinbaum, »Why are Economists Giving Piketty the Cold Shoulder?«. 
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o življenjskem standardu v tem obdobju; v zaključku pa bom trende neenakosti v 19. stoletju 
dopolnil z razvojem neenakosti v 20. in 21. stoletju. 

O zgodovinski debati glede dejanskih plač v prvi polovici 19. stoletja v Angliji je bilo 
napisano sorazmerno veliko. Zaradi pomanjkanja ekonomskega in matematičnega znanja nisem 
šel v podrobnosti o razlikah med analizami. Namesto tega sem najprej obnovil glavne prispevke k 
razpravi, potem pa sem podrobneje opisal analize v člankih, ki so v sodobnem času najbolj citirani 
in upoštevani. To pa samo po sebi ne pomeni, da je to pravilen pogled – veliko zgodovinarjev in 
ekonomistov, še posebej v preteklosti, je bilo nasprotnega mnenja; je pa vidik, ki sem ga predstavil 
v nalogi, stvar konsenza najboljših sedanjih virov, ki sem jih našel. Pri tem sem se precej zanašal 
na verodostojnost Pikettyja in na njegovo literaturo, saj je njegovo delo tisto, ki je v sedanji 
akademski razpravi najbolj referenčno na tem področju. 

Zgodovinsko ozadje: industrijska revolucija in njene posledice v družbi 
Industrijska revolucija se je začela proti koncu 18. stoletja v Angliji. Do nje je prišlo zaradi 
kombinacije več dejavnikov; po zgodovinarju F. Braudelu gre za mešanico demografske, 
poljedelske in tehnološke revolucije. Pri tem je težko reči, da je eden od teh dejavnikov vzrok za 
druge, saj so razvoji na teh področjih vplivali in omogočali razvoj drug drugemu. Z analizo 
zgodovine dolgega trajanja je ugotovil, da se nekateri od teh procesov začeli že stoletja pred 
začetkom industrijske revolucije.6 

V Angliji pa so bili konec 18. stoletja ugodni gospodarski pogoji, da je lahko prišlo do 
industrijske revolucije. Anglija je imela dobro razvit državni trg – v določeni meri zato, ker je 
otok. Zaradi relativno dobro razvite infrastrukture so bili različni deli države povezani bolje kot 
države na celini. Angleško kmetijstvo je bilo prav tako dovolj močno, da je lahko podpiralo 
ogromno demografsko rast, do katere je prišlo v 19. stoletju. Poleg tega je bilo poljedelstvo skoraj 
že pripravljeno za prihod kapitalizma, saj je peščica zemljiških lastnikov imela v lasti večino 
obdelovalne površine, ki so jo obdelovali zakupniki in zaposleni delavci.7 Anglija je bila tudi 
politično usmerjena v večanje dobička in gospodarski napredek; prav tako v angleškem političnem 
sistemu ni bilo nekaterih tradicionalnih institucionalnih ovir, ki so bile pogoste na celini. Poleg 
tega je imela Anglija najboljšo mornarico, ki je lahko, predvsem po napoleonskih vojnah, 
kraljevala svetovnemu gospodarskemu trgu. Ker je do industrijske revolucije najprej prišlo v 
Angliji in ker so imeli Angleži nazor nad morjem, so lahko postali največja politična in 
gospodarska sila 19. stoletja.8 

Kot sem že omenil, je industrijska revolucija omogočila stalno gospodarsko rast. 
Gospodarska rast se meri z več dejavniki. Industrializacija je omogočila dvig produktivnosti 
posameznega delavca; tako so se večali dobički, ki so jih potem kapitalisti lahko vlagali v nadaljnjo 
rast gospodarstva. Skupaj z demografsko rastjo, torej z večanjem delovne sile, in z ugodnim 
trgovanjem se je lahko stalno dvigala produktivnost celotnega gospodarstva države. Pokazatelj 
gospodarske rasti je tudi razširjenost angleškega trgovanja; Anglija je imela na primer leta 1780 
podoben obseg trgovine kot Francija, po revoluciji pa je bila njena trgovina dvakrat bolj obsežna. 
V večkratnem preseganju drugih držav se meri tudi angleško proizvajanje skoraj vseh surovin, s 
katerimi je lahko zaradi nadzora nad morjem ugodno trgovala po vsem svetu. Anglija je postala, 
kot je zapisal Hobsbawm, »tovarna sveta«.9 
                                                
6 Braudel je svoje teze o vzrokih za industrijsko revolucijo razvil v delih: Braudel, Materialna civilizacija, ekonomija 
in kapitalizem. Čas sveta I in II. 
7 Hobsbawm, Čas revolucije, 34. 
8 Hobsbawm, Čas revolucije, 35. 
9 Hobsbawm, Čas revolucije, 59. 
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Najhitrejša in najbolj obsežna industrializacija v Angliji pa je privedla do tega, da so bile 
tudi družbene posledice revolucije gospodarstva prav tam največje. V času industrializacije se je 
končal tradicionalni način ruralnega življenja, ki je prestavljal določeno stabilnost in način 
življenja, ki so ga bili ljudje pripravljeni sprejeti (ta stabilnost pa je pomenila tudi dolgotrajno 
stagnacijo in nizek življenjski standard). Za delo v tovarnah se je moral velik del prebivalstva 
preseliti v mesta in opustiti svojo zemljo. Mesta so postala prenaseljena, kar je povzročalo lakoto, 
slabo higieno, širjenje epidemij in nasploh nevzdržne življenjske razmere, s katerimi se država 
takrat ni kaj dosti ukvarjala.10 

Razvoj industrije, ki je potrebovala vse več delovne sile, je povzročil razvoj nove družbene 
razslojenosti in nastanek delavskega razreda ali proletariata. Ker socialna zakonodaja še ni bila 
vzpostavljena in sindikati še niso bili ustanovljeni, so lahko kapitalisti brez ovir izkoriščali delavno 
silo za večji dobiček. Zato so bili delovni pogoji v tovarnah za današnje razmere nepredstavljivi. 
Delavci so morali ure in ure opravljati repetitivno delo za slabe plače; delati so morali celo otroci. 
Ogromen del prebivalstva je bil prisiljen v take pogoje, ker zaradi gospodarskega pritiska preprosto 
niso imeli druge možnosti. Poleg fizičnega bremena je imela industrializacija tudi izredno velik 
vpliv na duševno življenje delavskega razreda; pogoji življenja so pripeljali do demoralizacije 
ogromnega dela prebivalstva, ki se je kazala v povišani stopnji samomorov ter širjenju prostitucije, 
alkoholizma, kriminalnosti in apatije.11 

V takih pogojih se je rodil tudi upor proti sistemu, ki je družbo pripeljal do takega stanja. 
Zgodovina Anglije 19. stoletja je tako poleg gospodarskega napredka tudi zgodovina delavskih 
gibanj in oblikovanja splošne delavske zavesti. Angleški delavski razred se je pri tem opiral tudi 
na ideje francoske revolucije in še posebej na radikalne metode jakobincev. Organizirali so splošne 
zveze sindikatov in kot strategijo za upor uporabljali generalne stavke. Delavci so se upirali in 
organizirali na več načinov; najbolj obsežna in znana organizacija tega časa je politično gibanje 
Čartizem (1838–1848). Kljub nekaterim uspehom pa so imela ta gibanja predvsem zaradi 
pomanjkanja jasnih ciljev, kvalitetnega vodstva in koordinacije v prvi polovici stoletja še precej 
omejen vpliv.12 

Življenjski in delavni pogoji proletariata v Angliji so že v tistem času postali tudi predmet 
intelektualnih razprav. Najbolj znan mislec, ki se je ukvarjal s to temo, je nedvomno nemški filozof 
Karl Marx. Leta 1848 je Marx, skupaj z nemškim filozofom in prijateljem Friedrichom Engelsom, 
izdal Komunistični manifest, v katerem zagovarja revolucijo proti kapitalizmu in se zavzema za 
vzpostavitev novega političnega sistema – komunizma. Leta 1867 pa je izdal prvo knjigo svojega 
najbolj znanega dela Kapital, v katerem je opisal glavne sile in način delovanja kapitalizma.13 
Engels pa je bil sin lastnika tekstilne tovarne v Manchestru; to mu je dalo priložnost, da je lahko 
živel med angleškimi delavci; svoje ugotovite je leta 1845 popisal v delu Položaj delavskega 
razreda v Angliji.14 

Ideje Marxa in Engelsa so imele ogromen vpliv na nadaljnji razvoj intelektualnega 
življenja. Prav tako pa sta bila povezana z organizacijo delavskih uporov že v 19. stoletju, 
predvsem pa so bila njuna dela ključnega pomena za razvoj socialističnih revolucij v 20. stoletju. 

 

 
                                                
10 Hobsbawm, Čas revolucije, 241–242; Engels, Položaj delavskega razreda, 583–588. 
11 Engels, Položaj delavskega razreda, 700–708; Hobsbawm, Čas revolucije, 240–243. 
12 Hobsbawm, Čas revolucije, 250–257. 
13 »Karl Marx.« 
14 »Friedrich Engels.« 
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Plače delavskega razreda 
Nadaljujem s problematiko ocen življenjskega standarda v Angliji po industrijski revoluciji. Eden 
najpomembnejših dejavnikov pri oceni življenjskega standarda je razvoj povprečnih dejanskih 
plač delavskega razreda v 19. stoletju. Višina plač je tudi dejavnik, ki ga je mogoče kvantitativno 
izmeriti, seveda pa ga je treba dopolniti tudi z drugimi pokazatelji in argumenti, kar bom storil v 
nadaljevanju prispevka. 

Razprava med zgodovinarji o dejanskih plačah v Angliji v 19. stoletju 
Med zgodovinarji poteka dolgotrajna razprava o nihanju dejanskih plač delavcev od industrijske 
revolucije do sredine 19. stoletja (to je približna ocena, konsenza o natančni letnici ni, saj je govor 
o daljšem procesu; ključno prelomno točko se tako včasih umešča na konec 40-ih let, včasih šele 
v 50. leta itd.); o drugi polovici stoletja je manj nestrinjanja. Debata v osnovi poteka med tako 
imenovanimi pesimisti – tistimi, ki so mnenja, da so dejanske plače stagnirale (ali pa celo padale) 
do sredine stoletja, in pa optimisti – tistimi, ki argumentirajo, da so se dejanske plače začele znatno 
dvigovati že v obdobju do preloma stoletja. Na osnovi optimističnega pogleda se da sklepati, da je 
znaten dvig plač pomenil tudi dvig življenjskega standarda že v prvi polovici stoletja.15 

Nekateri zgodovinski članki podajajo pregled poteka debate.16 Ključni prispevki k razpravi 
vsebujejo prve ocene o dejanskih plačah; to je tako imenovani »Clapham-Ashton pogled«, po 
katerem so se plače znatno dvignile že do preloma stoletja. Ta analiza je bila potem močno 
kritizirana, predvsem s strani levičarjev in marksistov. Med drugim je bil v središču te razprave v 
60-ih letih prav Hobsbawm, ki je bil (seveda) na strani pesimistov. Na strani optimistov je bil v 
tem obdobju najbolj prominenten zgodovinar Ronald Max Hartwell, ki je na argumente in kritike 
Hobsbawma tudi neposredno odgovarjal v več člankih, v katerih lahko vidimo, kako izgleda 
prerekanje zgodovinarjev. Hobsbawm je v tej razpravi med drugim kritiziral samo metodologijo, 
ki so jo optimisti uporabljali za oceno dejanskih plač; kritiziral je na primer argument, da se je 
splošni državni proračun v tem času povečal – izpostavil je, da to ne pomeni, da se je tudi stanje 
za množice izboljšalo, saj se je neenakost v dohodkih prav tako povečala.17 

Poleg tega Hobwbawm poudarja, da je potrebno večjo težo dati tudi »sociološkim«, 
kvalitativnim argumentom, torej tudi drugim dejavnikom, ki lahko prispevajo k pojasnjevanju te 
problematike.18 Hartwell pa obtožuje Hobsbawma, da dela logične napake pri svojih argumentih 
in da uporablja jezik, ki je očitno pristranski. Poleg tega je mnenja, da so se plače morale dvigniti 
že v prvi polovici stoletja, saj so bile v drugi polovici znatno višje, do česar je moralo priti 
postopoma.19 (To so samo nekateri glavni argumenti v razpravi.) 

Sodobnejši pogledi na razpravo 
Nadaljnji pomembni prispevki k razpravi zadevajo razvoj nove metodologije za oceno dejanskih 
plač, ki sta jih opravila zgodovinarja Peter Lindert in Jeffrey Williamsona leta 1983. Tako 
imenovan »Lindert-Williamson indeks« je prispevek k optimistični strani razprave. Po tej oceni 
so se dejanske plače vseh slojev znatno dvignile predvsem v 20-ih letih 19. stoletja.20 
                                                
15 Nardinelli, »Industrial revolution and the Standard of Living.«; Hobsbawm, »The Standard of Living during the 
Industrial Revolution: A Discussion,« 119–120. 
16 Hobsbawm, »The Standard of Living during the Industrial Revolution: A Discussion,« 119–120. Hobsbawm v 
referenci poda dela glavnih zgodovinarjev, ki so se udeležili te debate. 
17 Hobsbawm, »The Standard of Living during the Industrial Revolution: A Discussion,« 122. 
18 Hobsbawm, »The Standard of Living during the Industrial Revolution: A Discussion,« 128–131. 
19 Hartwell, »The Standard of Living,« 136–137. 
20 Feinstein, »Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution,« 625–658; Nardinelli, »Industrial revolution and the Standard of Living.«. 
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Na pesimistični strani akademikov pa je bil ključen zgodovinar Charles H. Feinstein, ki je 
kritiziral omenjeni indeks. V članku iz leta 1998 z naslovom Nadaljevanje pesimizma: dejanske 
plače in življenjski standard v Britaniji med industrijsko revolucijo in po njej (Pessimism 
Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution) je opisal nov in (po njegovem mnenju) natančnejši indeks za oceno dejanskih plač.21 

Feinstein natančno opiše metodologijo za svoje ocene o plačah, ki jih potem primerja z 
ocenami o stroških za preživetje, ki vključujejo hrano, pijačo, obleke, najemnino itd. Od prejšnjih 
metod se njegova razlikuje predvsem po tem, da so stroški na osnovi njegovih ocen precej višji od 
drugih analiz.22 Poleg tega poudarja, da je pri plačah potrebno upoštevati druge dejavnike, kot so 
brezposelnost in nove stroške zaradi pogojev v mestih.23 Dvig dejanskih plač v Angliji v 19. 
stoletju je po njegovi analizi videti nekako tako: do leta 1830 so plače povsem stagnirale; od leta 
1830 naprej so se začele počasi višati; v 40-ih je spet sledila kriza, ki je poslabšala stanje; znatno 
in stalno višanje plač se je pa začelo šele po letu 1860. Med leti 1780 in 1860 so se dejanske plače 
tako dvignile za 30 % brez upoštevanja zgoraj omenjenih kvantitativnih dejavnikov; z 
upoštevanjem teh dejavnikov pa je ta odstotek znatno nižji in znaša približno 10 do 15 % po 
njegovi oceni. To je precejšnje odstopanje od prejšnjih ocen, po katerih so se plače dvignile za kar 
90 %.24 Po začetku industrijske revolucije v 80-ih letih so se plače torej zvišale, ampak le za 10 do 
15 %, kar je v skladu s pesimističnim pogledom. Ta ugotovitev je tudi kompatibilna z drugimi 
ugotovitvami – sociološkimi ali kvalitativnimi dejavniki, na katere opozarja tudi Feinstein. 

Kot sem že omenil, Feinsteinov indeks uporabi tudi ekonomist Robert Allen v svoji analizi 
v članku Engelsova pavza: pesimistov priročnik za britansko industrijsko revolucijo (Engels' 
Pause: A Pessimist's Guide to the British Industrial Revolution) iz leta 2006. Allen problematiko 
opiše kot razmerje med produktivnostjo in dejanskimi plačami delavcev. Produktivnost delavcev 
(BPD na delavca) se je z industrijsko revolucijo stalno večala; dejanske plače pa so dolgo časa 
stagnirale (do 30. ali 40. let), ali pa so se dvigale precej počasneje kot produktivnost delavcev (do 
leta 1860); šele po letu 1860 so se plače začele dvigovati sorazmerno z dvigom produktivnosti 
delavcev. Allen obdobje stagnacije plač, torej obdobje do leta 1840, označi kot »Engelsovo 
pavzo«.25 Engelsova pavza je definirana kot obdobje, ko se produktivnost delavcev viša, njihove 
plače pa stagnirajo. 

                                                
21 Feinstein, »Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution,« 648. 
22 Feinstein, »Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution,« 640. 
23 Feinstein, »Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution,« 650. 
24 Feinstein, »Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution,« 649–650. 
25 Allen, Engels' Pause: A Pessimist's Guide to the British Industrial Revolution, 1–2. 
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Slika 1: Primerjava dvigovanja dejanskih plač delavcev in BDP-ja.26 
Allen je v svoji analizi podal tudi razlago, zakaj je prišlo do takega razvoja v dveh fazah. 

Tehnični napredek, do katerega je prišlo v obdobju po industrijski revoluciji, je pomenil povečanje 
produktivnosti delavcev, kar je pomenilo povečanje potreb po kapitalu; z več stroji in boljšo 
opremo, pa tudi z boljšo infrastrukturo, dodatnimi stanovanji za delavce itd., se je lahko 
produktivnost gospodarstva povečevala in kapitala je bilo vse več. Zaradi velike potrebe po 
kapitalu je bil donos kapitala zelo velik, kar je povečalo profit kapitalistov, s tem pa se je povečal 
tudi državni dohodek. Kapitalisti so zaslužili več, delavcem pa se to ni poznalo na plačah, saj je 
razmerje med kapitalom in delom ostalo relativno stalno, kupna moč delavskih plač pa je 
stagnirala. V tem obdobju se je neenakost drastično povečala.27 

Ampak to stanje je bilo le začasno. V drugi polovici stoletja se je vzpostavilo uravnoteženo 
razmerje med rastjo kapitala in širjenjem delovne sile, kar je vodilo k dviganju plač, ki je bilo 
sorazmerno rasti produktivnosti. Povečanje produktivnosti in akumulacija kapitala sta bila v tej 
analizi predstavljena kot primarna razloga tako za stagnacijo plač kot tudi za kasnejšo povišanje 
plač. Zamik je mogoče razložiti ekonomsko.28 Pri tem je vredno poudariti, da višanje dejanskih 
plač ne pomeni nujno manjšanja neenakosti, saj se kapitalistom tudi stalno višajo dobički; pomeni 
pa bolj uravnoteženo višanje dobičkov na obeh straneh. 

Sociološki argumenti 
Dejanske plače pa seveda niso edini dejavnik pri merjenju življenjskega standarda. V tem poglavju 
bom opisal nekaj drugih argumentov, ki jih je težje kvantificirati ali pa sami po sebi ne morejo 
direktno dokazati stanja v družbi, so pa pomembni indikatorji, ki morajo biti vključeni celotno 
sliko. 
                                                
26 Allen, Engels' Pause: A Pessimist's Guide to the British Industrial Revolution, 17. 
27 Allen, Engels' Pause: A Pessimist's Guide to the British Industrial Revolution, 13. 
28 Allen, Engels' Pause: A Pessimist's Guide to the British Industrial Revolution, 13. 
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Eden od takih dejavnikov je merjenje povprečne telesne višine ljudi. Povprečna višina se 
načeloma veča z boljšimi pogoji – boljša prehrana, manj lakote, boljše zdravstvo itd.; toda na 
telesno višino vplivajo tudi drugi dejavniki, zato ne moremo neposredno vzročno povezati večanja 
telesne višine in izboljšanja življenjskih pogojev, lahko pa pogledamo na korelacijo med njima. 
Povprečna telesna višina se je v Angliji od poznih 1780-ih do zgodnjih 1820-ih večala, potem je 
od 1820-ih do 1840-ih zmanjšala, potem je do približno 1860-ih stagnirala, po 1860-ih pa je spet 
začela naraščati.29 Protislovje je torej v tem, da se je po koncu napoleonskih vojn in v času 
gospodarskega napredka povprečna telesna višina začela zmanjševati za približno dve desetletji, 
potem pa je še približno dve desetletji stagnirala.  

Nadaljnji dejavnik je pričakovana življenjska doba. Splošna raziskava kaže, da se je 
povprečna življenjska doba v Angliji od 1790-ih do 1820-ih podaljšala za 3 leta (s 37 let na 40 let), 
potem pa je približno 50 let stagnirala. Ta razvoj je treba pojasniti tudi v širšem kontekstu: 
povprečna svetovna življenjska doba se je od konca 18. stoletja do danes več kot podvojila. Večino 
zgodovine je bila povprečna življenjska doba od 30 do 35 let, zdaj je pa znaša približno 75 let.30 
Osnovni trend v moderni dobi, s katerim jo je potrebno primerjati, je stalno podaljševanje 
življenjske dobe. Na dolgoročno stagnacijo življenjske dobe v tem času torej ne moremo gledati 
kot na nekaj nevtralnega, ampak kot nekaj negativnega. 

Poleg tega so druge raziskave pokazale, da se je povprečna življenjska doba v mestni in 
industrijski populaciji v drugi četrtini stoletja celo skrajšala, potem pa se ni začela podaljševati do 
1870-ih.31 Ta podatek potrjuje tudi dejstvo, da so v nekaterih raziskavah ugotovili višjo 
(pričakovano) življenjsko dobo na podeželju kot v mestu.32 

Stagnacija ali pa celo poslabšanje telesne višine in pričakovane dolžine življenjske dobe 
do 60-ih in celo 70-ih let 19. stoletja je očitno v nasprotju z optimističnim pogledom na življenjski 
standard v Angliji po industrijski revoluciji.  

Vredno je omeniti tudi splošno družbeno dogajanje v tistem času. Kot sem že omenil, je 
prva polovica 19. stoletja čas nastanka in organizacije prvih splošnih delavskih protestov. Ne 
moremo dvomiti o tem, da so se pripadniki delavskega razreda v tem času počutili zapostavljene 
in ogrožene; to je bil konec koncev razlog, da se je oblikovala skupna delavska zavest, da je prišlo 
do uporov in da so bile organizirane splošne stavke. Zakaj bi se upori nižjih razredov začeli prav 
v 30-ih in 40-ih letih, če bi se njihove plače v tistem času znatno dvigale in življenjski standard 
izboljševal? 

Pomembna so tudi mnenja nekaterih intelektualcev tistega časa – stanje delavskega razreda 
po industrijski revoluciji je že takrat postalo ena glavnih tem akademskih raziskav. Večina 
takratnih intelektualcev je to stanje videla kot zelo velik problem. Prav tako je večina 
zgodovinarjev, ki so o tem pisali od 19. stoletja naprej do začetka razprave o dejanskih plačah, 
pisala o obubožanosti delavskega razreda.33 To je bil čas, ko se je oblikovala socialistična in 
komunistična ideologija z deli Marxa in Engelsa. Engels je v predgovoru svojega dela o pogojih 
delavskega razreda poudaril pomembnost te teme za takratno družbo:  

 

                                                
29 Feinstein, »Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution,« 629–630. 
30 Pinker, Enlightenment Now, 54. 
31 Feinstein, »Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial 
Revolution,« 631. 
32 Hobsbawm, »The Standard of Living during the Industrial Revolution: A Discussion,« 127. 
33 Hobsbawm, »The Standard of Living during the Industrial Revolution: A Discussion,« 124. 
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Naslednji listi obravnavajo predmet, ki sem ga hotel prvotno obdelati kot eno samo 
poglavje obširnejšega dela o družbeni zgodovini Anglije. Njegova pomembnost me 
je pa kmalu prisilila, da sem mu dal samostojno obliko. Položaj delavskega razreda 
je faktična podlaga in izhodišče vseh socialnih gibanj sedanjosti, ker je najvišji in 
najbolj razgaljeni vrh naše obstoječe družbene bede. Neposredno je rodil francoski 
in nemški delavski komunizem, posredno pa fourierizem, angleški socializem in 
komunizem omikanih plasti nemške buržuazije.34 

 
O stanju v tovarnah in o življenju delavskega razreda nasploh govorijo tudi takratni 

pisatelji. Med njimi je morda najbolj znan roman Charlesa Dickensa Oliver Twist. Oliver je na 
začetku romana prisiljen delati v tovarni v izredno slabih pogojih. 

O čem so torej takratni misleci pisali, če so se življenjski standardi delovnega razreda res 
izboljšali? Delavski upori, raziskave in mnenja takratnih intelektualcev, nastanek socializma in 
komunizma in tudi leposlovje tistega časa niso v skladu z izboljšanjem življenjskih standardov 
delavskega razreda. 

Thomas Piketty: širši pogled 
Nadaljujem z umestitvijo povedanega v širši in daljši kontekst razvoja neenakosti dohodkov in 
bogastva v družbi, ki je neposredno povezan tudi z vprašanjem razmerja med gospodarsko rastjo 
in življenjskim standardom. Piketty v svojem delu analizira podatke o razporeditvi dohodkov in 
kapitala v Angliji od konca 18. stoletja do 21. stoletja. Povišanje dejanskih plač v drugi polovici 
stoletja (ali celo kasneje, v 60-ih letih) po njegovi analizi ne spremeni osnovnih trendov 
kapitalizma: vse več kapitala je v rokah vse manjšega števila posameznikov. O zvišanju dejanskih 
plač delavcev pravi: »… v obdobju med 1870–1914 v najboljšem primeru opazimo stabilizacijo 
izredno visokega nivoja neenakosti in v nekaterih pogledih neskončno spiralo neenakosti, ki jo 
zaznamuje vse večja koncentracija bogastva.«35 

                                                
34 Engels, Položaj delavskega razreda, 557–558. 
35 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 8. 
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Slika 2: Razvoj neenakosti premoženja v Veliki Britaniji, 1810-2010.36 
Na sliki 2 lahko vidimo, da delež kapitala, ki ga je imelo tako vrhnjih 10 % kot vrhnji 1 % 

prebivalstva, proti koncu stoletja ni začel padati. 
Razvoj neenakosti v distribuciji dohodkov in kapitala v Angliji je v skladu s splošnimi 

sklepi Pikettyjeve raziskave. Avtor poda osnovni princip, ki vodi razvoj neenakosti kapitala: če je 
odstotek donosa kapitala glede na celotno vrednost (»average annual rate of return on capital … 
expressed as a percentage of its total value – r«)37 višja od stopnje ekonomske rasti (»rate of growth 
of the economy, that is, the annual increase in income or output – g«),38 potem se bo neenakost 
povečevala. Tistim, ki imajo kapital, se bo ta kapital večal, poleg tega pa se bo povečeval vse 
hitreje, če je stopnja teh dohodkov višja od stopnje državne rasti gospodarstva.39 Bogati dejansko 
postajajo bogatejši. 

Ta trend na dolgi rok vodi v neenakost v vseh državah, ne samo v Angliji. Do prekinitve 
širjenja neenakosti je prišlo šele v 20. stoletju kot posledica velikih katastrof: prve svetovne vojne, 
velike gospodarske krize leta 1929 in druge svetovne vojne.40 

Opisani osnovni trend se ne reši sam od sebe s prostim trgom; nasprotno – če prosti trg 
deluje brez ovir, se bo neenakost sama po sebi višala po Pikettyjevi teoriji. Ker je r večji od g pri 
                                                
36 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 344. 
37 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 25. 
38 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 25. 
39 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 26. 
40 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 13–15. 
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razvoju praktično vsakega gospodarstva na zahodu (r je zgodovinsko gledano 5 %, g pa 2 %),41 je 
osnovni trend mogoče omejiti s posredovanjem države. To je mogoče opaziti v Ameriki v sredini 
30-ih let po uvedbi New Deala in v Evropi po drugi svetovni vojni, ko so bila na zahodu 
vzpostavljena trdno zasidrana načela socialne države. Tako je ostala nekaj desetletij po drugi 
svetovni vojni stopnja neenakosti relativno nizka. To obdobje se je končalo s splošno liberalizacijo 
trga ob koncu 70-ih in pa predvsem v 80-ih letih, s čimer smo vstopili v obdobje neoliberalnega 
kapitalizma.42 

Pomembno je tudi poudariti, da je stopnja davkov in osnovna 'r večja od g' dinamika nista 
edina dejavnika, ki vplivata na neenakost, in tega tudi Piketty ne trdi. Na razvoj neenakosti je med 
drugim vplivala tudi globalizacija in tehnološki napredek. Ampak to je eden pomembnih 
dejavnikov, na katerega imamo preko zakonodaje dejanski vpliv; to se kaže tudi v različnih 
stopnjah neenakosti po svetu danes – tako v Ameriki kot v Veliki Britaniji je stopnja neenakosti 
višja kot drugje, kar je skoraj gotovo povezano tudi z visoko stopnjo deregulacije, ki sta jo v teh 
državah vpeljala Ronald Reagan in Margaret Thatcher v 80-ih letih prejšnjega stoletja.43 

Zaključek 
V prispevku sem raziskoval razmerje med gospodarsko rastjo in življenjskim standardom v Angliji 
po industrijski revoluciji. Kljub temu da je industrijska revolucija in gospodarska rast, ki ji je 
sledila, dolgoročno zagotovo zvišala življenjski standard celotne družbe, tega ne moramo trditi za 
vsa obdobja. 

V ospredju razprave o življenjskem standardu je bila zgodovinska razprava o razvoju 
dejanskih plač delavskega razreda v 19. stoletju. Po sodobnih analizah lahko sklenemo, da so 
dejanske plače delavcev dolgo po začetku industrijske revolucije stagnirale ali pa so se le počasi 
dvigale, medtem ko sta gospodarska rast in produktivnost delavcev naraščali. Med leti 1780 in 
1860 se je dejanska plača po najnovejših ocenah dvignila le za 10 do 15 %. Dejanske plače 
delavcev so se torej začele znatno dvigovati šele v drugi polovici stoletja. 

Poleg tega je potrebno pogledati še druge dejavnike, ki so indikatorji življenjskega 
standarda. Povprečna telesna višina in življenjska doba sta v prvi polovici stoletja povečini 
stagnirali (ali pa se celo zmanjšali), kar kaže na slabe življenjske pogoje. V prvi polovici stoletja 
je zaradi slabih pogojev v mestih in v tovarnah prišlo do množičnih uporov. Večina intelektualcev 
tistega časa je videla položaj delavskega razreda v Angliji kot enega glavnih problemov tistega 
časa; na tej osnovi sta se v tem času razvili ideologiji socializma in komunizma, v ospredju katerih 
je dobrobit delavcev. 

Vsi omenjeni argumenti kažejo na to, da se gospodarska rast in življenjski standard nista 
razvijala skladno. Gospodarska rast je bila vse večja že kmalu po industrijski revoluciji. Življenjski 
standard prebivalstva pa je v prvi polovici stoletja po kriteriju dejanske plače delavcev bolj ali 
manj stagniral, po socioloških kriterijih pa se je celo poslabšal. Življenjski standard se je izboljšal 
šele v drugi polovici 19. stoletja, ampak še vedno ne v sorazmerju z gospodarsko rastjo. 

Ta sklep je tudi v skladu s Pikettyjevim glavnim argumentom, da se neenakost brez posega 
države sama po sebi povečuje. Trend širjenja neenakosti, ki se je začel z industrijsko revolucijo, 
je v Angliji dejansko prekinila šele prva svetovna vojna. V 20. stoletju sta ta trend ustavili še 
svetovna gospodarska kriza in druga svetovna vojna. Po drugi svetovni vojni je bila stopnja 
neenakosti v Angliji in drugih zahodnih državah relativno nizka. Eden od razlogov za to je bila 

                                                
41 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 25–27. 
42 Piketty, Capital in the Twenty-First Century, 13–15. 
43 Pinker, Enlightenment Now, 110–111. 
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politika, ki je podpirala močno socialno države in relativno visoke davke. Po liberalizaciji v 80-ih 
letih se je neenakost ponovno začela povečevati, kar se dogaja še danes. 

Na osnovi pregleda zgodovine 20. stoletja lahko kritično ocenimo komunistične in 
socialistične rešitve (vsaj v oblikah, v katerih so se udejanjale). Vendar gospodarska rast in prosti 
trg sama po sebi ne bosta zagotovila uravnotežene distribucije bogastva: nasprotno, in neenakost 
bo verjetno postajala vse večja. Zato potrebujemo družbeni in politični sistem, ki zagotavlja, da bo 
gospodarska rast pomenila tudi dobrobit za celotno družbo. 
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