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Uvod

Sv. Ladislav je bil rojen leta 10411 v Krakovu na ozemlju 
današnje Poljske. Njegov oče Bela I. (1016–1063; ogrski kralj 
1060–1063) je bil iz kraljeve rodbine Arpadovičev2 in sin bra-
tranca sv. Štefana Ogrskega (975–1000–1038). Mati sv. La-
dislava je bila Sventena (Riska) iz poljske kraljeve rodbine 
Piastov.3 Tako se je po žilah sv. Ladislava pretakala ogrska 
in slovanska kri. Pravzaprav so ga že za časa življenja obto-
ževali, da je zaradi svojega odraščanja na Poljskem in zaradi 
slovanskega imena bolj Poljak kakor Oger.

Sv. Ladislav je svetniška osebnost, ki je v srednjem veku v 
srednji Evropi bistveno zaznamovala prehod iz poganstva v 
krščanstvo, iz barbarstva v krščansko kulturo, iz plemenske 
ureditve v državno ureditev in iz brezpravja oz. moči močnej-
ših v vladavino prava.

Pričujoča knjižica o sv. Ladislavu ni akademska razprava, 
pač pa želi preprosto in poljudno predstaviti čas, v katerem 
je živel, in njegovo osebnost. V slovenski znanstveni literaturi 
je namreč obdobje življenja sv. Ladislava obravnavano precej 
razpršeno oz. sploh ne, tako da se je akademsko neizobraže-
nemu človeku, ki ob slovenski literaturi ni študiral še tuje, 
domala nemogoče dokopati do podatkov, ki bi vsaj v obrisih 
pravilno izrisali podobo in čas sv. Ladislava.

Knjižica želi tako kot nekakšen vademekum »povzetek« 
predstaviti bistvene podrobnosti iz življenja sv. Ladislava in 
jih postaviti tudi v širši kontekst srednje Evrope. Pri predsta-
vitvi bodo tako opuščene nebistvene podrobnosti in zastra-
nitve, a ne v tej meri, da življenja in delovanja sv. Ladislava 
bralec ne bi mogel presoditi z lastnim mišljenjem. Obenem 
seveda knjižica spodbuja k nadaljnjemu študiju, tako sloven-
ske kakor srednje evropske zgodovine in kulturne zapuščine.
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Sv. Ladislava je za svetnika razglasil papež Celestin III. 
(1106–1191–1198) 27. junija 1192, ljudstvo, ki mu je vladal, 
pa ga je kot svetnika častilo vse od njegove smrti 29. junija 
1095. Madžarski nacionalizem je v 19. in v začetku 20. sto-
letja skušal zlorabiti njegovo češčenje (kult) za namene ma-
džarizacije in krepitve madžarske narodne zavesti, kar je bila 
velika zloraba njegove svetniške osebnosti v politične name-
ne. Tako so ga Slovaki, Slovenci in Hrvati začeli zavračati kot 
»madžarizatorja in okupatorja« in so ga nekateri razglasili 
celo za »vojnega zločinca«, Katoliško cerkev pa za neumno 
deklo madžarskih nacionalističnih interesov, ki naj bi iz poli-
tičnih razlogov pristala na kanonizacijo kralja sv. Ladislava, 
da bi v Ogrskem kraljestvu pomagala zatreti Slovake, Hrvate 
in Slovence.

V odgovor na to krivico, ki so jo sv. Ladislavu napravili na-
cionalizmi, želi knjižica predstaviti tudi njegovo svetništvo, 
tako preprosto, da ga bo lahko prav vsak vernik branil pred 
obrekovanjem.

Ob vsem tem pa nam Bog po zgodovinskih dejstvih kar 
sam ponuja sv. Ladislava, ob vseh drugih vladarskih svetni-
kih, ki jih bomo srečali v knjižici, za glavnega zavetnika više-
grajske skupine in srednje Evrope.

Sv. Ladislav, pravični kralj – prosi za nas Troedinega Boga! 

Družinske in politične okoliščine 
v srednji Evropi ob rojstvu sv. Ladislava 

Neposredno pred vladavino sv. Ladislava, to je v drugi po-
lovici 10. in v prvi polovici 11. stoletja, so srednje evropska 
ljudstva prehajala iz poganstva v krščanstvo in v srednji 
Evropi začela ustanavljati katoliške države oz. kraljestva. Ta 
prehod iz poganstva v krščanstvo in posledično iz barbar-
stva v omiko in iz plemenskih zvez v državno ureditev ka-
toliške monarhije je v srednji Evropi potekal domala 200 
let in še zdaleč ni bil končan za časa vladanja sv. Ladislava; 
vseboval je številne napetosti, prav kakor je napovedal sam 
Odrešenik Jezus Kristus: »Od dni Janeza Krstnika do zdaj si 
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nebeško kraljestvo s silo utira pot in samo močni ga osvaja-
jo« (Mt 11,12).

Da bi mogli bolje razumeti čas, v katerem je živel sv. Ladi-
slav, si bomo vsaj v obrisih skušali najprej ogledati politične 
okoliščine, v katerih so se konec 10. in v začetku 11. stole-
tja znašle Ogrska, Poljska, Češka, Kijevska Rusija, Slovaška, 
Spodnja Panonija in njihovi vladarji.

Arpadoviči in Ogrska

Leta 996 se je sv. Štefan Ogrski ( ok. 975–1000–1038) po-
ročil z bl. Gizelo Bavarsko (ok. 985–1000–ok. 1060).4 Gizela 
je na poroko pristala z zagotovilom, da bo lahko med Ogri 
razširila krščanstvo, saj je pred snubitvijo želela vstopiti v 
samostan. Da je prav ona dokončno prinesla med Ogre kr-
ščanstvo, potrjuje tudi dejstvo, da je sv. Štefanu podelil za-
krament sv. birme škof sv. Vojteh (ok. 950– 997)5 šele v letu 
njune poroke in da je Štefanov oče Geza (945–997), čeprav je 
bil krščen, živel še praktično kot pogan. Kljub upiranju po-
ganske stranke na Ogrskem je papež Silvester II. (ok. 938–
999– 003)6 leta 1000 sv. Štefanu poslal kraljevo krono. Tako 
sta bila sv. Štefan in bl. Gizela na božič leta 1000 kronana za 
prvi katoliški kraljevi par na Ogrskem.

Med svojim kraljevanjem sta v kraljestvu ustanavljala be-
nediktinske samostane in župnije po načelu »ena cerkev za 
deset vasi«7 in deset škofij za celotno kraljestvo. Tako sta Ogr-
ski zagotovila trdno cerkveno organizacijo in pot v krščan-
sko omiko. Poroka ogrskega vladarja z latinsko princeso je 
Ogrsko dokončno odtrgala od Bizanca ter deželo vključila v 
latinsko–rimsko krščansko kulturo. Mednarodno sta se sv. 
Štefan in bl. Gizela uveljavila z ustanovitvijo samostana v Je-
ruzalemu, bogato okrašene cerkve v Carigradu in romarske-
ga zavetišča v Rimu. 

Na splošno je bil sv. Štefan široka, razgledana osebnost 
in je znal razviti tisto duhovno rahločutnost, ki je manjkala 
njegovemu očetu, ki se je neobrzdano prepuščal strastem. S 
svojo odločnostjo, ki jo je znal omehčati s pobožnostjo, je po-
stal pravi REX CHRISTIANISSIMUS – krščanski kralj – bra-
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bi se tako obvarovali nemirov v kraljestvu. Boleslav II. Drzni 
pa naj bi bil ob tej priložnosti kot poljski knez celo pripravljen 
priznati sv. Ladislava tudi za svojega kralja in Poljsko združiti z 
Ogrsko. Kljub vsemu sv. Ladislav na izvolitev za kralja ni hotel 
pristati, dokler se Salomon ne odpove ogrski kroni, »ker zaradi 
zemeljske krone ni želel izgubiti nebeške krone«.

V obdobju svojega vojvodstva v Nitri je bil sv. Ladislav tudi 
prvič poročen. Ime žene ni znano, naj pa bi bila hči nekega 
ogrskega velikaša. Rodila mu je hčer, katere ime prav tako ni 
znano. Znano pa je, da je bila ta hči poročena z Jaroslavom 
Svjatopolkovičem (1070–1124), ki je pripadal dinastiji Rjuri-
kovičev, ni pa bil véliki knez Kijevske Rusije.

Danes je splošno sprejeto, da je imel sv. Ladislav s prvo 
ženo samo eno hčer, medtem ko nekateri zgodovinarji na 
podlagi nekoliko manj zanesljivih virov še vedno navajajo, da 
je imel s prvo ženo še eno hčerko, prav tako nepoznano po 
imenu, ki je bila poročena z ruskim plemičem Vladimirjem 
Volhinskim (+1123).

Prva leta kraljevanja (1077–1089)

Prva leta kraljevanja sv. Ladislava so bila zaznamovana 
s težavami, ki jih je kraljestvu in sv. Ladislavu nakopal nje-
gov bratranec, odstavljeni kralj Salomonom. Tako sv. Ladi-
slav, kakor Salomon, nista želela spoštovati želje ogrskih 
velikašev, le da bi Salomon rad bil kralj, sv. Ladislav pa ne, 
velikaši pa se niso strinjali ne z enim ne z drugim. Po več-
letnih pogajanjih in celo nekaj spopadih med kraljem Salo-
monom, sv. Ladislavom in ogrskimi velikaši, se je Salomon 
leta 1080 ali 1081 končno odpovedal ogrski kroni in je bil sv. 
Ladislav kronan za kralja, Salomonu pa je določil apanážo 
(rento). Ob kronanju je papež sv. Gregor VII. sv. Ladislavu po-
slal pozdravno pismo, sv. Ladislav pa mu je obljubil, da bo v 
svojem kraljestvu pomagal pravi veri in krščanski morali do 
popolne zmage, saj so ob njegovem kronanju Ogri še gojili 
poganske navade in barbarske strasti. Kljub temu je ljudstvo 
novega kralja sprejelo z navdušenjem in odobravanjem ter se 
veselilo njegove pregovorne tankovestnosti.
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Kronike ga opisujejo kot izredno impozantnega moža, za 
glavo višjega od drugih mož. Kljub svoji telesni veličini pa je 
njegovo obnašanje izražalo umirjenost, modrost in pogum. 
Ogrsko ljudstvo s svojimi velikaši je v njem prepoznalo moža, 
ki ima vse potrebne vladarske talente. Namen njegovega kra-
ljevanja je bil: »Božjo čast poviševati, sveto vero utrjevati in 
blagor podložnikov pospeševati!« 

Če se je kralj sv. Štefan v ljudski spomin zapisal kot da-
režljivi in modri kralj, pa se je sv. Ladislav zapisal vanj kot 
pravični in viteški kralj, ki je bil vedno pripravljen domovino 
braniti pred zlom, naj bo to pred roparskimi ljudstvi ali pred 
nemoralo njenih prebivalcev. V svoji vladavini je razglasil 
tri knjige zakonov, prvi dve kmalu po kronanju in tretjo leta 
1092. S temi pravnimi določili, ki so, primerno barbarske-
mu ljudstvu, ki mu je vladal, temeljile na drakonskih (zelo 
strogih) kaznih, je na Ogrskem začel vzpostavljati pravni red. 
S prvo knjigo zakonov je zaščitil krščanstvo,80 z drugo knji-
go ogrsko lastnino81 in s tretjo knjigo osebno lastnino.82 Sv. 
Ladislav je kot kralj dokazal, da daje pravici prednost pred 
krivico in nasiljem ter da je varuh zakonitega reda v državi. 
Posebej tankovestno je nadzoroval plemiče in duhovnike, da 
bi tako mogel tudi preproste ljudi na podlagi njihovega zgle-
da voditi po poti krščanske kulture.

Kralja sv. Štefana in njegovega sina sv. Emerika je začel 
častiti kot svetnika ter sprožil postopek za njuno kanoniza-
cijo. V današnjem Siniobu v Romuniji je zgradil samostan 
Szentjobb,83 v katerem je shranil relikvije sv. Štefana.

Kljub vsemu pa za vladanje nesposobni in odstavljeni 
kralj Salomon ni držal svoje besede, ki jo je dal sv. Ladislavu 
in ogrskim velikašem ob kronanju sv. Ladislava, in je po kra-
ljestvu netil državljansko vojno, da bi se vrnil na prestol. Sv. 
Ladislav ga je zato, da ohrani mir v kraljestvu, leta 1082 dal 
zapreti v Višegradu. Ob kanonizaciji sv. Štefana I. Ogrskega 
in sv. Emerika, 20. avgusta 1083, je sv. Ladislav Salomona 
pomilostil in ga izpustil iz ječe, kar pa se mu je zelo mašče-
valo, saj se je Salomon povezal s Kumani in leta 1086 z njimi 
napadel Ogrsko. Sv. Ladislav je njihov napad odbil. Po tem 
naj bi Salomon živel kot puščavnik in spokornik v Puli na 
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Istrskem polotoku, kjer ga ljudje častijo kot svetnika (spokor-
nika), čeprav od Cerkve ni bil nikoli razglašen za svetnika.

Kmalu po kronanju se je sv. Ladislav leta 1078 kot vdo-
vec drugič poročil z Adelajdo Švabsko (ok. 1060–1090). Ade-
lajda je bila hči švabskega vojvode in nemškega protikralja 
Rudolfa Raihenfeldna (ok. 1025–1080) in Adelajde Savoyske 
(ok. 1050–ok. 1079), ki je bila sestra cesarice Berte Savoyske 
(1051–1081), prve žene cesarja Henrika IV. Sv. Ladislav se 
je ob poroki strinjal, da bo tasta podprl v boju s cesarjem 
Henrikom IV., ki je bil v neprekinjenih sporih s papežem sv. 
Gregorjem VII. in tako domala z vsem krščanskim svetom. 
Vendar sta tast in tašča sv. Ladislava umrla že v prvih dveh 
letih po poroki sv. Ladislava in njune hčere. Leta 1081 je pa-
pež sv. Gregor VII. ženi sv. Ladislava, kraljici Adelajdi pisal, 
naj moža spodbuja in podpira pri njegovi skrbi za samostane 
in reveže v kraljestvu. 

Druga žena sv. Ladislava, kraljica Adelajda, je umrla leta 
1090, pet let pred sv. Ladislavom, in bila pokopana v vesz-
premski katedrali, kjer je še vedno njen grob. Leta 1088 je 
sv. Ladislavu rodila hčer Piroško (1088–1143). Piroška se je 
po smrti sv. Ladislava, leta 1104 poročila z bizantinskim ce-
sarjem Ivanom II. Komnenom (1087–1118–1143). V Bizancu 
je Piroška kot cesarica sprejela ime Irena in se je posvečala 
predvsem molitvi in vzgoji svojih sedmih otrok. Njen najmlaj-
ši sin je postal bizantinski cesar Manuel I. Komnen (1118–
1143–1180). Piroška oz. Irena je danes češčena kot sv. Irena 
Carigrajska, tako v Pravoslavni kot v Katoliški Cerkvi.

Hrvaška nasledstvena vojna (1089–1092)

Leta 1089 je brez potomstva umrl, ali bil morda celo ubit 
od poganske stranke, hrvaški kralj Dimitrij Zvonimir, mož 
sestre sv. Ladislava, hrvaške kraljice Helene Lepe. Slavonski 
del hrvaškega kraljestva (približno porečje Drave in Save) 
se je oklenil kraljice vdove Helene Lepe in za kralja skupaj 
z njo predlagal sv. Ladislava, dalmatinski oz. primorski del 
Hrvaške pa je za novega kralja postavil Štefana II. S tem so v 
Hrvaškem kraljestvu nastali nemiri in se je ponovno začelo 
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