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Uvod
V tej diplomski nalogi bom opisal življenje Pira iz Epira, pri čemer se bom sicer bolj
osredotočil na zadnji del življenja, začel pa bom v času malo pred njegovim rojstvom. Tako
bomo imeli boljši pregled nad okoliščinami, v katerih je odraščal, pa tudi družbenim stanjem,
ko je sam začel vplivati na dogodke v Sredozemlju. V največjo oporo mi bojo Plutarhova
Življenja in Diodorjeva Bibliotheca Historica. Na žalost se ni ohranilo veliko virov, tako da
se moramo zadovoljiti s tistimi, ki so nam ostali. Plutarh sam se je opiral na Pirove spomine,
tako da je zelo verjetno, da so nekateri podatki netočni in pristranski. Pirovi spomini se na
žalost niso ohranili.
Tema moje diplomske naloge me je pritegnila, ker sem za Pira slišal že pred časom, vendar
do pred kratkim o njem nisem izvedel česa bistvenega. Ko sem izvedel malo več o njem in
njegovih dosežkih, me je presenetilo, da ni bolj znan, moje zanimanje zanj pa se je še
povečalo. To temo sem si torej izbral, ker me fascinira Pir kot oseba in ker želim več izvedeti
o njem.
Na koncu tega dela so priloženi rodovniki nekaterih družin, ker se nekatera imena ponavljajo
in so tam z namenom, da ne pride do zmešnjave. Zemljevidi bojo prav tako na koncu ampak
tudi med besedilom, na koncu poglavij, za lažje orientiranje.
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Čas po Aleksandrovi smrti
326–304: druga samnitska vojna
323: Aleksander umre
323–322: Lamijska vojna
321/320: Perdikas umre
319/18: v Sirakuzah nastopi Agatokles
317/316: Antigon usmrti Evmena
312: Selevkija se loči od Antigonovega kraljestva
311: sklenjen mir med diadohi, nova vojna med Sirakuzami in Kartagino
307: Demetrij nastopi v Atenah
304: Agatokles se okliče za kralja
302: razglašena Panhelenska zveza
301: bitka pri Ipsu
299–292: tretja samnitska vojna
289: Agatokles umre
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Grški prostor in vzhod
Aleksander Veliki je umrl leta 323 pr. n. š. Po njegovi smrti je njegov imperij sicer ostal
enoten, vendar ne za dolgo. Izvedena je bila nova delitev satrapij, pri čemer so bili
oškodovani satrapi iranskega rodu1. Antipater je dobil v upravo evropski del, Perdikas pa
azijski (Aleksandrov naslednik, Filip III je bil nesposoben za vladanje). Egipt je šel v upravo
Ptolemaju, Paflagonija in Kapadokija sta šli Evmenu, Pamfilija, Likija in Velika Frigija so šle
Antigonu, helesponska Frigija pa Leonatu. Lizimah je dobil pod poveljstvom Antipatra
Trakijo.
V Atenah je po Aleksandrovi smrti prišla na oblast protimakedonska stranka. Atene so
izstopile iz Korinstke zveze in ustanovile Helensko zvezo. Antipater razmer ni zmogel
obvladovati. Bil je sprva poražen v lamijski vojni, vendar so Atene kasneje izgubile v
pomorski bitki pri Amorgu leta 322. Istega leta so bile poražene tudi v kopenski bitki pri
Kranonu.
Antipater je potek vojne obrnil v svoj prid s pomočjo Kraterja. Zaradi Kraterjeve pomoči
Antipatru pa je Perdikas poskušal uveljaviti svojo dinastijo kot naslednico Aleksandrove. To
je želel doseči s poroko s Kleopatro – Aleksandrovo sestro. Zaradi njegovih ambicij po
oblasti so se ostali diadohi začeli povezovati proti njemu. Iz istega razloga je šel tudi na
pohod proti Egiptu, ki pa je bil neuspešen. Po njem je bil umorjen, Egipt pa se je osamosvojil.
Antipater ni uspel utrditi svoje oblasti v Aziji, zato jo je raje prepustil Antigonu. Po
Antipatrovi smrti njegov naslednik ni postal njegov sin Kasander, ampak Poliperhon.
Kasander se mu je uprl in dobil pomoč od Antigona, Ptolemaja in Lizimaha. Tako je postal
dovolj močan, da je lahko utrdil oblast v Grčiji. Leta 317/16 je Antigon porazil še Evmena in
ga usmrtil.

1

Bratož, Grška Zgodovina, 192.
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Slika 1: Države diadohov leta 315 pr. n. š.
Vir: http://www.historysifter.net/2016/05/alexanders-great-successors-wars-and.html (Dostop: 9. julij
2017).

S tem je postal Antigon najmočnejši med diadohi in ostali so se začeli združevati proti njemu.
Poleg tega se je leta 312 od njegovega kraljestva odcepil njegov babilonski satrap Selevk.
Leta 311 je bil sklenjen mir, ki je potrdil tedanje stanje. Selevk je bil edini, ki ni pristopil h
pogajanjem.

Slika 2: Države diadohov leta 310 pr. n. š.
Vir: http://www.historysifter.net/2016/05/alexanders-great-successors-wars-and.html (Dostop: 9. julij
2017).
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Selevk je, ko se je odcepil od Antigonovega kraljestva, utrdil svojo oblast na iranskem
prostoru. Del Indije, ki ga je zavzel Aleksander, je dal indijskemu kralju Čandragupti v
zameno za 500 slonov. Antigonov sin, Demetrios, je leta 307 spravil Atene na Antigonovo
stran, s čimer se je obnovila vojna med diadohi. Sledila je štiriletna vojna med Kasandrom in
Demetrijem, v kateri je zmagal slednji in leta 302 je bila razglašena Panhelenska zveza, h
kateri so pristopile skoraj vse grške polis. Antigon je postal zaščitnik te zveze. Kot odgovor
na to so se združili vsi ostali diadohi, vključno s Selevkom, in leta 301 porazili Antigona v
bitki pri Ipsu. Njegovo celotno ozemlje so si razdelili med seboj.

Slika 3: Države diadohov leta 301 pr. n. š.
Vir: http://www.historysifter.net/2016/05/alexanders-great-successors-wars-and.html (Dostop: 9. julij
2017).

V zgoraj priloženih slikah kažejo približne meje držav diadohov. Zelena označuje
Kasandrovo, rdeča Lizimahovo, rjava Antigonovo in rumena Ptolemajevo državo.
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Rim in Velika Grčija
Rim
Rim se je 3 leta pred smrtjo Aleksandra Velikega zapletel v drugo samnitsko vojno (326–
304). Rimljani so sprva utrpeli hude poraze, vendar so s časom dobili premoč. Leta 304 so
sklenili mir, ki je utrdil njihovo prevlado v srednji Italiji. Južnoitalski Lukani so bili na
začetku vojne rimski zavezniki, vendar so po prvotnih rimskih porazih zavezništvo prekinili.
Ta njihov nerešen odnos je bil povod za tretjo samnitsko vojno (299–292), v kateri so se
bojevala vsa močnejša ljudstva na apeninskem polotoku, z izjemo Grkov. V tej vojni je, za
razliko od prejšnje, Rim vedno imel premoč. Po zmagi je Rim imel nadzor nad vsem
ozemljem od Etrurije do Lukanije, kar pomeni, da so bili Grki na tem območju v eksistenčni
nevarnosti. Zaradi tega so prosili za pomoč polis v matični Grčiji.

Velika Grčija
Sirakuze so bile ob koncu 4. stoletja precej uspešne v svojih vojnah proti zunanjemu
sovražniku – Kartagini. Dobro so se branile, vendar niso bile dovolj močne, da bi lahko kaj
pridobile iz vojn. Leta 319/18 je v Sirakuzah državnik in vojskovodja Agatokles postal
strateg z izrednimi pooblastili in na podlagi tega postavil tiransko oblast leta 316/15. Leta 311
je začel novo vojno proti Kartagini, v kateri je sprva trpel hude poraze, zaradi katerih se je
odločil za tvegano potezo – obleganje samega mesta Kartagine. Mesta ni uspel zavzeti. Ob
njegovem povratku na Sicilijo je bil sklenjen mir, ki je obnovil staro stanje.
Nato se je po zgledu diadohov oklical za kralja, se povezal s Ptolemajem I in usmeril svojo
pozornost proti severu. Želel si je pod sirakuško hegemonijo povezati vse Grke v južni Italiji,
da bi lahko na podlagi tega obnovil vojno s Kartagino. Premagal je Lukane in si za nekaj časa
podredil Korkiro.2 Leta 295 je premagal še Brutijce. Po teh uspehih se je povezal z
Demetrijem, Antigonovim sinom, in začel graditi veliko ladjevje, vendar je umrl, preden bi
lahko končal svoje načrte.
Spodaj je priložena slika, ki kaže širjenje rimskega ozemlja. Po 3. samnitski vojni je Rim
nadzoroval območja, ki so obarvana z oranžno, rdečo in svetlo rdečo barvo. Svetlo oranžna
barva označuje rimske pridobitve po vojni s Pirom.
2

Bratož, Grška zgodovina, 200.
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Slika 4: Širjenje Rima v času republike. Vir: https://www.pinterest.com/pin/128493395593362964/
(Dostop: 9. julij, 2017).
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Pirovo otroštvo
319/318: Pir se rodi
317: upor v Epiru
306: Pir postane kralj Epira
302: Neoptolem II. postane kralj Epira
301: bitka pri Ipsu
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Družina
Plutarh začne z zgodovino Pirove družine pri mitološkem Ahilu. Njegov sin, Neoptolem, ki
je imel vzdevek Pir, naj bi prišel na območje Epira3 in dobil to ozemlje pod svojo oblast.
Posledično je tudi sam Ahil bil v Epiru še posebej čaščen. Kralji, ki so sledili, naj bi postali
nič boljši od barbarov, dokler ni Taripas uvedel grške navade, pisavo in zakone in jih s tem
''rešil''. Taripas je imel sina Alketa (Alcetas), Alket pa Aribasa (Arybas) in Neoptolema I.
(Neoptolemus). Aribas je nato imel sina Ekida (Aecidas), ki je s Ftio (Phthia) imel dve hčeri,
Troas, Deidameo in sina Pira (Pyrrhus)4. Neoptolem I. je imel sina Aleksandra I. Epirskega in
hči Olimpijado (Olympias). Aleksander I. je imel sina Neoptolema II. s svojo nečakinjo
Kleopatro Makedonsko, ki je bila hči Olimpijade. Olimpija je bila poročena s Filipom II.
Makedonskim, s katerim je imela poleg Kleopatre tudi sina, Aleksandra Velikega.
Aleksander Veliki in Pir sta bila torej mrzla bratranca.

3

Plutarh, Življenje Pira, 1, 2.

4

Plutarh, Življenje Pira, 1, 3–4.
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Odraščanje
Izgoni in prihod na oblast
V Pirovem zgodnjem otroštvu je prišlo do upora v Epiru, v katerem so uporniki odstranili
Ekida in usmrtili njegove podpornike, na oblast pa so postavili sina od Neoptolema I,
Aleksandra I.5 Plutarh ne omenja izrecno, kdo naj bi to bil. Pira so služabniki odnesli v Ilirijo,
h kralju Glavkias (Glaucias). Glavkias se je bal Kasandra, ki je bil Ekidov sovražnik, vendar
ga je vseeno sprejel na svoj dvor. Ko je bil Pir star 12 let, ga je postavil na epirski prestol. 5
let kasneje, ko je bil zdoma na poroki enega od Glavkievih sinov, je spet prišlo do upora v
Epiru. Uporniki so znova postavili na oblast drugo polovico družine, tokrat Neoptolema II.
Tokrat je Pir šel h Demetriju, Antigonovemu sinu, ki je bil poročen s Pirovo sestro
Deidameo.

Bitka pri Ipsu
Pir je bil prisoten v »veliki bitki pri Ipsu, v kateri so se bili vsi Aleksandrovi nasledniki«6 ob
Demetriju, kjer naj bi pognal v beg sovražnika.
Do bitke je prišlo, ker so se ostali diadohi bali Antigonove rastoče moči. Ta je na pomoč
poklical svojega sina Demetrija v Anatolijo. Ptolemaj se je bojeval v Siriji, Selevk in Lizimah
pa sta Antigona pripeljala do bitke pri Ipsu. Obe vojski sta bili ogromni, vendar so se za
odločilen dejavnik, ki je obrnil potek bitke v Selevkov prid, izkazali sloni, ki jih je ta dobil od
Čandragupte. Spopad je začel Demetrij, z napadom konjenice, ki je spravila levo Selevkovo
krilo v beg. Slednji je kot odgovor na to postavil črto slonov in zavaroval levi del svoje
vojske. S tem je preprečil Demetriju, da bi pomagal Antigonovi sredini. Antigona je ubilo
kopje in po njegovi smrti se je njegova vojska sesula.7
Po bitki je Pir pazil na Demetrijeva mesta v Grčiji, saj naj bi Atenci izvolili prepoved vstopa
vsem kraljem v Atene. Sam je šel pustošit Lizimahovo ozemlje. S tem je osvežil zaloge svoje

5

Plutarh, Življenje Pira, 2, 1

6

Plutarh, Življenje Pira, 4, 3. Prev. Anron Sovre.

7

Grant, Bojevanje, 30.
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vojske in ji povrnil nekaj morale. Demetrij je kmalu za tem sklenil mir s Ptolemajem, Pir pa
je v njegovem imenu šel v Egipt kot talec.
Na Ptolemajevem dvoru se je očitno izkazal za zelo sposobnega in prepričljivega moža, saj se
je tam poročil z Antigono, hčerko Ptolemajeve žene. Ta je Antigono dobila v zvezi z
Makedoncem Filipom, še preden se je poročila s Ptolemajem.

Slika 5: Lokacija in sile bitke pri Ipsu. Vir: Grant. Bojevanje, 30.
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Pirovo odraslo življenje
297: Pir se vrne v Epir in ubije Neoptolema
288: Demetrij zbeži iz Makedonije, Pir postane kralj Makedonije
284: Lizimah izžene Pira iz Makedonije
283: Demetrij umre

16

Kralj Epira
Zarota
Po poroki z Antigono je Pir dobil vojsko, s katero se je vrnil v svojo domovino in zopet
postal kralj. Plutarh poroča, da je večina prebivalstva bila vesela Pirove vrnitve, ker so
sovražili Neoptolema, saj je bil okruten in nasilen vladar8 (v angleškem prevodu Bernadotte
Perrina je prevedeno kot strog in arbitraren). Vendar sprva ni ukrepal proti Neoptolemu;
nekaj časa sta bila celo prijatelja in skupaj vladala, kot je bila navada v Epiru. S časom pa so
ljudje začeli ščuvati drugega proti drugemu in ko je Pir izvedel, da ga Neoptolem namerava
umoriti, je s spletkami pridobil čim več prič ter nato sam ubil svojega bratranca. Večina
prebivalstva ga je podpirala, poleg tega pa so se tudi želeli znebiti Neoptolema, tako da to
dejanje ni prineslo posledic s strani ljudstva.

Dejanja v Makedoniji
Antipater, sin Kasandra, vladarja Makedonije, je izgnal svojega brata Aleksandra. Ta se je v
stiski zatekel h Demetriju, poleg njega pa je prosil za pomoč tudi Pira. Prvi ni mogel
pomagati, ker je imel druge opravke, Pir pa se je odzval, pod pogojem, da bo za pomoč dobil
v zameno nekaj ozemlja v Makedoniji. Aleksander je na to zahtevo pristal. Pir je vzel
obljubljena mesta, nato pa zavzel preostalo Antipatrovo ozemlje in ga dal Aleksandru.
Lizimah je sicer želel pomagati Antipatru, vendar je bil tudi on zaposlen z drugimi zadevami.
Zato je, po poročilu Plutarha, poslal Piru pismo, ki naj bi bilo od Ptolemaja. V njem je prosil
kralja Epira, naj opusti svojo ekspedicijo v zameno za ogromno količino denarja. Lizimah se
je očitno zavedal, da Pir ne bo zavrnil Ptolemaja. Vendar naj bi Pir spregledal, da gre za
spletko, ker pismo ni bilo naslovljeno tako, kakor bi bilo, če bi ga napisal njegov tast. Pisalo
je, da »Kralj Ptolemaj želi kralju Piru srečo in zdravje«, po običajih pa naj bi pisalo »Oče želi
sinu srečo in zdravje«.9
Ko je Demetrij le prišel, njegova pomoč ni bila več potrebna. Z Aleksandrom sta se kmalu
zasovražila. Demetrij ga je ubil in bil imenovan za kralja Makedonije. To je sprožilo
sovraštvo med njem in Pirom, stvari pa je še dodatno poslabšala smrt Pirove sestre
Deidameje.

8

Plutarh, Življenje Pira, 5, 1.

9

Plutarh, Življenje Pira, 6, 4. Prev. Anton Sovre.
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Demetrij je zavzel Etolijo in šel proti Piru, ta pa proti njemu, ko je zvedel za te dogodke. Na
poti sta zgrešila drug drugega, tako da je Demetrij šel plenit Epir, Pir pa je napadel vojsko, ki
jo je njegov sovražnik pustil v Etoliji. V tej bitki, v kateri je sodeloval Demetrijev domnevno
najboljši general, se je Pir osebno spopadel z njim, da bi dokazal, da mu pripada Ahilova
čast; ne le po krvi, temveč tudi po pogumu, kakor pravi Plutarh.10
Pir in njegovi vojaki so zmagali. Po tej bitki je Pirov ugled začel naraščati tudi med
Makedonci.
Nadaljnji potek vojne ni bil nič posebnega. Pir je večkrat opustošil Demetrijevo ozemlje,
dokler ga nista napadla še Lizimah in Ptolemaj. Demetrij se je odločil za spopad s Pirom, ker
je vojska dezertirala v prid Lizimaha. Računal je namreč na to, da bojo vojaki raje ostali
zvesti njemu kakor pa da bi se pridružili Piru, ki ni bil Makedonec. Vendar se je zmotil.
Njegova vojska je vseeno raje služila Piru, ki je bil smatran za bolj kraljevskega in boljšega
poveljnika kot Demetrij. Nekaj mož je celo šlo do svojega kralja in mu svetovalo, naj odide
in se reši, kar je tudi storil.11 Bitko je Pir torej zmagal brez spopada in bil imenovan za kralja
Makedonije. Za svojo pomoč je Lizimah zahteval deljeno vladanje nad osvojenim
kraljestvom, na kar je Pir pristal. To se je zgodilo leta 287 pred našim štetjem, njuno sovladje
pa je trajalo približno 4 leta.
Po svojem porazu je Demetrij poskušal obnoviti svoj vpliv v Grčiji. Pri tem je imel kar nekaj
uspeha, predvsem v Tebah. Atene so znova izvolile arhonte, zaradi česar je Demetrij začel
oblegati mesto. Arhonti so na pomoč poklicali Pira. Še preden pa je prišlo do spopada, je
Demetrij opustil obleganje ter odšel v Azijo, kjer je želel zavzeti nekaj Lizimahovega
ozemlja.12 Ta odprava ni obrodila uspeha, na koncu pa je Demetrij postal še Selevkov
sovražnik in umrl v njegovem ujetništvu. To je bilo pomembno tudi za Pira in Grčijo, saj je
po Demetrijevem propadu v Aziji Lizimah napadel svojega sovladarja in ga izgnal v Epir.

10

Plutarh, Življenje Pira, 7, 4.

11

Plutarh, Življenje Demetrija, 44, 5–6; Plutarh, Življenje Pira, 11, 6.

12

Plutarh, Življenje Demetrija, 46, 1–2.
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Vojna z Rimom
282: Tarent pride v spor z Rimom
281: Tarent pošlje prošnjo za pomoč Piru
280: Pir pride v Italijo
280: Bitka pri Herakleji
279: Bitka pri Avskulu
279: Dogovor med Kartagino in Rimom
278: Kartagina oblega Sirakuze, Pir se odpravi na Sicilijo
276: Pir se vrne v Tarent
275: Bitka pri Beneventu
274: Pir se vrne v Epir
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Začetek vojne
Rim si je želel priključiti preostala mesta na jugu Apeninskega polotoka. V samnitskih
vojnah se Grki niso bojevali, zato takrat niso bila anektirana h Rimu. Vodilna grška kolonija
na tem ozemlju, Tarent, je leta 282 pred našim štetjem prišla v spor z Rimom. Zasegli so
nekaj rimskih ladij in iz strahu pred rastočo velesilo poklicali Pira na pomoč.13
Plutarh poroča o pogovoru med Pirom in filozofom Kineem (Cineas), ki je bil učenec
Demostena,14 v katerem ga je filozof vprašal, kaj je njegov namen, v primeru, da bi zmagal v
vojni z Rimljani, »za katere se pravi, da so žilavi vojaki in da vladajo mnogim bojevitim
ljudstvom«.15 Kralj je na to odgovoril, da bodo postali vladarji celotne Italije in nato
nadaljevali na Sicilijo, zatem pa, po zgledu Agatokla, v Libijo in nad Kartagino. Kineas ga je
nato vprašal, kaj namerava storiti, ko bo zavzel vsa ta mesta, nihče več mu ne bo mogel
nasprotovati in bo lahko znova zavzel Makedonijo in vladal Grčiji v miru. Pir je odvrnil, da
bojo potem končno lahko živeli v miru in sreči. Kineas je nato vprašal, kaj jim preprečuje, da
bi tako živeli že zdaj.16 To naj bi Piru dalo misliti, koliko sreče pušča za sabo, vendar vseeno
ni maral opustiti svojih upov in želja.17
Najprej je v Tarent poslal Kinea z nekaj vojske. Ko je prišlo ladjevje iz Tarenta, je vkrcal
nanj svojo vojsko. Plutarh navaja take številke: tri tisoč konjenikov, dvajset tisoč pehote, dva
tisoč lokostrelcev, petsto pračarjev in dvajset slonov18. Ta števila se tudi redno navajajo v
literaturi. Kako točno je dobil te slone, ostaja uganka. Po mojem mnenju najbolj verjetni
teoriji sta, da jih je bodisi dobil od Selevka (ki jih je dobil od Čandragupte) ali pa od
Ptolemaja, ki jih je prav tako dobil od Selevka (ti sloni naj bi namreč bili indijske vrste, ki so

13

Bratož, Rimska zgodovina – 1, 67; Grant, Bojevanje, 37.

14

Plutarh, Življenje Pira, 14, 1.

15

Plutarh, Življenje Pira, 14, 3. Prev. Anton Sovre.

16

Plutarh, Življenje Pira, 14, 3–7.

17

Dvomim, da je ta pogovor resničen, zaradi načina, kako je predstavljen. Vključil sem ga, ker je Pir imel

veliko zaupanje v Kinea, vendar ga do sedaj še nisem omenil. Če je dejansko prišlo do kakšnega podobnega
pogovora med njima, to kaže, kako ambiciozen in vztrajen je bil Pir.
18

Plutarh, Življenje Pira, 15, 1.
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večji od afriških). Te številke niso pretirane in zvenijo možne, v nasprotju s številom vojske,
ki naj bi jo južnoitalska mesta že nabrala za Pira (370.000, od tega 350.000 samo pehote).19
Na poti v Italijo je ladjevje ujela nevihta. Večina ladij se je porazgubila ali pa so bile uničene.
Kraljeva ladja je bila bolj odporna in je zdržala dalj časa, vendar je Pir videl, da ne bo zdržala
do kopnega, in skočil v morje. To naj bi se zgodilo ponoči, do kopna pa naj bi priplaval šele
»ko je dan že prišel«. Če to razumemo, kot da je bilo to kmalu po sončnem vzhodu, je bilo to
dejanje vseeno velik podvig. Na obali ga je čakal del njegove vojske, nekaj ladij, ki so se
ognile nevihti, pa je še prihajalo. Od vse vojske mu je zdaj ostalo le še nekaj konjenikov,
manj kot dva tisoč pehote in dva slona.
Ko je prišel v Tarent, ni sprva naredil nič in je samo čakal, da se njegova vojska zbere na
kup. Ko je prišel še preostanek flote in je videl, kako malo vojske mu je v resnici ostalo in
kako sami prebivalci mesta ne mislijo pomagati v svoji lastni vojni, je začel zapirati javne
ustanove (kopeli, javna sprehajališča in podobno) ter ukinjati festivale. Može je poklical v
vojsko in bil nepopustljiv pri njihovem vpoklicu. Iz teh razlogov so se mnogi odločili, da
zapustijo mesto, češ da je to suženjstvo, ker ne smejo živeti tako, kakor hočejo.

Bitka pri Herakleji
Rim je proti Piri poslal vojsko pod poveljstvom konzula Publija Valerija Levina. Na poti je
plenil po Lukaniji, zato se je Pir odločil za spopad še pred prihodom njegovih zaveznikov.
Najprej je Rimljanom sicer poslal poslanca, če bi si želeli pogajanj, vendar so ga zavrnili.
Svoj tabor je postavil na planoti med mestoma Pandozija in Herakleja. Ko je izvedel, da so
Rimljani blizu, je odjezdil bližje, da bi si jih ogledal. Ko je videl njihovo disciplino in
organizacijo, naj bi dejal, da ta razvrstitev barbarov ni barbarska.20 Zaradi tega razodetja se je
Pir odločil počakati na svoje zaveznike, vendar so Rimljani vedeli, da še čaka na okrepitve in
so zato nemudoma začeli bitko. Njihova konjenica je prva prečkala reko Siris. Grki, ki so
pazili na prehode, so se iz strahu, da bodo obkoljeni, takoj umaknili. Hitro so se organizirali v
falange in rimska konjenica je hitro začela bežati pred Pirovimi sloni. Bitka je povzročila
hude izgube na obeh straneh. Plutarh pravi, da se je sreča zamenjala sedemkrat. Na koncu so
Grki z visokimi izgubami (verjetno okoli 10.000 mrtvih) končno le zmagali. Rimljani so
izgubili nekaj tisoč življenj več.

19

Plutarh, Življenje Pira, 13, 6.

20

Plutarh, Življenje Pira, 16, 5 po prevodu Antona Sovreta, ki se od angleškega močno razlikuje.

21

Slika 6: lokacija in sile bitke pri Herakleji. Vir: Grant. Bojevanje, 37

Nadaljevanje vojne
Pir je takoj po bitki želel skleniti premirje z Rimljani. Kinea je poslal v Rim, da bi se
dogovoril za mirovno pogodbo. Bil je pripravljen vrniti ujetnike in nuditi pomoč Rimu pri
osvajanju južne Italije, da bi le pustili Tarent pri miru. Rimljani se s ponujenim niso
zadovoljili in so zahtevali, da Pir odide iz Italije. Samo v tem primeru bi bili pripravljeni
sprejeti premirje. Njegova odločitev kaže, da si je bodisi hitro premislil glede načrtov za
zavzetje cele Italije bodisi da dejansko tako velikih načrtov sploh ni nikoli imel.
Kasneje so Rimljani poslali svojo lastno delegacijo, da bi se dogovorili za izmenjavo
ujetnikov. Pir naj bi postal dober prijatelj z vodjo teh poslancev, Gajem Fabricijem (Caius
Fabricius). Ker je Pir vztrajal pri dogovoru za mir, niso prišli do nobenega sporazuma.
Naslednji večji spopad se je zgodil naslednje leto (279) pri mestu Avskulum.

22

Bitka pri Avskulu
Ko si je grška vojska opomogla, jo je Pir vodil do mesta Avskulum. O tej bitki imamo več
različnih poročil. Poleg Plutarha sta o njej pisala še Dionizij iz Halikarnasa in Kasij Dio.
Slednja pravita, da je bitka trajala samo en dan, Plutarh pa, da je trajala dva. Pomembnejša
razlika v poročilih je v tem, da so po Plutarhu Grki zmagali, po Dioniziju ni zmagala nobena
stran, bitka se je končala z umikom Rimljanov ob sončnem zahodu, po Kasijevem poročilu
pa so Rimljani zmagali. V tej bitki so Rimljani že bili mnogo bolje pripravljeni na spopad s
sloni, saj so, kot poročata Kasij in Dionizij, s pomočjo posebej pripravljenih vozov vzdržali
mnogo dlje. Vsi trije pa poročajo, čeprav Plutarh le bežno, da so med bitko prišle rimske
okrepitve iz Apulije. Te so prišle za hrbtom grške vojske in brez težav požgale njihov tabor z
zalogami. Ko je Pir videl, kaj se dogaja, je hitro poslal okrepitve, vendar so te prispele
prepozno. Verjetno je to bil razlog za grški poraz oziroma bežno zmago. Grki naj bi v tej
bitki izgubili okoli 3500 mož, Rimljani pa okoli 6000. Po tej bitki naj bi Pir dejal: »Še ena
taka zmaga, pa bo po meni!«. Ta citat nekateri pripisujejo bitki pri Herakleji, Plutarh pa ga
navaja tukaj in mislim, da je to bolj verjetno, saj je na tej točki Pir že vedel, koliko vojske
lahko Rimljani zberejo. Po mirovnih pogovorih naj bi mu Kineas namreč povedal, da so
Rimljani že nadomestili izgubljeno vojsko po bitki pri Herakleji z dvakrat več možmi in da
jih imajo še mnogo več na razpolago – primerjal jih je s hidro.

Sicilija
Kartagina je, preden je ponovno napadla Sirakuze, naredila nov dogovor z Rimom. Tega
opisuje Polibij v 25. poglavju svoje tretje knjige. Pravi, da sta obnovili vse prejšnje dogovore
in dodali, da v primeru, če Sirakuze sklenejo zavezništvo s Pirom, sta obe strani dolžni
pomagati druga drugi, če bo ena izmed njiju napadena. Dodatno pa so Rimljani zahtevali, da
Kartagina da na voljo svoje ladje za prevoz in bojevanje. Obe strani morata svojim možem
dati plačilo in nihče ne bo zahteval, da posadka pristane proti svoji volji.
Agatokla je nasledil Hiket (Hicetas), njega pa sta nasledila, oziroma na silo prevzela oblast
od njega, Toinon (Thoenon) in Sostrat (Sostrates). Onadva sta poklicala Pira na pomoč, sicer
pa sta oba še med sabo bila vojno za oblast nad otokom. Toinon je namreč nadzoroval otok
Ortigijo (staro mestno jedro Sirakuz), Sostrat pa same Sirakuze.
Poleg tega so takrat Galci ubili makedonskega kralja Ptolemaja (sina Ptolemaja I
Egipčanskega), kar je bila odlična priložnost za Pira, da ponovno postane kralj te dežele.
Odločil se je, da bo pomagal Sirakuzam, ker je še vedno imel namen zavzeti Libijo, poleg
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tega pa je imel ženo, Lanaso, ki je bila Agatoklova hči. V Tarentu je pustil nekaj vojske, kar
ni bilo po godu tamkajšnjemu prebivalstvu. Zahtevali so, da naj pusti mesto takšno,
kakršnega je dobil, ali pa izpolni svoje obljube in jim pomaga v vojni z Rimom. Za te zahteve
se očitno ni kaj dosti zanimal in tako je odplul proti Siciliji. Ni sicer nemudoma šel v
Sirakuze, ampak se je na poti ustavljal v različnih grških mestih, kjer so ga sprejeli, mu dali
svojo vojsko in postali njegovi zavezniki.
Ko so pripluli blizu mesta, so Kartažani videli, da je njegovo ladjevje premočno. Menda so
trideset svojih ladij, ki so sicer blokirale pristanišče, poslali drugam. Umaknili so se, Pir je
pristal v mestu in se spravil na Toinona in Sostrata. Kmalu za tem je mnogo izmed prostalih
grških mest na otoku Piru ponudilo vojsko in zavezništvo. Vse je sprejel in začel pohod proti
kartažanskemu delu otoka. Imel je veliko uspehov in celo oblegal mesto Eriks (Eryx), ki naj
bi bilo močno utrjeno. Čez nekaj časa – Diodor pravi, da je bilo obleganje mogočno in
dolgo21 – se je odločil, da ga je napadel in tudi sam osebno vodil ta napad. Plutarh in Diodor
oba pravita, da se je tudi v tej bitki izkazal, pobil mnogo Kartažanov ter zavzel mesto22. Po
vsem tem je Kartažanom ostalo samo še eno mesto, današnja Marsala (Lilybaeum). Tega je
Pir začel oblegati, vendar so Feničani, kot jim občasno pravi Diodor, pripeljali okrepitve in
tako mesta ni mogel zavzeti.
Plutarh ne omenja tega obleganja, Diodor pa pravi, da so na začetku obleganja imeli
pogajanje o miru. Kartažani naj bi bili pripravljeni plačati velike vsote denarja, ki pa ga je Pir
zavrnil. Pripravljen je bil pustiti mesto v njihovih rokah (razlog za to ni podan). Na to so
njegovi ''kraljevi prijatelji''23 ostro reagirali, in ga začeli pregovarjati, da naj »pod nobenim
pogojem pusti barbarom odskočno desko za napad na Sicilijo«24. To naj bi ga prepričalo, da
je začel z obleganjem.25
Poleg Kartažanov je Pir na otoku imel še enega sovražnika – Mamertince. To so bili do leta
289 pr. n. š. plačanci v službi Sirakuz, verjetno do smrti Agatokla. Ko so morali zapustiti
mesto, so odšli v Mesano na severovzhodnem delu Sicilije. Tam so jih prebivalci toplo
sprejeli, oni pa so jih sredi noči ubili in vzeli žene zase.26 Nato so se zadrževali v mestu in
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Diodor Sicilski, 22, 10, 3.

22

Diodor Sicilski, 22, 10, 3; Plutarh, Življenje Pira, 22, 6.

23

Verjetno ne isto, ampak podobno kot hetairoi, oziroma Aleksandrova ''družba'.'

24

Diodor Sicilski, 22, 10, 6, prevedeno iz angleščine.

25

Diodor Sicilski, 22, 10, 4–6

26

Diodor Sicilski, 21, 18, 1–3.
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plenili po okolici. To je še en možen razlog, zakaj sta Toinon in Sostrat potrebovala pomoč.
Mamertinci so tudi sklenili zavezništvo s Kartažani in jim pomagali preprečiti Piru vstop na
otok.
Skupaj so postavili blokado čez preliv med Sicilijo in Apeninskim polotokom, vendar je Pir
šel okoli, zato tega prej nisem omenjal. Mamertinci sami niso predstavljali velike nevarnosti,
tako da jih je Pir z lahkoto premagal.
Plutarh poroča o mirovnih pogovorih med Kartažani in Grki, saj naj bi bili prvi prisiljeni v
pogajanje, Diodor pa tega ne omenja. O teh dogodkih govori v 22. knjigi, v 10. poglavju,
katerega del ni ohranjen, tako da je možno, da je ta del preprosto izgubljen. Kartažani so bili
ponovno pripravljeni plačati velike vsote denarja in celo ponuditi ladje v pomoč Piru, da bi le
imeli prijateljsko razmerje. Pir je odvrnil, da bojo postali prijatelji le v primeru, da Kartagina
postavi mejo med Grčijo in njim na Libijskem morju.
Plutarh ne pove, kakšen je bil odgovor Kartažanov, vendar so ga, sodeč po Pirovih nadaljnjih
dejanjih, verjetno zavrnili. Pir se je začel pripravljati na odhod v Libijo, zato je v Sirakuzah
začel zbirati večjo posadko in ladjevje. Ni se več obnašal kot dobrodušen vladar, temveč je
začel prisilno zbirati može. Plutarh pravi, da se je začel obnašati kakor tiran. Sprva naj bi
prebivalci to sprejeli kot nujno zlo, vendar je, potem ko je Sostrat zbežal iz mesta, Pir obtožil
Toinona sodelovanja s Sostratom in ga usmrtil. To je sprožilo precej neodobravanja in
sovražnosti med sicilskimi Grki. Mnogi so nehali nuditi pomoč Piru, nekateri pa so celo
želeli preiti na stran Kartažanov ali Mamertincev. Na njegovo srečo so ga Tarentinci in
Samniti zopet poklicali na pomoč, tako da je imel izgovor za pobeg iz nemirnih Sirakuz.
Po Plutarhovem poročanju naj bi na ladji, ko je odhajal, dejal: »Kakšno palestro27, prijatelji,
zapuščamo Kartažanom in Rimljanom!«28

27

Vadbišče

28

Plutarh, Življenje Pira, 33, 6. Prevedel Anton Sovre.
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Slika 7: Sicilija v času Pira. Vir: http://www.ancientbattles.com/WAB_Successors/PyrrhusSicily.htm
(Dostop: 12. julij, 2017).
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Zadnji del vojne z Rimom
Ko se je Pir vračal v Italijo, se je na morju zapletel v spopad s Kartažani, ko je pristal, pa še z
Mamertinci. To očitno niso bile večje bitke, ker jih Plutarh le bežno omenja, sicer pa navaja,
da je bil Pir med kopensko bitko ranjen. Ko se je malo umaknil iz spopada, ga je nek
ogromen mož izzval na dvoboj, če je le še živ. To naj bi Pira tako razjezilo, da je odrinil
svoje stražarje na stran in z enim samim zamahom razklal na dva dela tega velikega moža.29
Po tem dogodku so lahko nemoteno odšli do Tarenta, kamor so prispeli jeseni leta 276 pr. n.
š.. Tam je zopet okrepil svojo vojsko in krenil proti Rimljanom, ki so taborili v deželi
Samnitov. Mnogi izmed njih so sovražili Pira zaradi njegove ekspedicije na Sicilijo in mu
niso več želeli pomagati.
Svojo vojsko je razdelil na dva dela; eno polovico je poslal v Lukanijo, kjer je bil prvi
konzul, sam pa je odkorakal proti Beneventu, kjer se je nahajal drugi konzul. Tako je želel
preprečiti, da bi eden izmed njiju poslal okrepitve drugegu. Pir je sicer presenetil svojega
sovražnika, ampak ker je korakal po gozdovih in težkem terenu ponoči, so se deli njegove
vojske porazgubili in niso bili v primerni formaciji. Dionizij iz Halikarnasa navaja, da so bili
vojaki izmučeni in žejni. Rimljane so napadli po hribu navzdol, vendar so ti zaradi slabe
organizacije Grkov pod vodstvom konzula Manija Kurija (Manius Curius), hitro premagali
Grke v prvih vrstah in celo zajeli nekaj slonov. Nato so se Rimljani umaknili s hriba in se
začeli bojevati na ravnem terenu. Preostale slone so uspeli preplašiti, da so začeli divjati čez
grško vojsko. Tako so zmagali bitko pri Beneventu. Za tem se je Pir umaknil iz Italije, še isto
leto pa je Tarent padel v roke Rimljanom.
Nimamo podatkov, koliko vojske se je borilo, niti nimamo zanesljivih ocen. Prav tako ne
vemo, koliko izgub je utrpela katera izmed strani.
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Plutarh, Življenje Pira, 24, 2–3.
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Slika 8: Lokacija bitke pri Beneventu. Vir: Grant. Bojevanje, 37.
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Pirov zadnji del življenja
Pir se je vrnil v svojo domovino jeseni leta 274 pr. n. š., umrl pa 2 leti za tem, 272 pr. n. š..
Zato ni smiselno pisati razpredelnice dogodkov. Že leta 274 je ponovno postal kralj
Makedonije, Sparto pa je napadel leta 272 pr. n. š.. Očitno se v vmesnem letu ni zgodilo nič
posebnega.
Ta del bo obravnavan bolj podrobno, ker je Pirov pohod v Italiji že dobro preučen. V večje
podrobnosti sem sicer zašel že pri njegovem pohodu po Siciliji, saj glede na vire in literaturo
ni bilo videti, da je bil ta del njegove kampanje tako dobro preučen kot prvi.

29

V Makedoniji
Še ko je bil Pir v Italiji, so Kelti začeli vdirati v Makedonijo. Nekoliko ironično je, da jim je
to omogočila sama upravna struktura Makedonije. Ker je bila močno centralizirana, se polis,
ki so ji bile podrejene, niso morale uspešno braniti. Ko je prestol prevzel Ptolemaj Keraven,
ni želel podkupiti Kelte, ki so takrat že plenili po Makedoniji.30 Domnevno tega ni storil, ker
je želel upravičiti svojo pravico do prestole, na katerega je prišel tako, da je umoril prejšnjega
vladarja, Selevka I.31 Sam je bil sin Ptolemaja I Sotra, tako da je bila njegova pravica do
Makedonskega prestola sama po sebi vprašljiva. V bitki leta 279 je izgubil in umrl, Kelti pa
so imeli prost dostop do Makedonije in ostalega grškega prostora. Etolci so jih ustavili pri
Termopilah, vendar je del Keltov obšel etolsko vojsko tako, da so šli okoli gore Oite in začeli
pleniti po vzhodni Etoliji. Etolska vojska pri Termopilah je šla domov na pomoč, njihovi
zavezniki pa so se razbežali.32 Prodrli so vse do Delfov vendar jih niso opustošili temveč so
se vrnili proti severu. Za to so zasluženi Fokijci, medtem ko so jim Patrajci preprečili vstop
na Peloponez. Po poročilu Diodorja naj se noben Galec ne bi vrnil domov, zaradi
pomanjkanja hrane in stalnih grških napadov oziroma zased, vendar to najverjetneje ni
dobesedno res.33
S temi porazi je bilo osrčje Grčije zavarovano, ne pa tudi ostala helenistična območja,
predvsem Trakija. Kajti naslednje leto so prečkali Helespont in začeli pleniti po zahodni Mali
Aziji, dokler jih ni 275 Antioh I. premagal.34 Že leta 277 pa jih je premagal Antigon Gonatas
v bitki pri Lizimahiji in odstranil druge pretendente ter zavladal Makedoniji, dokler se ni Pir
vrnil iz Italije.35
Po šestletni kampanji (280–274) se je Pir končno vrnil v Epir. Ker mu je manjkalo denarja, je
začel pleniti po Makedoniji, kjer je v tem času vladal Demetrijev sin Antigon. Piru so se
pridružilo nekaj Galcev, potem, ko je oplenil nekaj mest, pa še nekaj Makedoncev. To ga je
opogumilo. Šel je v odkrit spopad z Antigonom in ga hitro premagal. Na Antigonovi strani so
se prav tako borili Galci, ki so menda še najdlje vztrajali v bitki. Ko je bila vsa Antigonova
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Scholten, A Companion to the Hellenistic World, 138.
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Scholten, A Companion to the Hellenistic World, 138.
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Scholten, A Companion to the Hellenistic World, 144.
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Diodor Sicilski, 22, 9, 3; Scholten, A Companion to the Hellenistic World, 144.
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Bratož, Grška zgodovina, 204–205.
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Walbank, Cambridge Ancient History, Volume VII, part I, 221.
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pehota že obkoljena, je on sam s svojo konjenico zbežal. Kje točno se je ta bitka odvijala, ni
zapisano.
Po tej bitki je posvetil galske ščite in nekaj preostalega plena v svetišču Atene Itonis, ki se
nahaja v Tesaliji, med mesti Fere in Lariso.
Takoj za tem je začel okupirati mesta. Ko je prišel v Ajge, ki je bila nekoč glavno mesto
Makedonije, tedaj pa še vedno versko središče, so njegovi galski najemniki oplenili mesto36.
Skupaj s pokojniki v grobovih je bilo namreč pokopanega tudi precej bogastva. Diodor pravi,
da so Galci za to zvedeli od vohunov. Grobove so izropali, kosti pa menda kar razmetali.
Tega dejanja Pir ni strogo kaznoval in naj bi ga spregledal, ker je potreboval svoje najemnike
za nadaljnje pohode.37 Plutarh dopušča možnost, da jih ni kaznoval tudi zato, ker si jih ni
upal.38
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Walbank, Cambridge Ancient History, Volume VII, part I, 223–224.

37

Diodor Sicilski, 22, 12, 1; Plutarh, Življenje Pira, 26, 6–7.
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Plutarh, Življenje Pira, 26, 7.
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Na Peloponezu
Na začetku 3. stoletja pr. n. š. se je Spartanec Kleonim (Cleonymos) boril proti Demetriju.
Ko je Demetrij imel pod svojo oblastjo večino Grčije, je napadel še Bojočane. Ti so sprva
sklenili prijateljski sporazum, vendar so se, ko je Kleonim s svojo vojsko prišel v Tebe,
opogumili in uprli Demetriju. Kleonim je zbežal iz mesta, ko ga je Demetrij začel oblegati.
Prebivalci so se leta 293 pr. n. š. iz strahu predali.39
Kleonim je bil sicer iz kraljeve družine, vendar je bil izgnan, ker je bil smatran za nasilnega
in brezbrižnega moža. On naj bi bil, kot poroča zgodovinar Pavzanij, potomec Pavzanija, ki
je vodil Grke v bitki pri Platajah. Kleonimov oče je bil Kleomen. Ta je imel poleg Kleonima
še sina Akrotata, ki je imel sina Areja (Areus). Kleonim je bil torej Arejev stric in kar se je
zgodilo v Sparti je bilo zelo podobno tistemu, kar se je zgodilo Pirovemu staremu očetu – ena
stran družine se je sprla z drugo.40
V domovini je potem vladal Arej. Poleg tega je bil Kleonim poročen z žensko, prav tako
kraljeve krvi, ki pa je bila zaljubljena v Arejevega sina Akrotata (Acrotatus). Spartanci naj bi
se tega zavedali in to ga je še dodatno jezilo. Zaradi teh razlogov je prosil Pira, naj napade
Sparto. Njegovi želji je bilo ustreženo, Pir pa je pustil upravo Makedonije svojemu sinu
Ptolemaju. Ta je zadal še en poraz Antigonu41
Zbral je 25.000 pehote, dva tisoč konjenikov in štiriindvajset slonov. Plutarh pravi, da je to
jasno kazalo, da Pir ni imel interesa zavzeti le Sparte za Kleonima, temveč cel Peloponez
zase. To glede na njegov ambiciozni značaj zveni zelo verjetno.
Lakedajmonskim poslancem, ki jih je srečal v Megalopolisu, je sicer rekel, da je prišel
osvoboditi mesta, ki si jih je Antigon podredil. Dejal je tudi, da bo svoje mlajše sinove poslal
v Sparto, če mu tega ne bo nič preprečilo, da bojo vzgojeni po Lakedajmonskih običajih, da
bojo tako imeli prednost nad vsemi ostalimi princi.42
Arej se je namreč povezal s Ptolemajem Keravnom, ki je bil Antigonov tekmec za
makedonsko krono v letih 280/279 pr. n. š.. Ko so grška mesta zvedela, da jim bodo
Spartanci prišli na pomoč, so se opogumila. Da ne bi bilo videti, kot da neposredno napadajo
svojega vladarja Antigona, so napadla njegove zaveznike Etolce. Rekli so, da je razlog za to
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vojno dejstvo, da so si Etolci vzeli zemljo, ki je bila namenjena Apolonu po dogovoru vseh
Grkov. Njihov napad so Etolci odločno odbili. Ko so kasneje Spartanci obnovili vojno, se jim
druga mesta niso pridružila, ker so bili mnenja, da si jih Spartanci želijo podrediti, ne pa
osvoboditi.43
S temi lažmi je prepričal vse, ki so ga srečali na njegovem pohodu, ko pa je prišel v Lakonijo
je nemudoma začel pleniti. Spartanci so se pritožili, da jih je napadel brez formalne
deklaracije, na kar je on odvrnil, da se ve, »da vi Spartanci tudi ne poveste drugim naprej, kaj
imate za bregom«.44 Na to mu je nek Spartanec odgovoril na tipičen spartanski način, kakor
pravi Plutarh: »Če si ti bog, se nam ni treba ničesar bati, ker ti nič nočemo; če si pa človek, se
bo našel, ki je groši mimo tebe.«45
Proti Sparti je odkorakal s Kleonimom, ki mu je svetoval naj napade takoj ko prispejo. Pir
nasveta ni upošteval, ker se je bal, da bo njegova vojska začela pleniti po mestu, če napadejo
ponoči.
Areja in večino njegove vojske ni bilo v mestu, ker je šel na Kreto pomagati Gortincem v
vojni s Knososom. Ponoči, ko je Pir in njegova vojska taborila pred mestom, so Kleonimovi
podporniki in njegovi heloti opremili njegovo hišo, ker so pričakovali, da bo Pir tam večerjal
s Kleonimom.
Spartanci (oziroma geruzija) so debatirali o tem, da bi ženske poslali na Kreto, na kar je
njihova kraljica, Arhidamija (Archidamia) vprašala senatorje, če se jim zdi primerno, da bi
one živele po padcu mesta.46 Po tem so se odločili, da ostanejo v mestu in da se zgradi jarek
vzporedno s Pirovim taborom, katerega namen je bil, da upočasni slone. Pri tem delu so
ženske pomagale.
Bitka je trajal cel naslednji dan. Piru ni uspelo zavzeti mesta, obupal pa še ni. Ponoči je
menda imel sanje, ki naj bi pomenile, da bo zavzel mesto. Sam temu sicer ni verjel ampak je
to povedal svoji vojski, da bi jim vlil poguma. Ob zori je znova napadel, tokrat je menda imel
več uspeha in je že mislil, da se bojo Spratanci predali, ko so prišle okrepitve iz Korinta in
Arej s Krete. Drug dan so se poleg moških bojevale tudi ženske, ki jih je, po Justinu, bilo celo
več od moških. Ko pa so prišle okrepitve so se ženske nehale bojevati, prav tako pa tudi vsi
moški, ki so bili prestari za vojskovanje.
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Justin poroča, da je Pir v teh bitkah izgubil del svoje najboljše vojske in svojega sina
Ptolemaja, za katerega pravi, da je zavzel mesto Korkira s samo šestdesetimi možmi. Umrl
naj bi tako, da je med bitko odjezdil v središče mesta, kjer ga je množica obkolila in ubila.47
Ko so prišle okrepitve je videl, da ne bo mogel zavzeti mesta, zato je opustil ta načrt in začel
pustošiti podeželje in menda celo načrtoval tako preživeti zimo.
Ampak v Argosu je potekal spor med dvema možema, Aristeasom (Aristeas) in Aristipom
(Aristippos). Aristip je imel podporo Antigona, zato je Aristej poklical Pira v Argos.

V Argosu
Pir je takoj podrl svoj tabor in začel pohod proti Argosu. Na poti pa ga je Arej stalno napadal
in mu postavljal zasede. Plutarh postavlja Ptolemajevo (Pirov sin) smrt v enega od teh
spopadov.48 Poroča, da mu je Pir v eni od teh zased naročil, naj gre pomagati tistemu delu
vojske, ki je bila pod udarom, medtem ko bo on hitreje popeljal vojsko čez ozek prehod. Ko
je Pir zvedel za smrt svojega sina, je odjezdil nazaj in ga osebno maščeval in nato ubil še vse
najboljše spartanske vojake, ki so se takrat borili.49
Točno kje in kdaj je Ptolemaj umrl v teh primerih ni bistvene razlike. Po obeh poročilih je
umrl v bitki s Spartanci in ob približno istem času.
Ko je tako Pir maščeval svojega sina je nadaljeval pohod proti Argosu. Ko je zvedel, da je
Antigon že nad mestom, je postavil svoj tabor blizu Navplije – današnji Navplion, zelo blizu
in jugovzhodno od Argosa. Naslednji dan je izzval Antigona na spopad za kraljestvo, čemur
je Antigon odvrnil, da se bolj zanaša na priložnosti kot pa orožje in da obstaja mnogo
načinov, kako lahko Pir umre, če se je naveličal življenja.50 Za tem so prišli do obeh
vladarjev odposlanci iz Argosa, ki so ju prosili, naj pustijo mesto v miru, da ostanejo
nevtralni vendar prijateljski do obeh. Oba sta se strinjala, ampak Antigon jim je dal svojega
sina kot talca, Pir pa ni ponudil ničesar v zagotovilo.
Ponoči je Pir šel do obzidja. Vrata v mesto so bila odprta, za kar je poskrbel Aristeas (mož, ki
ga je prosil za pomoč). Pirovi Galci so zavzeli agoro, njegovi sloni pa niso mogli čez vrata.
''Stolpe'', ki so jih sloni nosili, so morali sneti in jih dati ponovno gor, ko so bili v mestu. To
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jih je predolgo zadržalo, tako da so meščani lahko zasedli utrjene dele mesta in poslali klic na
pomoč Antigonu. Antigon je z vojsko šel do mesta, vanj pa poslal svoje generale in sina na
pomoč meščanom. Poleg njega pa je prišel še Arej s Krečani in Spartanci. 51 Ti dve vojski sta
napadli Galce. Pir je hitro odjezdil s svojimi konjeniki proti njim, da bi jih rešil. Zaradi
okoliščin, nobena stran ni dosegla ponoči skoraj ničesar. Stanje je bilo preveč kaotično,
ukazov se ni razumelo in zaradi teme se ni videlo skoraj ničesar, zato so vojske počakale na
dan.
Ko se je začelo daniti je Pir na agori zagledal kip volka in bika, ki se pripravljata na boj. 52 To
naj bi ga zmotilo, ker mu je nekoč bilo prerokovano, da bo umrl, ko bo videl volka in bika, ki
se bojujeta. Zato in ker je videl, da se s sovražno vojsko ne more pomeriti, je ukazal umik,
poleg tega pa je svojemu sinu Helenu (Helenos) naročil, naj podre mestno obzidje in pomaga
zbežati vsem, ki pridejo do tega obzidja. Njegov sporočevalec pa je menda napravil napako, v
vsej zmedi in podal napačno sporočilo. Helen je zato vzel preostale slone in njegove najboljše
bojevnike in šel na pomoč očetu.
Pir se je že umikal ampak ko je prišel na ozko ulico, ki je vodila do izhoda, mu je njegova
lastna pomoč preprečila nadaljnji umik. Čeprav jim je naročal, naj se začnejo umikati, se niso
mogli. Namreč tisti, ki so bili na koncu vrste, ga niso slišali in so zato preprečevali umik.
Poleg tega se je menda en slon na koncu vrste prevrnil tik pred vrati. Še en slon, ki je že bil v
mestu, je želel rešiti svojega jezdeca. Ko ga je našel, je začel divjati čez vse, ki so mu bili na
poti.
Mesto je menda bilo tako polno, da večino škode ni bilo storjene namenoma ampak po
nesreči. Pirova vojska je bila tako nagnetena, da čim se je nekdo nekam obrnil, je ranil
nekoga. V vsej tej zmedi se je Pir ponovno sam zagnal v vojsko, ki jih je preganjala.
Spopadel se je z nekim moškim. Ta ga je sicer ranil vendar ne hudo. Njun spopad pa je
opazovala mati tega moža, tako kot so domnevno opazovale ta spopad vse ženske z vrha
svojih streh, in ko je videla, v kakšni nevarnosti je njen sin, je vrgla strešnik na Pira.53 Udarec
tega strešnika pa ni bil smrten54, vendar še vedno dovolj močan, da je Pir padel s svojega
konja in se verjetno za kratek čas onesvestil. Ravno ko je začel okrevati pa ga je našel nekdo,
ki ga je prepoznal (Pir je namreč, preden se je zapodil v sovražnika, snel s svoje čelade
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krono, po kateri je bil prepoznaven). Ta moški je bil Antigonov privrženec. Piru je odsekal
glavo in jo dal Antigonovemu sinu. Ta jo je nesel Antigonu, ki ga je, ko je prepoznal za koga
gre, udaril s palico in mu rekel, da je barbarski.
Za Pira je pripravil spodoben pogreb, njegov sin pa je našel Helena in ga začel mirit ter
privedel do svojega očeta. Antigon je dejal, da je to bolj spodobno od tistega, kar je storil
prej. Helena je nato poslal v Epir, s Pirovo vojsko pa ni obračunal grobo, njegove plačance je
celo vključil v svojo vojsko.55
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Slika 9: Peloponez in večja mesta na njem v času Pira.
Vir: http://www.wikiwand.com/en/Pyrrhus%27_invasion_of_the_Peloponnese (Dostop: 14. julij, 2017).
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Posledice
Epir je s smrtjo Pira nehal biti regionalna moč. Pira je nasledil njegov sin Aleksander II,
Antigon pa ga ni napadel, ker je vedel, da je samostojen Epir lahko neke vrste zaščita pred
Iliri na severu. Makedonija je postala regionalna moč v grškem prostoru, Aristipa je postavil
kot tirana v Argosu in po ostalih grških mestih je prav tako postavil tirane, ki so mu bili
zvesti. To je začelo večati nelagodje med Grki in sčasoma je Arej, ki je sicer bil Antigonov
zaveznik, ustvaril koalicijo z nekaj grških polis in napovedal vojno Antigonu. Koalicija je
bila poražena, Sparta pa si še trideset let po tem porazu ni opomogla.56
Po Pirovi vojni v Italiji je Rim dobil preostalo ozemlje na jugu polotoka in kmalu prišel v
spor s Kartagino. Prva Punska vojna se je začela leta 264 pr. n. št. po kateri je Rim pridobil
Korziko, Sardinijo in večino Sicilije.57
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Zaključek
Za Pirovo celotno življenje imamo samo Plutarhov pregled. Ostali viri v glavnem govorijo
samo o njegovih bitkah ali pa opisujejo njegov pohod po Italiji in Siciliji.. Slednje je
predvsem podrobno opisal Diodor Sicilski, verjetno ker gre za njegov rojstni kraj. Poleg tega
je Plutarh, kot sem že omenil na začetku, črpal iz Pirovih spominov, kar pomeni da so
podatki zelo pristranski, kar se kaže predvsem pri opisih spopadov; kako je bil Pir pogumen
in vedno v prvi vrsti in kako se je bojeval z junaškim pogumom in močjo. Vseeno sem opise
teh spopadov vključil v ta življenjepis ravno zato, ker pokažejo nasprotje med bolj verjetnimi
in manj verjetnimi podatki in poveličevanje tovrstnih dejanj v takratnih časih. Pri tem pa ne
mislim, da ni res, da se je boril v prvi vrsti in da ni bil pogumen, navsezadnje se je to
pričakovalo od helenskih kraljev. Bolj moramo biti skeptični glede njegove moči.
Plutarh pa tudi omeni, da je bil Pir zelo dober poveljnik in da so ga mnogi njegovi sočasniki
spoštovali. Hanibal naj bi rekel, da je bil Pir najboljši general, Scipion (Afričan) drugi in on
sam tretji, oziroma po nekem drugem poročilu je Pira postavil na prvo mesto skupaj z
Aleksandrom velikim, na drugo pa sebe. V grškem prostoru je imel velik vpliv, kot smo
videli in njegovi so bili prvi sloni, proti katerim so se Rimljani spopadli. Poleg tega imamo
po njem izraz ''pirova zmaga''.
Dan Carlin, ki sicer zase ne pravi, da je zgodovinar, ampak ima oddajo, kjer pripoveduje o
raznih zgodovinskih dogodkih ali obdobjih, je rekel, da do novega veka države načeloma niso
mogle prenesti hudega poraza in so take poraze lahko utrpele samo določene države, kot na
primer Rim ali Perzija in potem v srednjem veku Francija. Sicer je Pir načeloma dosegal
zmage proti Rimu, ampak za tako ceno, ki je mnogi takrat ne bi sprejeli in bi obupali. On pa
je kar vztrajal in njegovi zavezniki so mu nudili podporo relativno dolgo časa. In to so bile
majhne mestne državice, ki so utrpele hude izgube zaradi Pirovih vojn, tako da bi se dalo
reči, da je za Pirovo obdobje veljalo enako, kot za Rim; namreč, da so bili pripravljeni
žrtvovati veliko več kot večina ostalih držav ali polis v antiki. Najbolj očiten primer tega je
druga punska vojna, v kateri nekateri pravijo, da je Rim izgubil celo tretjino moške
populacije. Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj so bili pripravljeni toliko žrtvovati. Ali so tako
močno želeli ohraniti svojo neodvisnost pred Rimom ali je dejansko Pir sprva bil zelo
karizmatičen? Plutarh večkrat omenja, kako se je prijazno obnašal do svojih zaveznikov in je
vse sprejemal z največjo prijaznostjo in samo, ko so se stvari obrnile proti njemu, se je začel
obnašati kot tiran, kar je verjetno bila zelo velika napaka.
39

Rodovniki
Opomba: vsi rodovniki prikazujejo samo družinske člane, ki so omenjeni v besedilu. Narejeni
so po podatkih, ki jih navaja Plutarh, s tem da je Pirova družina od Ekida dalje (vključno s
Pirovimi sinovi) in Antigonova dinastija potrjena s strani F. W. Walbanka (Cambridge
Ancient History, Volume VII).

Taripas

Alket

Aribas

Neoptolem I

Ekid

Aleksander I

Olimpijada

Epirski

Troas

Deidamea

Pir

Neoptolem II

Aleksander

Kleopatra

Veliki

Makedonska

Rodovnik 1: Pirova družina.
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Pir

Ptolemaj

Helen

Aleksander II
Epirski

Rodovnik 2: Pirovi sinovi.
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Antigon I

Demetrij

Antigon II

Demetrij

Stratonika
(Stratonice)

Rodovnik 3: Demetrijeva ožja družina.
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Pavzanij
(Pausanias)

Plejstonaks
(Pleistoanax)

Pavzanij

Kleombrot
(Cleombrotus)

Agesipol

Kleomen

(Agesipolis)

Akrotat

Kleonim

Arej

Rodovnik 4: Arejevi predniki.
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