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Napoleonov

pohod 

na Rusijo 1812. leta

- vzroki, potek in posledice -

(vojaško – strateška analiza )
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Kontroverze v zvezi z imenom 

vojne:
• Campagne de Russie pendant l’annee 1812

• Druga poljska vojna

• French invasion of Russia, 1812

• Franco - Russian war, 1812

• French war, 1812

• Russian war, 1812

• (Pervaja) Otečestvennaja vojna, 1812

• Patriotic war, 1812

• Napoleon’s invasion of Russia, 1812

• Napoleon’s war, 1812

• Napoleonov pohod na Rusijo, 1812

• Našestvie “12 jazykov” (fig.) – “Našestvie 20 nacij” ?
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Napisi v časopisih in 

publikacijah tistega časa:

• “največja vojaška katastrofa vseh časov”

• “konec mita o nepremagljivosti Napoleona”

• “definitivni razpad Napoleonove koalicije”

• “konec francoske premoči v Evropi in 

nastanek “popolnoma nove Evrope” ? 
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Plejada znanstvenikov in umetnikov, ki 

so preučevali in pisali o  1812. letu:

• Carl von Clausewitz, 1815

• Bogdanovič, 1859      Bezorosny, 2004

• Tarle, 1937 Troicki, 1988

• Beskrovnyj, 1962        Zemcov, 2001

• Lenc, 2004                  B. Sokolov

• Liven, 2009                 Camon 

• Lev Nikolajevič Tolstoj – nacionalna 

epopeja “Vojna in mir” (1863-1869)

• Ljermontov – Borodino, Pjotr Iljič Čajkovski
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T e z e :

• strateške razmere v razburkani Evropi in 

politični zemljevid Evrope in sveta v 1812. letu

• Napoleonov načrt za pohod na Rusijo z “Veliko 
armado” 

• začetni obrambni načrt Rusije

• etape odvijanja vojaških operacij

• kritična faza – bitka pri Borodinu

• Napoleonova “strateška slepa ulica” - zasedba obkoljene 
Moskve in pettedensko čakanje na rusko vdajo

• Napoleonov umik in razpad “Velike armade” kot uvod 
v poznejše poraze (v “bitki narodov” pri Leipzigu in še 
pozneje pri Vaterlooju)

• geostrateške posledice francoskega poraza
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Namesto uvoda:

stoletje koalicijskih vojn - Napoleonove vojne do 1812. leta

• vojne v Italiji za premoč nad Avstrijo

• III. koalicijska vojna (Avstrija, Rusija, Prusija) – priprave Napoleona za desant na Britanijo -
poraz pri Trafalgarju, 1805. leta 

• Britanija prevzame premoč na morju – asimetrija razmerja sil  kopno-morje  (p)ostane 
stalnica vse do poraza Napoleona 

• IV. koalicijska vojna – “I. vojna za osvoboditev Poljske” 1806/7. leta (vloga Rusije v 
zavezništvu z Britanijo, Prusijo in Švedsko)

• 1807 – vojna Rusije z Britanijo – zaradi britanskega napada na Dansko in podpore Švedski 
(jabolko spora - Finska) – Tilzitski mir in Erfurtska konvencija - obveznost Rusije, da se 
umakne iz Sredozemlja, dobi pa Finsko, Vlaško in Moldavijo in  je obvezana, da posreduje za 
mir med Francijo in Britanijo (Francija pa da posreduje za mir med Turčijo in Rusijo) – če ne 
uspe pri posredovanju, je obvezna sodelovati v Napoleonovi celinski blokadi in mora 
objaviti vojno Angliji

• V. koalicijska vojna, 1809 (vloga Britanije v “proxy war” in odpiranje nove fronte v Španiji)

• v Rusiji vnovič aspiracije na Poljsko – 1811. leta – Varšava in Gdansk – po 1810. letu 
začetek ruskih vojaških priprav na vojno s Francijo

• aprila 1812. leta – tajni sporazum Britanije, Švedske in Rusije proti Napoleonu –
zavarovano severno krilo Rusije

• 1809.-1813. leta Prvi srbski upor - 11. junija 1812. leta mir v Bukarešti med Rusijo in 
Turčijo (vojna od  1806. leta!) – zavarovano južno krilo Rusije (Rusija dobi Besarabijo 
cca 50.000 km2) – 8 vojn Rusije  s Turčijo od 1568. do 1812. leta !

• izhodišče: polarizacija “kopenska koalicija vs kopensko-pomorska 
koalicija”
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Francosko-ruski odnosi 

do  Napoleonovega pohoda na Rusijo

• po francoski revoluciji ruska armada in flota v 
Italiji (Suvorov in Ušakov) – boji Rusov s 
Francozi četudi državi nimata mej (Rusi se 
borijo za VB ?)

• car Pavel I za mir in težišče širjenja na 
Vzhodu - delitev Turčije (s Francijo, Avstrijo 
in Prusijo) – Carigrad, Balkan…. 

• marčevska zarota 1801. leta in umor Pavla I 
(vloga britanskega  ambasadorja Vitvorta ?)

• Aleksander I istega leta podpiše britansko-
rusko konvencijo, da bi britanska flota 
zapustila Finski zaliv

• spor Aleksandra I z Napoleonom zaradi 
ugrabitve in poznejše likvidacije francoskih 
rojalistov v nevtralnem Badenu 1804. leta

• očitki Napoleona Aleksandru za umor Pavla I

• po ruskem porazu pri Friedlandu -
Tilzitski mir 1807, Erfurtska 
konvencija 1808. – sledi ji Rusko.-
angleška pomorska vojna in  ruska 
zasedba Finske

• 1810. leta – užaljenost Napoleona po 
ruski zavrnjeni snubitvi Napoleona za 
dinastično zvezo z Rusijo - da se poroči 
z veliko kneginjo Ekaterino, za njo z Ano 
(14 let) ? – na koncu 181. leta z 
avstrijsko Luizo 

• gospodarske škode, ki jih Rusiji 
povzroča francoska kontinentalna 
blokada in francoski dobički zaradi 
industrijskega monopola (upad izvoza 
ruskega žita na ¼)

• Rusija “tajno” trguje z VB (600 ladij letno)

• Aleksander I pošlje aprila 1812. leta ultimat 
Napoleonu, da se Francozi umaknejo iz 
švedske Pomeranije, zmanjšajo garnizijo v 
Gdansku in da de facto prenehajo z 
blokado, ki zavira razvoj Rusije

• ruske aspiracije na Poljsko
• zaostrovanje odnosov med Rusijo in 

Francijo in 1812. leta tajni sporazum V. 
Britanije, Rusije in Švedske

• formiranje dveh koalicij – (kopno 
+ morje) vs kopno
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Napoleon na vrhuncu moči – 2.12.1804. leta – “republikanski 

(meščanski) cesar” ?

• PRVI 
FRANCOSKI 
IMPERIJ - 130 
DEPARTMANOV 
– 44.000.000 
PREBIVALCEV –
nadzor nad 
sateliti in  
površino  
2.100.000 km2

Cezar ?



9

Politični zemljevid Evrope v 

1812. letu• 1810. leta Francija 
nadzoruje srednjo, 
zahodno in južno Evropo

• ne nadzoruje V. Britanije 
in krilne dele Evrope 
(Skandinavijo in Balkan), 
ter Rusijo

• od 1806. leta poteka 
francoska kontinentalna 
blokada kot odgovor na 
britansko pomorsko 
blokado – britanski izvoz 
je zmanjšan za 55%

• monopol Francije ogroža 
interese držav na severu, 
vzhodu in jugu

• britanska pomorska 
blokada pretrga SLOC 
metropole z vsemi 
francoskimi kolonijami

Francija in 

sateliti

Veliki imperij = 

francoski 

imperij + 

sateliti

francoski 

zavezniki

sovražniki 

Francije

polarizacija evropskih sil
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Politični zemljevid Evrope

koalicija

nevtralna Turčija

Veliki 

imperij
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Ilirske province (14.10.1807. leta) 

– vzhodna meja Velikega imperija

Šenbrunski mir (po 

‘porazu Avstrije pri 

Wagramu)

1807.—1813.

Koroška, Kranjska, 

Istra, civilna in 

vojna Hrvaška, 

Dalmacija, 

Dubrovnik+ Kotor)

- Code Napoleon

- Jadran pod 

angleško blokado

- reforme: 

odprava privilegijev 

plemstva, ukinitev 

cehov in cerkvenih 

bratovščin, , 

enakost pred 

zakonom, civilna 

poroka, r r. šole …..

Regiment d’ Illyrie – 4000 mož (od tega 2800 iz Kranjske) – formiran 16.10.1810 – sodeloval v Rusiji
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Kolonije evropskih držav v 1812. 

letu

• zavezništvo 
Francije z ZDA 
za napad in 
delno uspešno 
anektiranje 
španskih in 
britanskih

kolonij 

(Druga 
ameriška 
vojna za 
neodvisnost!)

• nota bene: ni 
Sueškega in 
Panamskega 
prekopa !

prodaja Luiziane ZDA 1803. leta
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Strateške razmere v Evropi v 

1812. letu

• paradigma “kopna proti morju”
• Napoleona po vzpostavljanju nadzora nad srednjo Evropo blokira V. Britanija, ki 

prebija kontinentalno blokado – prek nevtralcev - s trgovino z Rusijo in trga zveze 
francoske metropole s kolonijami (“mrtev kapital”)

• intenziviranje “ekonomske vojne” in celinski monopol Francije

• za odstranitev ovire za Napoleonov nadzor nad Evropo nujna eliminacija V. 
Britanije in “rekonstrukcija” srednje in vzhodne Evrope” – formiranje Velike 
Poljske kot tampon-cone

• po izgubljenih bitkah Francije  na morju, edina rešitev: Rusijo s silo vključiti v 
celinsko blokado in anti-britanski pohod na Indijo

• obenem v srednji Evropi formirati “Veliko varšavsko vojvodstvo” (Poljska, Litva, 
Belorusija, Ukrajina) – novo ravnovesje

• izhodišče: predhodni Napoleonovi uspehi v vojnah v Evropi, ki so sovražnike – brez 
spreminjanja njihovega fevdalnega družbenega reda - spremenile v francoske 
satelite

• Francija vstopa v novo vojno s silami razpršenimi na treh “odprtih 
frontah” (z V. Britanijo na morju in na kopnu Pirinejskega polotoka, z V. 
Britanijo v sev. Ameriki in z Rusijo) – centralni geostrateški položaj Francije

• 1812. leta ima Francija z zavezniki pod orožjem 1,2.106 vojakov, od tega 50% 
v Veliki armadi – vrhunec francoske dominacije v Evropi



14

Začetno splošno strateško 

razmerje sil:

1,18 : 1 za koalicijo
• Francija (Velika armada)
• pehota:       493.000

• konjenica:    96.000

• art. + sap :   21.000-35.000

• topov:           1370

• vsega ž/s     624.000

• pozneje rezerve iz Evrope: 
140.000-160.000 mož

• Španija, Francija - 181.000 
vojakov in oficirjev

• Rusija
• pehota:     405.000

• konjenica:   75.000

• art.+sap. :   40.000

• topov:        1550-1620

• kozaki        117.000 (25.000)

• vsega        529.000 (545.000)

• Na Kavkazu, v Finski in na Donavi           
130.000 mož
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Orožje in rodovi KOV

• gladkocevna orožja

• sprednjače  - ročno 
polnjenje

• črni smodnik

• ročne bombe

• hladno orožje

• artilerija: oblegovalna in 
poljska

• možnarji, havbice, topovi

• karteča - granate

• volovska in konjska vleka

• saperji

• pehota: 

• linijska “težka” pehota –
grenadirji + strelci + voltižerji

• lovci – “lahka pehota”

• črnovojniki – pomožna 
pehota

• konjenica:

• kirasirji – “težka” konjenica 
(oklep, sulice)

• huzarji

• lahka konjenica – kozaki

• zveza: kurirji, signalne 
naprave

• tajnopis 



16

Lastnosti gladkocevnih orožij z okroglimi 

izstrelki in črnim smodnikom

• osnovno pehotno strelno orožje

• mušketa z bajonetom

• kaliber 17,5 mm

• masa izstrelka – 18-20 gramov

• masa smodnika 7 gramov

• učinkovit domet (strelec 
zadene velikosti stoječega 
strelca) – 80 m

• hitrost streljanja: 3-4 krogle v 
minuti

• bojni komplet: 30-40 nabojev 
(cca 1 kg)

• orožje s strelivom – 6-7 kg

• top - “12-funtnik” sistema 
Gribeauval

• masa izstrelka 6 kg (+ 2 kg 
smodnika)

• masa topa – 2,2 tone

• vleka: 3-4 pari konjev za top 
(bojni komplet 40 granat s 
smodnikom in tesnilom – 320 
kg/cev; za baterijo 6 topov 2 
tone – vleka 3-4 pari konjev)

• domet max : 1550 m, 
učinkoviti domet - 500-600 
m)

• hitrost streljanja: 1 do 2 
granate v minuti

• 1/3 kompleta - karteča  
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Skupinjenje sil 

(operativno razmerje sil - 20.06.1812. leta)
• Francija

• +K na severu - Riga

• 2 K na jugu - Luck

• glavne sile pod 
Napoleonom: Garda, 7 
K, 4 KK (Davout, 
Udinot, Ney)

• vsega na glavni smeri: 
300.000

• glavna smer: 2/3 sil

• pomožne smeri: 1/3

• zavezniška pomoč : 

• V. Britanija in španska 
gverila vežejo 200.000-
300.000 francoskih enot 
na Pirinejskem 
polotoku

• Rusija

• 1. ZA: Barklaj de Toli –
Litva – 136.000

• 2. ZA – Bagration –
Belorusija - 57.000 

• 3. ZA – Tormasov –
Ukrajina – 49.000

• vsega: 242.000

• Donava – 59.000

• Finska – 31.000

• Kavkaz – 42.000

• vsega: 132.000

• glavna smer: 2/3 sil

• pomožne smeri: 1/3 sil
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Vzroki za Napoleonov optimizem 

pred pohodom na Rusijo ?
• zaporedje francoskih vojaških 

zmag nad  močnimi koalicijami 
evropskih vojsk med katerimi so 
bile tudi ruske sile:

• 3 ruski zaporedni porazi in samo 
neodločen izid v vojnah III. in IV. 
koalicije proti Napoleonu

• Amstetten 1805 (Bagration)

• Duerenstein 1805 – Kutuzov

• Hollbrun 1805 – Bagration

• Austerlic (Slavkov) – 1805 –
Buxhoeveden – Kutuzov

• Aylau 1807 – neodločen rezultat z 
ruskim umikom - Bennigsen –

• maršal Ney: “Quel massacre et 
sans resultat!” 

• Napoleonova prednost:
• a) formiranje korpusov iz različnih divizij 

(rodovi KOV), divizij iz brigad in le teh iz 
polkov

• b) poveljevanje s samo 3-5 poveljnikov 
korpusov, ki poveljujejo z enotami 
navzdol

• c) superiorna veščina:

• marširati s korpusi po različnih smereh z 
visoko hitrostjo (do 30 km/dan), združiti 
se šele na bojišču in nato delovati 
skupno

• č) skupinjenje artilerije v velike baterije

• d)  vedno premoč na odločilni točki 
udara, čeprav nima skupno številčno 
premoč

• e) genij Napoleona = dodana 
vrednost 100.000 mož ?
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Francoski načrti
• izhodišče: doktrina generalne (odločilne) bitke, s katero se z enim hitrim 

udarom čim prej uniči nasprotnikove glavne sile

• določanje ciljev – Peterburg ali Moskva ? Napoleon Metternichu: “Če zavzamem 
Smolensk - sem Rusijo zgrabil za noge, če Peterburg - sem jo zgrabil za glavo, če pa 
vzamem Moskvo (= duhovni center) – sem Rusijo zgrabil za srce…”

• sredstvo za dosego cilja: 1-2 bitke do Smolenska, s katerimi bo Aleksander I 
prisiljen, da kapitulira in podpiše mir, da spoštuje Tilzitski mir in da se priključi 
ostalim satelitom v pohodu na Indijo

• napad brez objave vojne - izbira časa za napad: 22. (24.) junij, 1812. leta 

• izbira logističnega temeljišča: vzh. Prusija – Gdansk - Koenigsberg – 50 dnevne 
zaloge za glavnino do Smolenska  – 6000 voz – 17 bataljonov trena – 50.000 vlečnih 
konjev -

• formiranje Velike armade (Grand Armee): 624.000-650.000 mož – 240.000 konjev

• struktura: 300.000 F + 108.000 Pol., 112.000 N, 21.000 I, 34.000 A + drugi (P, ilirske 
province, Švicarji, Belgijci….) – “jezikovni babilon”

• 5OO.OOO pehota, 100.000 konjenica, 35.000 artileristov in inženircev – 1370 topov

• organiziranje poveljevanja in zveze – konjenica - semaforji

• združevanje, skupinjenje sil in ešeloniranje sil: glavne centralne sile – Napoleon –
Garda,  5 K, konj. K – za njimi 2 K + 3 konj. K ; severni korpus: X. korpus - Mac 
Donald, južni korpusi – VII. K + avstr. K – Švarcenberg  

• izbira smeri: glavna smer skozi Litvo - Vilnus – Smolensk – Moskva 1200 km, 
pomožni smeri sever: Riga – Piterburg in jug: Poljska – Mogiljev - Smolensk

• strateške rezerve: Poljska – XI. K, Nemčija – IX. K   

• delitev na etape: prisiliti Aleksandra I  še pred prodorom do Moskve (“ki jo bo 
odločilno branil…”) na prvo in morda še drugo bitko (Smolensk)

• pričakovan konec vojne: pri tempu marš(iranj)a 20 km/dan in 120 km/teden – 10 
tednov oz. 3 mesece do Moskve – konec vojne do  začetka zime ? 
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Dozorevanje Napolenovega 

načrta

• nova etapa v evoluciji Napoleonovih vojn: prehod od armade 200.000 
vojakov na armado 400.000 vojakov

• formiranje velike koalicije v razmerah dveh odprtih front (v Španiji in proti V. 
Britaniji)

• rusko ozemlje in “požgana zemlja” narekujeta prehod na stari “magacinski 
sistem” oskrbe (omnia mea mecum porto) – hrana in strelivo iz Poljske do 
enot po kopnem in po rekah

• izbira časa: poleti je lažja oskrba kot pozimi 

• močna logistika: 6000 vozov in 130.000 konjev (20.000 zaprege, 30.000 
artilerija, 80.000 konjenica)

• reke in močvirja narekujejo močan inženirski park

• Napoleonova odločitev za osebno vodenje glavnih sil, pomožne na 
krilih imajo vlogo diverzije z lažnimi napadi

• odskočna deska Vilno – nudi prodor v Piterburg in v Moskvo, kar sili 
Ruse na delitev sil za obrambo obeh smeri

• ker naj bi Rusi morali braniti obe mesti, Napoleon računa 
na generalno bitko že ob meji in na konec operacij v 20 
dnevih
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Začetno skupinjenje sil (Žilin - SVE)

• Francija – širina temeljišča 
napada 300 km

• I. ešalon – glavne sile:

• Njemen-Visla 444.000 mož in 
940 topov, od tega:

• levo krilo – Napoleon - Vitebsk

• 218.000 in 527 topov

• center – 82.000 – 208 topov

• desno krilo (Napoleonov brat 
Jerome) – 78.000 in 159 topov

• sever – 32.000 - Riga

• jug – 34.000

• II. ešalon: 170.000 in 432 topov

• vsega 614.000 mož 

• približno razmerje sil v ž/s:

• 2,3 proti 1 za Francijo

• Rusija – širina obrambnega 
pasu 600 km, ker ni znana 
smer glavnega udara 
Napoleona

• 1. ZA (Barklaj de Tolli) –
127.000 – 558 topov -
Peterburg

• 2. ZA (Bagration) – 45-48.000 
– 216 topov – Moskva

• 3. ZA (Tormasov)  – 43-
46.000 – 168 topov – Luck –
Kijev

• Riga – 18.500

• (Donava – Čičagin - 55.000)

• rezerve: 129.000 – 8000 
kozaki – 434 topov

• vsega: 220.000-240.000 oz. 
269.000 in 942 topov

• z rezervami – 350.000
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Francoske težave med pohodom

• tren ne more zadovoljiti potreb enot

• “požgana zemlja”

• oskrba iz lokalnih (evakuiranih ali 
uničenih) virov da skromne rezultate 
– ni dovolj kritične furaže, ni hlevov -
bolezni konj (200.000) in vlečnih 
volov(sveže žito) – ni zimskih 
podkev (z iglicami) za vleko sani -
zmanjšana mobilnost

• uničeni mostovi, skrita hrana

• iztrošenost obutve, uniform

• bolezni vojakov – uši, garje, tifus, 
diareja, pljučnica

• šibka saniteta

• dezertiranja

• samomori in samopoškodbe

• tempo pohoda 16-19 km/dan

• vsako uro 5 min odmor

• marš od 06:00 do 19:00

• na 5 dni – dan odmora

• prah, blato

• “nevidni sovražnik” - podnevi in 
ponoči pogosti lažni in pravi 
preplahi (kozaki) – okrepljene 
straže – izčrpanost moštva

• rast nebojnih izgub

• težave z nadomeščanjem izgub 
ljudi in živali

• do Borodina visoke nebojne 
izgube (od 444.000 na Njemenu  
le 130.000 bojno pripravljenih 
vojakov na Borodinu (cca 30%)

• relativne dnevne izgube: 70%/75 
dni = 0,93%/dan ! 
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Ruski obrambni načrt
• vnaprej se ni vedelo katera bo glavna smer francoskega udara, zato sprva pozornost na 

severni smeri, ki vodi  za prestolnico – Peterburg – obenem obramba smeri za Moskvo in 
smeri za Kijev – zato je širina fronte 600 km – Francozi  osredotočeni na le 300 km

• na razpolago 405.000 vojakov, 75.000 konjenikov, 40.000 topničarjev, 25.000 kozakov 
(117.000) in 1550-1620 topov – na zahodu v začetku 220-240.000 mož+942 topov

• dileme: carjev svetovalec general Phull predlaga obrambo in združevanje sil v 3 armade 
– prva bi s čela zadrževala glavne sile, druga bi ji branila bok , tretja bi udarila v 
francoski bok in zaledje; Bagration nasprotno - predlaga napad in udar na Varšavo 

• Aleksander I zavrne oba predloga pod vplivom začetnega  razmerja v živi sili (v korist 
Napoleona) in Rusom še neznane smeri francoskega glavnega udara

• vpliv entropije na skupinjenje, združevanje in razvoj ruskih sil

• odločitev, da se bitke na sprejme na meji, ampak da se nasprotnika med umikom  izčrpa 
z oviranjem v manevru in z zaporednimi  boji na vnaprej pripravljenih utrjenih položajih 
(Aleksander I ambasadorju Caulaincourtu: “….če bo potrebno se bom umikal vse do 
Kamčatke in se pri tem pogajal, da pridobim na času. Francozi so hrabri, a velika 
razdalja, ter napori premagovanja ovir pri napredovanju in slaba klima jim bodo 
zmanjšali hrabrost. Za nas se bodo borili prostor, čas in klima ….”

• združevanje sil v 1. ZA (Vilnius- de Tolli)., 2. ZA (Bjalistok-Grodno - Bagration) in 3. ZA 
(Žitomir – Ukrajina – Tormasov) – luknje v prostoru med armadami (200 km) in nevarnost 
od tega, da jih Napoleon izkoristi  in uniči po delih drugo za drugo, še preden se združijo

• nujnost dislokacije Čičaginove Donavske armade na jugu zaradi neznanega držanja 
Turčije in dislokacije enega korpusa v Finski – varovanje kril

• logistične baze po globini v treh linijah:  Vilnus – Kijev, Pskov – Smolensk in Novgorod 
– Moskva – Kaluga

• vključevanje črnovojnikov v utrjevalna dela po globini – priprave za strateški sprejem v 
globini Rusije
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Asimetrija ciljev

• cilj Napoleona ni rušenje 
fevdalnega družbenega 
sistema v Rusiji ampak z 
ekspedicijsko Veliko 
armado čim prej prisiliti 
ruskega carja, da se  vključi 
v kontinentalno koalicijo in 
v ekonomsko vojno proti 
Angliji, ter obenem z Veliko 
Poljsko vzpostaviti “novo 
ravnovesje” v Evropi, 
Rusijo pa vključiti v novo 
delitev sveta (Indija)

• končni cilj: Finis Britaniae !

• cilj Aleksandra I je vsako 
ceno ohraniti ozemeljsko 
nedotakljivost in suverenost 
Rusije in pri tem za ta cilj 
uporabiti vse naravne in 
družbene potenciale vseh 
slojev prebivalstva 
(plemstvo, kler, trgovci, 
obrtniki, podjetniki, tujci v 
ruski službi, kmetje-
tlačani…= vsi so dobrodošli 
v skupnem boju!)

• “To be or not to be” Rusije ! 
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Dinamika bojnih delovanj
• francoska severna krilna skupina obtiči pri Polocku, južna krilna skupina 

obtiči v Belorusiji – status quo na krilih - Francozi v Minsku 26.6.!

• Centralna skupina 16.8. pred Smolenskom, pri čemer razjarjena javnost in 
ruska generaliteta iščeta od Barklaja de Tolija odločilno bitko – požig 4/5 
mesta – gorijo tudi cerkve - bitka 16.-18.8.

• ruske sile se organizirano umaknejo, Napoleon prvič tajno predlaga mirovno 
pogodbo – zaostreni odnosi v vrhu zaradi umikanja ruske vojske 

• Aleksander I se častno umakne v Moskvo (“priprava za obrambo”)

• 17.8. poveljniško vlogo prevzame popularni “zmagovalec nad Turki” - general 
Kutuzov, ki je 19.8 povišan v feld-maršala; pritisk vojske in javnosti na 
Kutuzova, da pred Moskvo sprejme odločilno bitko – okrepitev s kozaki in 
opolčenci – razmerje sil ni več 3:1 za Francoze

• odločitev Kutuzova, da 125 km zah. od Moskve, pri vasi Borodino obkroženi z 
rekami in potoki (ovirajo manever napadalca!) - na vnaprej pripravljenem 
utrjenem položaju (poljska fortifikacija) - sprejme bitko s francosko glavnino, 
ki ne more do Moskve, če pred tem ne zasede močno branjeni Borodino

• 7. septembra pride do bitke pri razmerju Francozi vs Rusi. 130.000 mož in 587 
topov proti 120.000 mož in 640 topov

• rezultat bitke: splošne izgube Francozi (30-35)000 vs  Rusi (39-45)000

• sledi organizirani umik Rusov – Tarutinski manever , izčrpani Francozi jih ne 
zasledujejo in 14 dni ne vedo kje je ruska glavnina (na vzhodu ?)

• 14.9. Francozi brez boja zasedejo Moskvo brez prebivalstva – 15.9.-18.9. požar 
v Moskvi  (Rostopčin ?) – 4/5 mesta zgori
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Začetna Napoleonova zamisel – z glavnimi silami 

izolirati in hitro uničiti 1. ZA, z desnim krilom centra 

“privezati” 2. ZA, nato uničiti še njo

http://napoleonistyka.atspace.com/Invasion_of_Russia_1812.htm

1. ZA

2. ZA

udar na spoj za 

prekinitev stika in 

izolacijo

2.A

težišče operacij med rekami Njemen, Dvina, Bug in  Dnjepr

50 km razmik med 1. in 2. ZA nudi 

Napoleonu možnost, da na desnem 

krilu z bočnim manevrom uniči 2. ZA –

3. ZA je v Ukrajini – brez možnosti 

vpliva
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Prva faza – razvoj sil

Čičagov

S. Peterburg

Moskva 
utrjeni 

tabor Drisa

1. ZA

2. ZA

3. ZA - rezerva

Rusom postaja 

jasno, da udara na 

južni smeri ne bo !

močvirje

koncentrični umik 1. in 2. 

ZA k Smolensku
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Druga faza – poskus uničenja 

ruske  1. ZA pred združitvijo z 2. 

ZA
Francozi 

zasedejo 

Minsk -

neuspeli 

poskus 2. 

ZA, da se 

umakne 

prek 

Minska –

zamujanje 

z 

združitvijo 

obeh 

ruskih 

armad

1. ZA

2. ZA – naporen umik vzh. od 

Minska - prek Mogiljeva in 

Orše do Smolenska

?
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Tretja faza – uspešen umik ruske 

1. ZA in 2. ZA v smeri Smolenska

1. ZA

2. ZA

Napoleonu ni uspelo ločiti 1. 

ZA od 2. ZA in jih ločene 

uničiti
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Četrta faza – uspešni boji zaščitnic 

pri Vitebsku in Saltanovki

1. ZA in 2. ZA se izogneta 

uničenju po delih in se 

združita pri Smolensku 

3.8.1812. - Napoleon 

ponudi mir

neuspešen ruski poskus 

protiudara proti zahodu –

nadaljevanje umika proti 

Moskvi

Napoleon 

gubi čas s 

prestopom 

Dnjepra

vznemirjeno javno mnenje govori o 

izdaji “Nemca” – de Tolija ?
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Peta faza: uspešni upočasnjevalni obrambni 

boji v rajonu Smolenska, da bi se pridobilo čas 

za obrambo Moskve in utrjevanje Borodina

Borodino
125 km

boji zaščitnic

“dobiček

” v času 

10 dni

16.8. -

Kutuzov 

prevzame 

poveljstvo od 

de Tollija!

priprava za 

odločilno bitko pri 

Borodinu -

utrjevanje
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Šesta faza: “strateški sprejem” 125 

km zahodno od Moskve - Borodino

5.9. 1812. – za 

prvo bitko  je 

premor 1 dan !  

opazovalnica

prvi udar v center 

ruskega položaja
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7. faza: odločilna bitka – Borodino  

7. septembra, 1812. leta

14.9. poljski husarski polk 

prijezdi v Moskvo
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Osma faza: slepilni manever umika glavnih sil na vzhod 

se konča na utrjenih položajih južno od Moskve, 

Napoleon zasede izpraznjeno in gorečo Moskvo

1200 km 

dolga linija 

oskrbe je 

izpostavljena 

“mali vojni”

Znameniti Tarutinski 

bočni manever, ki ga 

Francozi niso odkrili, 

ker iščejo na vzhodu
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Deveta faza: Kutuzov zapre Napoleonu umik v bogato in 

z vojno nedotaknjeno Ukrajino – “kanaliziranje” 

francoskega umika na zahod na opustošen prostor

18.10.

24.10.

odbita oba poskusa Napoleona, da 

se pred zimo umakne skozi  z vojno 

nedotaknjeno  z viri bogato Ukrajino 

– vsiljen umik proti Smolensku

zamisel Napoleona, da se 

umakne iz opustošene 

Moskve v plodno 

Ukrajino, tam okrepi sile 

in pomladi udari na 

Peterburg !
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Deseta faza: uspešen boj 

francoske zaščitnice pri Vjazmi

3.11.1812. 

leta
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Enajsta faza: med francoskim umikom, Kutuzov s 

pomožnimi silami poskuša “zadrgniti vrečo” na reki 

Berezini

požiganje 

francoskih 

skladišč in 

trena ob umiku

24.-29.11.1812. leta
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12. faza: veliki finale: “Labodji spev” - umik  Napoleona 

in “ostankov ostankov” (Velike armade) prek v hitrici 

zgrajenih mostov
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Pirova zmaga Napoleona - pozicijski pat v Moskvi

• 18.9. ponovna Napoleonova ponudba mirovnega 
sporazuma (čaka na carja, da bo kapituliral), spet 20.9. in 
4.10. vnovič nudi mir gen. Loriston Kutuzovu – odzivov 
ni – 14 dni ni stika z rusko glavnino

• Francozi ujeti v mišelovki – okoli Moskve trije prstani: 
na prvem partizani, na drugem – črnovojniki, na tretjem 
– “leteči odredi” – zrušen francoski logistični sistem –
prekinjena 1200 km dolga komunikacija z logističnimi 
bazami v Varšavi in Gdansku - enote začnejo z 
ropanjem, dezertiranji, splošni upad morale in discipline, 
ni furaže – konjenica izginja – ni vleke za topove

• 19. oktobra začetek umika iz Moskve proti Smolensku, z 
idejo, da se prezimi južneje, v bogati in nedotaknjeni 
Ukrajini – nato po okrepitvi sledi udar na Peterburg? 

• 24.10. Kutuzov pri Malojaroslavcu odreže Napoleonu pot 
proti jugu  in ga prisili na umik po isti opustošeni in 
izropani poti po kateri je napredoval proti Moskvi - 6.11. 
Napoleon zapusti Veliko armado in gre v Pariz – 24.11. 
umik 30.000-36.000 mož ostankov Velike armade čez r. 
Berezino  
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Bilanca bitke pri Borodinu

• Napoleonu ni uspelo 
uničiti glavnine ruske 
vojske

• Napoleon je presodil, da 
bo z vkorakanjem v 
Moskvo prisilil carja 
Aleksandra I na sklepanje 
miru in da je zmagal

• napačna presoja o 
varnem prezimovanju v 
Moskvi (požar in uničenje 
mesta) in varnem umiku 
prek bogate in z vojno 
nedotaknjene Ukrajine

• podcenjevanje strateških 
ruskih rezerv

• Kutuzovu ni uspelo 

zadržati Napoleona in 

obraniti Moskve, a je 

uspel ohraniti glavnino 

ruske vojske in 

pripraviti strateške 

rezerve za nadaljevanje 

vojne

• uspešno je aktiviral sile 

v francoskem zaledju, v 

napadih na francoske 

linije oskrbe
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Karizmatična poveljnika 

feld-maršal knez Mihail Goleniščev 

Kutuzov (1745 – 1813)
Napoleon Bonaparte 

1799 – prvi konzul Prve 

republike (spodaj)

1804-1815 cesar (zgoraj)

(1769 – 1821)
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Dinamika operacij do bitke pri Borodinu 

(24.6.-7.9.1812. leta)

a) 

tveganje, 

da z 

udarom na 

stik 1. in 2. 

ZA pri 

Grodnem, 

ostane 2. 

ZA ločena 

od 1. ZA

č) uspešen 

konvergentni 

umik 1. in 2. 

ZA k 

Smolensku

b) bočni udar 3. 

ZA s katerim je 

olajšan umik 2. 

ZA

d) Napoleonu ni uspelo 

do Smolenska ločiti 1. ZA 

od 2. ZA in ju uničiti po 

delih

c) boji med 

umikom

26.6.
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gostota topov na glavni 

smeri 470 topov/1 km

bojišče: 20-25 kvadratnih 

kilometrov

Bataille de la Moscowa

- 125 km zah. od Moskve

80.000

34.000
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06:30

gozdovi

reka 

Koloča
Francozi    Rusi    kvoc.

peh.    86000      72000  1,19

konj.    25000     17500  1,42

art      16000      14300 1,11

topov   587           640   0,91

1,157

7000 kozakov

10000 opolčenci

reka 

Moskva

vzorec 25 zgodovinarjev

Francozi 115-190   152

Rusi        106-155   130,5

razmerje 1,16 : 1

Zemcov 2001 ž/s:

136.000 vs 112.116 = 

1,21

589 vs 624 topov

reka 

Kalača

5 potokov

Ševardino
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Obredi pred odločilno bitko – del 

vojaške tradicije in kulture
• duhovniki so “neborci”, a so sestavni 

del oboroženih sil

• čini od polka prek divizije do korpusa 
in cele vojske

• skrbijo za duhovno podporo vseh 
pripadnikov vojske po vojaških in 
verskih predpisih

• redni verski obredi pod šotori ali na 
prostem :

• pred pohodom in glavno bitko vedno  
posvetitev vojakov in orožja ter streliva

• redne tedenske maše s pridigami in 
svečana maša pred glavno bitko

• skupne vojaške molitve

• procesije z ikonami, svečami in prapori

• verska glasba in zborovske pesmi

• spovedi, obhajila in obredi ter pisna 
evidenca o grobovih ob pokopu padlih

• proslava praznikov

• vojaški svetniki (povzeti po 
bizantinski tradiciji) –
zaščitniki vojakov:

• oborožene sile - S. Mihael

• S. Dimitrij (Demeter) 
Solunski

• nadangel Mihael

• pehota – S. Mavricij (Moric)

• navadni vojaki – S. Ahac

• konjenica – S. Jurij

• S. Martin iz Toursa

• topništvo: S. Barbara

• pomorščaki – S. Nikolaj

• ranjencev in ponesrečencev 
– mučenika S. Ivan in S. 
Pavel, 

• S. Sebastian

• zmagovalcev – S. Viktor

• Boris in Gleb

• pri Francozih – Ivanka 
Orleanska

• Mati božja – priprošnjica 
ob smrtni uri
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09:30 poskus udara 

ruske 

konjenice v 

hrbet 

francoske 

glavnine

francoski udar v šibkejši 

ruski levi bok in poskus 

blokiranja cest za ruski 

umik Utica



47

16:00

splošne izgube v 

desetih urah bitke:

Francozi 25-29%

Rusi       37,5-43% 

Borodino –

“bitka artilerije”

Napoleonova Pirova zmaga

- 14 dni čakanja v Moskvi na 

rusko vdajo

S Tarutinskim manevrom se

Kutuzov umakne v utrjen 

rajon južno od Moskve  -

Napoleon za 14 dni izgubi stik 

z rusko glavnino – ustvarjene 

so razmere za “malo vojno” 

po občutljivih francoskih 

linijah oskrbe, obenem je 

Francozom zaprta pot umika 

na jug, v plodno Ukrajino

Napoleon v kritični 

fazi odkloni 

uporabo Garde –

ocenjuje, da so 

Rusi razbiti in da  

je zmagal
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Kdo je zažgal Moskvo (270.000 

prebivalcev) ?
• v Moskvi ni bilo pričakovanega 

klasičnega ceremoniala predaje 
mestnih ključev

• Napoleon zaman pričakuje carjeve 
odposlance, da podpiše mir (po 
vzoru na predhodne zasedbe 
Dunaja, Berlina…..)

• mesto ni bilo branjeno, v njem ni 
bilo vojaštva, ne policije

• odposlancev ni bilo

• francoska verzija: po Borodinski 
bitki, župan Moskve in notranji 
minister Rostopčin izpustita iz 
zapora kriminalce z nalogo, da 
zažgejo Moskvo ?

• prebivalci sami zažgejo svoje 
mesto in se umaknejo iz mesta na 
deželo ?

• obojestranske obtožbe za podlost

• s popuščanjem vojaške discipline se 
začnejo ropi

• Tolstojeva verzija: Moskvo zažgejo in 
izropajo sami Francozi – požar traja od 
prvega dneva vstopa Francozov 4 dni 
(od14.09. do 18.09.1812. leta)

• požari naj bi izbruhnili zaradi nemarnosti 
vojakov – slučajno ?

• uničena oprema gasilske brigade in hkratni 
izbruh požarov v različnih mestnih četrtih 
(Kitaj gorod, Taganka, Solyanka) kažeta  na 
organiziranost požiga

• ¾ stavb je zgorelo, 122 od 329 cerkev in 
samostanov

• 12000 trupel v mestu

• požar v Moskvi in požig 
cerkev sta v ruski vojni 
propagandi izrabljena za 
podžiganje vsesplošne 
gverile na trasi umika Velike 
armade
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Umik Velike armade iz Rusije

18.10. – 14.12.2012. leta

V utrjenem Tarutinu se ruske enote 

spočijejo in popolnijo izgube z 

rezervami, dosežena številčna 

premoč nad Francozi – v konjenici 

3,5:1, v topništvu 2:1

- obroč 100.000 opolčencev okoli 

Moskve

V Tarutinu dozori ideja za 

obkolitev Francozov med 

zah. Dvino in Dnjeprom

V boju pri Malojaroslavcu in 

Tarutinu onemogočen 

francoski umik v 

nedotaknjeno Ukrajino

Koncentrično stiskanje 

ruskega obroča s 

severa, juga in vzhoda, 

obenem 

razplamtevanje 

“narodne vojne”

K

A

N

A

L

I

Z

I

R

A

N

J

E

U

M

I

K

A

“zadrgnjena 

vreča na 

Berezini”!
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Vzroki za rusko zmago:
• Clausewitzeva “Sveta Trojica” (“enotnost ljudstva, vladarja in vojske”) –

faktor kohezije

• izbira asimetričnega strateškega odgovora – strategy of attrition vs 
strategy of annihilation

• “dobiček v času” izrabljen za oboroževanje in priliv rezerv

• žilava obramba lastnega ozemlja omogoča izkoriščanje vseh štirih 
faktorjev oboroženega boja za izčrpavanje nasprotnika – vloga 
partizanov in “male vojne” – verski faktor (požig mest, vpliv rekvizicij) –
čas x “frikcija”

• izraba časa za padec kohezije in rast “frikcije” pri koaliciji 

• visoka bojna morala, motivacija, herojstvo in veščina branilcev

• vključitev strateške rezerve, šele ko je sovražnik “načet” 

• francoske raztegnjene linije oskrbe in logistične težave, ki – po meri 
globine prodiranja do Moskve in rasti aktivnosti ruske gverile - povzročajo 
vse večjo izčrpanost in demoralizacijo, ter notranji  razpad francoske oz. 
koalicijske vojske 

• Nota bene: Rusko-germanska legija – dezerterji! 

• Propaganda: “Niso krivi Francozi ampak “korzičan - Antikrist”, ki jih je 
onesrečil ….
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Minardova shema “topljenja” glavnih sil Velike 

armade (1869. leta) – do Borodina tempo 16 km/dan

Pohod na Moskvo –

ostane 30% začetnih sil

Črna črta označuje umik –

začne ga cca 100.000 mož 

umik konča 10000-27000 

mož = 2,4%-6% od 

začetnega stanja temperature
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“Zrcalo” - struktura izgub (padli, 

umrli, ranjeni, zmrznjeni, 
ponesrečenci, bolniki, dezerterji, ujetniki)

• koalicija: 

• splošne izgube: 580.000

• od tega:

• 200.000 padlih, umrlih zaradi 
bolezni, zmrznjenih

• 200.000/580.000 = 34%

• 150.000-190.000 ujetnikov

• 130.000 dezerterjev, ki so 
ušli v domovino (Nemci, 
Poljaki)

• 60.000 skritih pri kmetih

• od Garde (47.000)

je ostalo le 6000 živih!

izguba 200.000 konj, 1000 topov

• Rusija: 

• padlih, umrlih in ranjenih:

• na glavni smeri - 210.000 (od 
tega se vrne v enote 40.000 
ranjencev)

• na pomožnih smereh in v 
zaledju: 

• padlo: 40.000

• vsega nepovratne izgube:

• 210.000
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Ali bi Kutuzov lahko popolnoma 

uničil Veliko armado in ujel 

Napoleona ?

• spletkarska vloga britanskega 
generala Wilsona in carjevega 
favorita načelnika Kutuzovljevega 
glavnega štaba generala 
Bennigsena

• obrekovanja Kutuzova  pri carju 
Aleksandru I, da se Kutuzov 
zavestno in načrtno izogiba 
odločilni bitki

• vloga Čičagova in Vitgeštejna

• varčevanje sil in izjave 
Kutuzova, da so glad, 
pomanjkanje in mraz - orožja, ki 
bodo dotolkla Napoleona

• Kutuzov za osvoboditev Rusije in 
proti pohodu v Evropo

• izjave Kutuzova, da se 
“Britanija bori proti 
Napoleonu z rusko krvjo”

• ocena Kutuzova, da uničenje 
Napoleona in njegove vojske 
ne bi bila “odrešitev sveta”, ker 
bi se zato zrušilo ravnovesje 
v Evropi in bi Britanija na 
morju, ter Avstrija in Nemčija 
na kopnem prevzeli primat

• Kutuzov je proti pohodu na 
Zahod ampak je za pohod na 
Bospor in Dardanele 
(Balkan) 

• memento: Krimska vojna !!!
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Posledice Napoleonovega poraza ?
• porazu v Rusiji sledijo razpad Napoleonove koalicije in zaporedni 

Napoleonovi porazi v Evropi (Leipzig 1813, Waterloo 1815) – konec 
“Velikega imperija” in francoske dominacije (restavracija in povratek dinastije 
Bourbonov)

• Dunajski kongres (1814-15) – nemška zveza 39 držav pod 
predsedovanjem Avstrije - “konec Ilirije”, Avstrija spet v Italiji, spet delitev 
Poljske, nova delitev kolonij

• “Sveta Aliansa” (Avstrija, Rusija, Prusija – zveza za utrditev statusa quo 
z orožjem - proti novim revolucijam)

• “koncert velikih sil” – Kongres v Ljubljani 1821. leta - do 
1856. leta (peterokotnik V. Britanija, Rusija, Prusija, 
Francija, Avstrija) – načeli “soglasja” in “ravnotežja sil”

- za mehkejše prijeme od Svete Alianse

• “revolucionarno 1848. leto” – prebijanje narodov in kriza

• francosko-britanska Krimska vojna (1854-56) proti premočni 
Rusiji v Evropi, na Balkanu in v Sredozemlju 

• Velika Britanija potiska Rusijo iz Evrope nazaj v Azijo

• združenje in vzpon Nemčije, začetek zatona Avstrije in Francije

• nova polarizacija: Centralne sile vs Antanta
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Nova polarizacija sil v Evropi in 

vzpon Nemčije po 1812. letu 
• I. etapa: po razpadu pro-francoske Renske konfederacije, 

nastanek Nemške zveze (35 držav in 4 svobodna mesta)

• Prusija proti Avstriji (z Avstrijo Baden, Virtemberg, Hesen, 
Bavarska) – Bismarckov boj za primat Prusije v 
združevanju Nemcev

• II. etapa: Severnonemška zveza pod vodstvom junkersko-
meščanske Prusije porazi Avstrijo (1866.), nato še porazi 
Francijo (1871. leta) - sledi združenje vseh nemških dežel 
(vklj. Alzacija in Lorena) – združevanje Italije 

• III. etapa: industrializacija Nemčije - Drang nach Osten 
(Avstrija v BiH) in širjenje nemških kolonij v Afriki in na 
Daljnem vzhodu (1886. leta 2,5 milijonov km2 in 8 milijonov 
prebivalcev – “Vzhodno vprašanje” – križanje evropskih 
strateških interesov na Balkanu

• IV. etapa: 1879. leta avstrijsko-nemška pogodba, ki se ji 
1882. leta priključi še Italija – nastanek Trojne zveze

• koncem 19. st. - Trojna zveza vs Antanta


