
IVAN TAVČAR: ŽIVLJENJE IN DELO  

Ivan Tavčar 

slovenski odvetnik, politik in pisatelj se 

je rodil  28. avgusta 1851 v  Poljanah 

nad Škofjo Loko, umrl pa 19. 

februarja 1923 v  Ljubljani. 

Tavčar je šolanje pričel leta 1858 v 

trivialki v Poljanah. Potem je nadaljeval 

na normalki v Ljubljani, končal jo je leta 

1863. Pri šolanju sta mu finančno 

pomagala očetova brata duhovnika. 

Nato se je leta 1863 vpisal 

na gimnazijo v Ljubljani, od koder se je 

zaradi disciplinskih postopkov moral 

prepisati na novomeško gimnazijo, nato 

pa spet nazaj na ljubljansko. 

Književnost ga je navdušila že v 

dijaških letih in tudi sam se je kmalu 

preizkusil v pisanju. Po koncu gimnazije 

leta 1871 se je vpisal 

na pravo na dunajskem vseučilišču in 

začel objavljati v raznih revijah 

(mariborska Zora, 

Stritarjev Zvon, Ljubljanski 

zvon, Slovan). Med študijem je odslužil 

enoletni vojaški rok. Leta 1875 je postal 

odvetniški pripravnik v Ljubljani in se 

leta 1877 odpravil v Kranj, kjer se je 

zaposlil pri Mencingerju. Leta 1880 se 

je vrnil v Ljubljano, kjer je ostal do 

smrti. Tu je leta 1884 odprl lastno 

odvetniško pisarno. V letih od 1886 do 

1902 je predsednikoval Dramatičnemu 

društvu. Politično kariero je začel 

v kranjskem deželnem zboru, kjer je 

skupaj s političnim sopotnikom Ivanom 

Hribarjem sestavljal jedro radikalne 

skupine liberalnega tabora. Nekaj časa 

je urejal tudi strankino glasilo Slovenski 

narod. V letih 1901 do 1907 je bil 

državnozborski poslanec, od leta 1911 

do 1921 je bil tudi ljubljanski župan. 

V Narodni vladi SHS je bil poverjenik za 

prehrano. Poročen je bil s Franjo 

Tavčar (rojena Košenini), ki je bila med 

pomembnejšimi osebnostmi tedanjega 

slovenskega ženskega gibanja. Tudi 

zaradi njenih spodbud je bil zelo 

dejaven v številnih narodnih društvih; 

med drugim je postal tudi 

predsednik Kluba slovenskih biciklistov, 

prve slovenske kolesarske organizacije. 

V zadnjih letih svojega življenja je 

opustil javno delovanje zaradi bolezni. 

Nekaj časa je bil predsednik Narodne 

čitalnice v Kranju in 

ljubljanskega Sokola. Bil je ustanovitelj 

Pisateljskega podpornega društva in 

večletni pravni zastopnik. Leta 1889 je 

bil soustanovitelj društva Pravnik, leta 

1904 pa Društva slovenskih 

književnikov in časnikarjev. Leta 1921 

je bil izvoljen za častnega meščana 

Ljubljane, pred tem tudi 

v Celju, Kamniku, Kranju, Krškem in Šo

štanju. Vedno se je rad vračal v 

domačo Poljansko dolino, kjer si je leta 

1893 kupil posestvo s kmečkim 

dvorcem Visoko. Umrl je v Ljubljani, 

pokopan pa je v kapeli nad visoško 

graščino. Po njem se danes imenuje več 

ulic in Osnovna šola Ivana Tavčarja v 

Gorenji vasi.   

Začel je s pesnikovanjem, potem pa je 

nadaljeval s prozo, ki jo je pisal do 

konca svojega življenja. V svojem 

zgodnjem literarnem ustvarjanju se je 

zgledoval po Stritarju. Pogosto je pri 

njem prihajalo do idealizacije 

slovenskega kmetstva in 

povzdvigovanje neoskrunjene narave. 

Večkrat se je pod svoja dela podpisal 

s psevdonimom Emil Leon.   

V naslednjem koraku je začel ustvarjati 

bolj realistične črtice, izdal jih je pod 

skupnim naslovom Med gorami kot 
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"slike iz Loškega pogorja". Izhajale so 

med 1876 in 1888 v Zori, Zimskih 

večerih in Povestih. Leta 1917 je prav 

tako v Ljubljanskem Zvonu izdal povest 

Cvetje v jeseni. Prikazano je nasprotje 

med kmečkim in meščanskim načinom 

življenja. Leta 1919 je napisal svoje 

najbolj znano delo roman Visoška 

kronika in jo objavil v Ljubljanskem 

zvonu. Govori o dogajanju v 17. 

stoletju, v katerem se je 

končala tridesetletna vojna. Tavčar je 

imel namen napisati trilogijo, a je prej 

umrl, zato je nastal samo en del. Idejo 

je dobil, ko je kupil posestvo 

na Visokem in tam našel družinsko 

kroniko prejšnjih lastnikov. Napisana je 

v obliki kronike, ki jo pripoveduje 

Izidor. Glavna tema je pokoritev za 

grehe očeta.  

Ivan Tavčar sodi v obdobje, ki ga 

imenujemo realizem, časovno pa ga 

umeščamo v drugo polovico 19. 

stoletja. Pisci tega obdobja se odmikajo 

od literature, v kateri se izpoveduje 

čustva, občutja in misli, in se obračajo 

k realnemu (realističnemu) opazovanju 

ljudi, življenja in sveta okoli sebe. V 

tem obdobju se zato razvijajo epske 

(pripovedne) literarne vrste: romani, 

povesti, novele, slike/podobe in epske 

(pripovedne pesmi). Predstavniki tega 

obdobja so še: Janko Kersnik, Simon 

Gregorčič, Anton Aškerc, Josip Jurčič in 

Fran Levstik.   
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