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JUBILEJI – ANNIVERSARIES

Zaslužni profesor dr. Borut  
Belec – osemdesetletnik

Študentje, ki nas je prof. Borut Belec spremljal na naši izobraževalni 
in poklicni poti in ki se z njim srečujemo na Univerzi, v mestu in na nje-
mu dragem Primorskem, kar verjeti ne moremo, da je januarja praznoval 
osemdeset let. Kjer koli se srečamo, se ne moremo ogniti njegovim vpra-
šanjem, kaj delamo, kako je na Oddelku, ali še raziskovalno spremljamo 
geografske spremembe na območju severovzhodne Slovenije. V teh dneh 
lahko samo ugotovimo, da naš dragi profesor ostaja enak, še vedno je na-
smejan, poln načrtov in idej, vesel življenja in prijazen do ljudi. Takšni 



6 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1

pa so le ljudje, ki so jih znanje in življenjske izkušnje naredile za vélike in 
modre.

Borut Belec se je rodil v učiteljski družini 13. januarja 1931 v Mariboru, 
vendar je svojo mladost preživel v Ljutomeru. Po končani klasični gimna-
ziji v Mariboru je študiral geografijo na Prirodoslovno-matematično-filo-
zofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1955. Svojo poklicno pot 
je začel na klasični gimnaziji in v Pokrajinskem muzeju v Mariboru. Vse 
od začetkov ustanovitve visokošolskega študija v Mariboru je pomembno 
prispeval k razvoju študija geografije na Višji pedagoški šoli, kasneje Pe-
dagoški akademiji, ki je leta 1985 prerasla v fakulteto. 

Vse od leta 1963 pa do leta 2000, ko se je upokojil, je usmerjal delo 
generacij diplomantov in raziskovalcev Univerze v Mariboru in kot gostu-
joči profesor tudi študentov na Oddelku za geografijo Filozofske fakulte-
te Univerze v Ljubljani, kjer so ga kot somentorja in člana komisij redno 
vključevali v podiplomski, magistrski in doktorski študij.

Začetek znanstvenoraziskovalnega dela profesorja Belca pomeni sode-
lovanje z Inštitutom za geografijo SAZU in s Pokrajinskim muzejem. To 
je bil čas, ko so pod Melikovo avtoriteto potekala načrtna preučevanja na 
področju fizične geografije Slovenije. Od tod tudi prve Belčeve razprave 
o geomorfološkem razvoju Slovenskih in Medžimurskih goric, Haloz in 
Mariborske ravnine. Hkrati ga je pod Ilešičevim vplivom, takrat še kot 
mladega geografa, pritegnila družbenogeografska problematika slovenskih 
pokrajin, ki je značilna tudi za večino Belčevih del. Zato ni naključen na-
slov njegove prve razprave v Geografskem vestniku 27–28 Antropogeogra-
fija vasi na Spodnjem Murskem polju. Geografi so že na svojem drugem 
zborovanju v Mariboru leta 1954 sklenili, da je treba sistematično pristopiti 
k podrobnemu proučevanju severovzhodnega slovenskega prostora, še po-
sebej tistih njegovih predelov, ki niso bili v središču takratnega zanima-
nja geografskih znanstvenih proučevanj in ki so bili odmaknjeni tudi od 
družbenogospodarskih procesov, ki so zajeli osrednjo Slovenijo. To je bilo 
obdobje začetka kompleksnih prostorskih raziskav, ki so po Ilešičevem 
mnenju presegale meje ožjega zanimanja geografske stroke. Belec je svoje 
raziskovanje usmeril v proučevanje kompleksnih geografskih vprašanj Pr-
lekije in širše subpanonske Slovenije. Leta 1965 je uspešno zagovarjal dok-
torsko disertacijo z naslovom Agrarna geografija Ljutomersko-Ormoških 
goric. To ga je usmerilo v proučevanje agrarnogeografske problematike in 
z leti je postal vodilni strokovnjak za agrarno geografijo. Za svoje zgodnje 
raziskovalno in znanstveno delo je prejel Prešernovo nagrado za študente 
(1954) in nagrado iz Sklada Štefana Kovača (1962). 
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V naziv docenta za geografijo je bil izvoljen leta 1967, v naziv izrednega 
profesorja leta 1974 ter tri leta kasneje v naziv rednega profesorja. Njegova 
agrarnogeografska proučevanja o intenzivnosti zemljiške rabe, produkcij-
ski usmerjenosti ter prostorski transformaciji podeželja pomenijo osnovo 
njegove tipologije agrarnega prostora na Slovenskem. Med slovenskimi 
geografi je bil prvi, ki je proučeval izbrane kulture v njihovi prostorski 
strukturi in razvojni dimenziji od 19. stoletja dalje. Za svoja sistematična 
proučevanja vinogradništva, sadjarstva in hmeljarstva v Sloveniji je leta 
1982 prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča.

Njegovi prispevki o preoblikovanju agrarne pokrajine, o zemljiški 
razdrobljenosti in nerazvitosti severovzhodne Slovenije ter o regionalno 
razvojni problematiki obmejnih območij kažejo na njegovo družbeno za-
vzetost in raziskovalno usmerjenost v proučevanje degradiranih, razvojno 
manj razvitih in obmejnih območij Slovenije. 

Belčevi prispevki so bili vedno aktualni, ni se bal novih raziskovalnih 
tem, njegovo delo je bilo tako usmerjeno tudi v proučevanje prostorskih 
in ekonomskih posledic melioracij in komasacij v Slovenskih goricah, na 
Murskem polju in drugod. Sodeloval je v skupinskih raziskavah o socioe-
konomskih in ekoloških učinkih melioracij in zemljiških zložb v Ščavniški 
dolini.

Po osamosvojitvi in nastanku slovensko-hrvaške državne meje je bil 
nosilec projekta o socioekonomski in demografski problematiki mejnih 
območij s Hrvaško. Po letu 1997 je vodil projekt o zemljiški razdrobljeno-
sti v severovzhodni Sloveniji z vidika vključevanja v integrirano evropsko 
kmetijstvo. 

Njegova socialnogeografska proučevanja vinorodnih predelov in tipo-
logije podeželskega prostora pomenijo pomemben metodološki prispevek 
k teoriji agrarne geografije. Vladimir Klemenčič je v svoji razpravi O di-
lemah in dejanskem stanju slovenske geografije v času delovanja tretje ge-
neracije slovenskih geografov (Geografski vestnik, 81/2, 2009) kot odgovor 
na Vrišerjev prispevek Geografske dileme (Geografski vestnik, 79/1, 2007) 
opozoril, da Vrišer razen svojih in nekaterih Gamsovih del žal ne navaja 
nobenega drugega dela geografov tretje generacije. Tako je Klemenčič med 
drugimi raziskovalci in njihovimi deli opozoril tudi na Belčevo delo, ki 
obravnava probleme Ljutomerskih goric (Belec 1968). Po njegovem mnenju 
so bila omenjena dela zasnovana na novih tehnikah terenskega raziskoval-
nega dela na osnovi izkušenj, pridobljenih v okviru mednarodnega sodelo-
vanja s tujimi raziskovalnimi institucijami ter uporabljenimi mednarodno 
primerljivimi geografskimi metodami raziskovalnega dela, katerih cilj je 
bil dopolnjevanje teoretičnih izhodišč in metodologije za uporabnost no-
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vih spoznanj v praksi. Že Svetozar Ilešič je v predgovoru Belčeve mono-
grafije Ljutomersko-ormoške gorice (1967) zapisal, da je prav mariborska 
skupina geografov z jedrom na Pedagoški akademiji eden najuspešnejših 
in najprizadevnejših členov, združenje visokošolskih zavodov Maribor pa 
eden najkrepkejših podpornikov dela slovenskih geografov. 

Prof. Belec je sodeloval s številnimi uglednimi raziskovalnimi institu-
cijami, med drugim z univerzami v Münchnu, Frankfurtu/M, Augsburgu, 
Marburgu/L, Bayreuthu in Bratislavi ter s Poljsko akademijo znanosti v 
Varšavi. Prav tako je bil ves čas svojega delovanja povezan z Geografskim 
inštitutom Antona Melika ZRC SAZU in Inštitutom za geografijo Univer-
ze v Ljubljani. Prof. Belcu je nesporno treba priznati pomembno vlogo pri 
razvoju slovenske geografije.

Jubilant sodi med geografe z intenzivno mednarodno dejavnostjo, saj je 
bil od leta 1974 neprekinjeno aktiven udeleženec številnih mednarodnih 
geografskih kongresov in simpozijev ter član Mednarodne geografske zve-
ze (Internatinal Geographical Union, IGU), njenih komisij in delovnih 
teles na področju rabe tal, ruralnega razvoja, marginalizacije in spremem-
be ruralnih sistemov. Aktivno je sodeloval v Komisiji za trajnostni razvoj 
podeželja pri Mednarodni geografski zvezi, kjer je prepoznavno vplival na 
smernice znanstvenoraziskovalne problematike, ki jo je usmerjala Medna-
rodna geografska zveza. 

Bil je pobudnik in soorganizator številnih bilateralnih srečanj, nem-
ško-jugoslovanskih, poljsko-jugoslovanskih, slovensko-slovaških in slo-
vensko-nemških simpozijev. S svojim delom in prizadevanjem je dosegel 
mednarodno odmevnost in prepoznavnost ne le slovenske geografije, tem-
več tudi Slovenije. 

Prav je, da vsaj omenimo, da je deloval tudi v Geografskem društvu 
Maribor, Geografskem društvu Slovenije oziroma Zvezi geografskih dru-
štev Slovenije, katere častni član je. Zveza geografskih društev Slovenije mu 
je za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke pri proučevanju Slovenije 
podelila Melikovo priznanje (1997), prejel pa je tudi priznanje Inštituta za 
geografijo Univerze v Ljubljani (1972), Visoke ekonomske-komerciale šole 
Univerze v Mariboru (1984) in Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani 
(1999) za dolgoletno uspešno sodelovanje na raziskovalnem področju ter 
prispevek k njihovem razvoju in uveljavitvi.

Borut Belec je bil zaposlen na Univerzi v Mariboru od leta 1963 pa vse 
do upokojitve leta 2000. V tem času je bil nosilec različnih predmetov s po-
dročja fizične, družbene in regionalne geografije na različnih programih, 
ki so se spreminjali, kot se je spreminjala tudi institucionalna organizira-
nost mariborske univerze in njenih fakultet. Visokošolska dejavnost v Ma-
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riboru ima specifično razvojno pot in geografi smo prispevali velik delež 
k njenemu razvoju. Prvi rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Vladimir 
Bračič, je našel podporo za uresničitev projekta ustanovitve mariborske 
univerze tudi pri kolegu Borutu Belcu. 

Od leta 1971 do leta 1973 je bil prof. Belec namestnik predstojnika 
Združenja mariborskih visokošolskih zavodov, ki je bilo kot predhodnik 
mariborske univerze ustanovljeno leta 1961 in je po določilih takratnega 
Zakona o visokem šolstvu opravljalo za vključene zavode skorajda enako 
funkcijo, kot jo univerza za svoje fakultete opravlja danes. Od leta 1973 do 
leta 1975 je bil dekan Pedagoške akademije. Mandat za vodenje akademske 
skupnosti Pedagoške fakultete mu je bil ponovno zaupan v obdobju od leta 
1987 do leta 1988. Bil je predstojnik Raziskovalnega inštituta (1976–1986), 
prodekan za raziskovalno dejavnost (1986–1987), večkrat pa je vodil tudi 
katedro in oddelek za geografijo. Belec se je ves čas svojega delovanja na 
univerzi zavedal pomena aktivnega sooblikovanja institucionalnega siste-
ma, ki zagotavlja kadrovski in infrastrukturni razvoj stroke ter vzpostavlja 
sistem zagotavljanja kakovosti visokošolske dejavnosti. Ni bil le nemi opa-
zovalec in kritik sistema, temveč tvoren sooblikovalec razvoja mariborske 
univerze.

Za prispevek k razvoju Pedagoške fakultete in Univerze v Mariboru je 
prejel red dela s srebrnim vencem (1975), zlato plaketo Pedagoške akade-
mije (1980) ter srebrno (1980) in zlato plaketo (1990) Univerze v Mariboru. 
Ta mu je za izredne zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem 
področju leta 2000 podelila naslov zaslužnega profesorja. 

Ob upokojitvi se je vse prehitro poslovil od Oddelka, vendar smo ga 
razumeli. V tretjem življenjskem obdobju je želel več časa preživeti s svojo 
družino, zlasti z ženo Nado, ki ima veliko zaslug za to, da je bila življenjska 
pot kolega Belca tako uspešna.

Spoštovani profesor! Iskrene čestitke ob visokem jubileju in še na mno-
ga leta.

Lučka Lorber
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Dva urbarja ptujske gospoščine  
ob koncu 16. stoletja

B a r b a r a  B e d e n i k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 347.235/.236(497.4Ptuj)"1495/1500"

Barbara Bedenik: Dva urbarja ptujske gospoščine ob koncu 16. stoletja. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 1, str. 11–60
Članek temelji na diplomskem delu z naslovom Primerjava Urbarja za urad Ptuj 1495 
in Urbarja uradov in glavarstva gradu Ptuj o. 1500. Predstavljena sta oba urbarja, 
njune značilnosti ter vsebina. Nato sledi njuna primerjava in zapis ugotovitev glede 
primerjave posesti, prebivalstva ter obveznosti podložnikov do zemljiškega gospostva, 
tako za ravninski kot gorski del. Razložene so posamezne mere in izrazi, ki jih najdemo 
v urbarjih. 
Ključne besede: urbar, zemljiško gospostvo, gospoščina Ptuj, 1495, 1500

1.01 Original Scientific Article 
UDC 347.235/.236(497.4Ptuj)"1495/1500"

Barbara Bedenik: Two Land Registries of the Ptuj Dominion at the End of the 16th Cen-
tury. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 1, pp. 11–60
The article is based on the diploma paper entitled: The Comparison of the Ptuj Land 
Registry from 1495 and the Ptuj and the Ptuj Castle Board Land Registries from 1500. 
Both land registries as well as their characteristics and contents are presented. The 
comparison of these two registries follows and the findings of the comparison of prop-
erties, population and the subjects’ duties in the lowlands and in the mountain parts 
are stated. Measures and expressions that can be found in the land registries are also 
explained and interpreted.
Keywords: land registry, land dominion, land dominion Ptuj, 1495, 1500

 * Barbara Bedenik, uni. dipl. zgodovinarka, bedenikbarbara@gmail.com 

r a z p r a v e  –  s t u d i e s
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Uvod

Članek temelji na diplomskem delu z naslovom Primerjava Urbarja za 
urad Ptuj 1495 in Urbarja uradov in glavarstva gradu Ptuj o. 1500, ki ga je 
avtorica zagovarjala avgusta 2010 na Filozofski fakulteti v Mariboru pod 
mentorstvom dr. Antona Ravnikarja. 

Gre za primerjavo nekaterih vasi (oz. žup) v dveh urbarjih ptujske go-
spoščine; Urbarju za urad Ptuj 1495 ter Urbarju uradov in glavarstva gradu 
Ptuj o. 1500. Zaradi obsežnosti se je avtorica posvetila le nekaterim poglav-
jem, in sicer nekaterim vasem (oz. župam) činžnega zapisa ravninskega 
dela ter istim vasem v gorninskem delu. 

Prav tako sta predstavljena in primerjana oba urbarja, tako glede vse-
bine kot glede njunih značilnosti. Skupaj z drugo literaturo je v zaključku 
podana zgodba, ki govori o življenju ptujskih podložnikov ob koncu 16. 
stoletja. 

Slika 1: Ptujski grad v 17. stoletju1

Urbar

Urbarji so popisi prihodkov in pravic zemljiškega gospostva ter pod-
ložniških dajatev, obveznosti in služnosti. Nastali so zaradi upravljanja 

 1 Vischer, Topographia, str. 79.
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zemljiškega gospostva in zaradi dokazovanja njegovih pravic. Predhodniki 
urbarjev so popisi ali knjige posesti in njihovih dohodkov.2 

Kot značilno arhivsko gradivo vsakega zemljiškega gospostva so bili 
v uporabi do konca fevdalne dobe. Praviloma so sestavljeni tako, da so 
najprej navedli redne dohodke, ki so bili vezani neposredno na središče 
enote, nato so bili vsi zapisi razvrščeni po manjših upravnih in krajevnih 
skupinah. Večina zapisa za posamezno skupino vsebuje navedbo bremen, 
predvsem gmotnih, za vsako kmetijsko obdelano enoto posebej in to su-
marno ali imenoma po kmetih, ki so imeli v zakupu posamezno enoto. 
Lahko so vsebovali gmotno pomembna pravna pravila, razlage mer, se-
števke posameznih vrst bremen po krajih ali skupno itd.3 

Okrog leta 1500 so začeli sestavljati razne vrste urbarjev. Temeljni ali 
osnovni (Stockurbar) je služil več let za odmero in kontrolo dohodkov. 
Pri deželnoknežjih posestvih so od časa do časa preverjali dajatve ter jih 
popravljali in usklajevali z novim, dejanskim 
stanjem, tako so nastali reformirani urbarji. 
Urbarje so gospostva obnavljala zaradi spre-
memb posestnega stanja, podložniških daja-
tev in služnosti, njihovih prevedb, sprememb 
pravic podložnikov in gospostva ter tudi ob 
nastopu novega imetnika.4

Leta 1490 je gospoščino Ptuj prevzela rod-
bina Habsburžanov, ki je sestavila evidenčni 
urbar na novo pridobljenih posesti. Tako je 
nastal Urbar za urad Ptuj 1495.5 

Habsburžani so leta 1500 pridobili obse-
žno posest na Kranjskem. Nadvojvoda Ma-
ksimiljan je skušal urediti ta deželnoknežja 
gospostva in njihove dohodke tako, da je uka-
zal obnovitev urbarjev. Glede na to, da je bil 
Maksimiljan v tem času tudi imetnik ptujske 
gospoščine, lahko sklepamo, da je tudi tukaj storil enako. Maksimiljan je 
v ta namen postavil reformacijske komisarje. Ti so bili dolžni popisati vse 
dajatve, ki jih dajejo podložniki, jih primerjati s starejšimi urbarji, razso-
diti o razlikah, ki so jih našli in sestaviti obnovljen ali reformiran urbar.6

 2 Umek, Urbar, str. 95.
 3 Vilfan, Zemljiška gospostva, str. 172.
 4 Umek, Reformirani urbarji deželnoknežjih gospostev na Kranjskem, str. 312.
 5 Bedenik, Primerjava, str. 6.
 6 Umek, Reformirani urbarji deželnoknežjih gospostev na Kranjskem, str. 312.

Slika 2: Urbar za urad Ptuj 
1495, fol. 1
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Urbar za urad ptuj 1495 

Original se nahaja v Deželnem arhivu v Gradcu pod oznako StLA. 
Stockurbare, Nr. 126. Kopijo najdemo v Zgodovinskem arhivu Ptuj pod 
oznako ZAP FKS, ŠK. 32, Urbar za urad Ptuj 1495. 

Fotokopija je na povoščenem papirju, ki spominja na fotografije; ve-
zave ni, kopija je na posameznih listih. Urbar je v nemškem jeziku, zapis 
je v obliki besedila. Pri tem je za preglednost poskrbljeno tako, da so po-
samezne župe in imena podložnikov pisana s krepko, medtem ko je vse 
drugo zapisano z manjšo pisavo. Za boljšo predstavo glej sliko 2. Tekst je 
v primerjavi z Urbarjem uradov in glavarstva gradu Ptuj o. 1500 slabše 
viden, zato tudi težje berljiv. Očitno je, da sta urbar zapisovala najmanj 
dva različna pisarja, saj je razlika med foliji 
do številke 25 ter drugimi, ki sledijo. Urbar 
obsega 180 enostranskih folijev, ki so oštevil-
čeni naknadno. 

V urbarju najdemo zapis: ravninskih da-
jatev po posameznih vaseh (Vermerckht die 
zuegehorung des ambts zu Bettaw), dajatev 
od hiš (Dy heusernn der hofstat) in oštati v 
mestu (Dy hofstet in der wrstat), davkov (Die 
gewondlich steur), male pravde po posame-
znih vaseh (Die hernach beschribn dörffer 
geben die klain recht), žitne desetine po po-
sameznih vaseh (Der traidtzechend), činža 
in dajatev za glavarja od oštati pod gradom 
in v Vičavi (Zins vnd ambtrecht von den hof-
stetn vnder dem gesloss Pettaw vnd in We-
itschau das man zu der haubtmanschafft zu 
gesloss nymbt), činža po hišah in hlevih v 
mestu (Der zinns von den nachgeschriben hewsern vnd stallen in der stat 
Pettaw das alles zu der haubtmanschafft vnnd zum besloss), gornine po 
posameznih vaseh (Vermerckht das p(er)g(recht) zu Pettaw), glavarstva 
Ptuj (Vermerckht die herligkait der hawbtmanschafft Pettaw), obsega me-
sta (Der stat zu Pettaw zuegehorung) ter vinske desetine po posameznih 
vaseh (Vermerkht den weinzechent zu Pettaw).7 

 7 Bedenik, Primerjava, str. 6.

Slika3: Urbar uradov in glavar-
stva gradu Ptuj o. 1500, fol. 1
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Urbar uradov in glavarstva gradu ptuj o. 1500

Ima 179 oštevilčenih in popisanih listov (folijev). Rokopis vsebuje na 
folijih 1–179 zapis urbarja za zemljiško posest gospoščine Ptuj (Ptujski 
grad). Original se nahaja v zbirki urbarjev v Štajerskem deželnem arhivu 
v Gradcu pod oznako »Stockurbare, Fasz. 49, Nr. 125«, kjer so ga skopirali 
in vezali leta 1971. Kopija se nahaja v Ptujskem zgodovinskem arhivu pod 
oznako ZAP 70, R-62, Urbar uradov in glavarstva gradu Ptuj o. 1500.8

Posamezni listi kopije so vezani v knjigo, ki ima rjave platnice, na ka-
terih se nahajata dve nalepki: »Urbar uradov in glavarstva Ptuj o. 1500«, 
ter »R-62«. K urbarju sta priloženi dve prilogi. Prva vsebuje podatke, ki so 
prepisani zgoraj, druga pa vsebuje seznam podložnih kmetov, ki so ome-
njeni v samem urbarju. Urbar je v nemškem jeziku, zapis je v primerjavi 
s starejšim urbarjem bolj tabelaričen ter tudi bolj pregleden. Posamezni 
uradi in imena podložnikov so pisani s krepko, medtem ko je vse ostalo 
zapisano z manjšo pisavo. Za boljšo predstavo glej sliko 3.

V urbarju najdemo zapisane činžne dajatve po posameznih vaseh (Ver-
merckht dye gullt zins vnd annder herrligkhait der embter vnd haubtman-
schaft des geslos Pettau), popis davka (Die gewonlichen steur), činža, ki so 
ga pobirali za njive (Dye akher zins), žitne desetine (Dye traidt zechend), 
desetine od prosa (Vermerckht zway tayl hierschzehent daselbst in fellt), 
činž in dajatve oštati pod grajskim gričem (Zyns vnd amtrecht von den 
hofstett(e)n vnntter dem gschloss Pettaw vnnd in Weytschaw das man zu 
der hauptmanschafft zum gschloss nymbt), činž mestnih hiš (Der zins 
von den nach hewser geschribn heusern vnd stalln im der statt Pettaw 
das alles zu der hawbtmanschafft vnnd zum geschloss), gorninske dajatve 
(Vermerckht das perckh recht im ambt zu Pettaw), dajatve za glavarstvo v 
Ptuju (Vermerckht dy herrlygkait der haubtmanschafft Pettaw) ter mesto 
Ptuj (Der statt zu Pettaw zuegehrn).9 

Kazalo obravnavanih žup, kot jih najdemo v urbarjih

Zaradi večje preglednosti je izdelano kazalo obravnavanih vasi, kjer 
najdemo ime vasi, kot ga poznamo danes ter njegovo različico zapisa iz leta 
1495 in 1500. Tako tudi za gorninski del.10

 8 Priloga urbarju Urbar gradov in glavarstva gradu Ptuj o. 1500.
 9 Bedenik, Primerjava, str. 7.
 10 Prav tam, str. 9.
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Tabela 1: Kazalo obravnavanih žup, kot jih najdemo v urbarjih1112

Urbar
Župa

Urbar za urad Ptuj 
1495 Fol.

Urbar uradov in 
glavarstva gradu  
Ptuj o. 1500

Fol.

Gernci12 Garnitz(e)n 3v Gern 1

Janežovci Jannsenndorff 16v Jannsendorf 3

Vintarovci Vinntersdorf 15 Wintersdorf 5v

Jiršovci Hierssnndorff 14v Hierssendorf 7v

Dolič Grunt(e)l 4 Grunt(e)l 10

Desenci Destanntz(e)n 17 Destanntz(e)n 12

Levanjci Ybänntz(e)n 18 Ybannczen 14

Zg. Velovlek Oberboloblach 4v Oberboloblach 16v

Sp. Velovlek Niederboloblach 18v Niderboloblach 18v

Podvinci Weingartpuch(e)l 20 Weingartpuh(e)l 20v

Brezovci Pirich 19v Pyrickh 24v

Mezgovci Meskowetz 21 Moskowetz 26v

Prvenci Oberhart 2 Oberhart 30

Sobetinci Mitterhart 2v Mitterhart 31

Zagojiči Niderhart 3 Niderhart 33

Bukovci Puech 22 Puech 34v

Nova vas
pri Markovcih Neudorff 23 Neüdorff 38

Spuhlja Puhl 1 Puh(e)l 40

Zg. Hajdina Oberkänding 10 Oberkanding 42

Sp. Hajdina Niderkhännding 9 Nidkan(n)dig 43

 11 Prav tam.
 12 Slovenske oblike krajevnih imen je avtorici posredovala Marija Hernja Masten. 
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Tabela 2: Kazalo žup gorninskega dela1314

 Urbar
Župa

Urbar za urad Ptuj 
1495 Fol.

Urbar uradov in 
glavarstva gradu  
Ptuj o. 1500

Fol.

Jiršovci2 Hiersendorff 37v Hyers(e)n darf 111

Jiršovci nad 
cesto

Hiersendorff ob dem 
weeg 38 Hyers(e)ndoff ob dem weg 112v

Vintarovci, 
Zgornji

Winterdorff das 
Erst(en) 38 Winderstarff das erst 113

Drugi 
Vintarovci Winderstarf daß ander 38v Winderdarff das annder 114

Janežovci Jansendorff 39 Janns(e)ndorf 115v

Drugi Janežovci Das ander Jansendorf 39 Das annder Jans(e)ndarf 116v

Veliki Vrh, 
ki sodi k 
Janežovcem

Am Grasser Perg gehört 
auch gen Jannsenndorff 40 Ain Grosser Perg gehört 

auch gen Janns(e)ndarff 120v

Dolič Ruintl 40 Grun(n)t(e)ll 121v

Levanjski Vrh Ibanzer perg 42v Iwantzer Perg 130v

Na drugi strani 
Levanjeskega 
Vrha

Auf der annder(e)n 
seitt(e)n des Ibanzer 
perg

43 Auff der anndern seytn des 
Iwantz(er) perg 133

Kogl nad 
Levanjci Ob Ibanzn auf der höch 43v Ob Iwantz(e)n auf der hoch 134

Zg. Velovlek Oberwoloblakh 44 Oberwoloblackh 136

Sp. Velovlek Nider Woloblakh 44v Nyder Woloblackh 138

Gerinski Vrh 
imenovan Kic

Gernerperg genannt 
der Khizer 46 Gerner Perg genandt der 

Khytz 144

Gerinski Vrh, 
Srednji Gernerperg der Mitter 46v Gerner Perg der mitter 147

Moškanjski Vrh Moskawitzperg 48v Moskhawitz Perg 153v

 13 Bedenik, Primerjava, str. 10.
 14  Slovenske oblike krajevnih imen je avtorici posredovala Marija Hernja Masten.
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primerjava urbarjev

Urbarja se razlikujeta predvsem v zapisu, to pa je očitno že na prvi po-
gled. Tu se lepo vidi, kako je pomembno, da se je pisar trudil s črkami, saj je 
od tega odvisna berljivost besedila. Seveda je pomembna tudi ohranjenost 
nosilca zapisa oz. v našem primeru kakovost fotokopije. 

Kljub temu imata urbarja podobno vsebinsko strukturo, vsaj kar se ti-
če činžnega zapisa, in sicer: najprej je zapisana vas, koliko hub je v njej, 
koliko vsaka huba plača v denarju ali v naravi, koliko dá vsaka za dajatev 
za upravnika, koliko županu, upravniku, za pojezdo, koliko ima plugov. 
Navedeno se sicer razlikuje od vasi do vasi. 

Nato so poimensko zapisani posamezni podložniki ter število in vrsta 
hub, ki jih obdelujejo. Pri nekaterih so še dopisane posamezne dajatve, 
večinoma je zapisano le, ali plačujejo celoten ali polovičen činž, to pa se 
velikokrat ujema z velikostjo hube. 

Pri analiziranju urbarjev so posamezni pojmi, ki jih najdemo v urbarjih, 
zaradi lažjega razumevanja zapisani s krepko. Tako bo bralec v besedilu 
prej našel pojem, ki ga zanima. 15

Mere v urbarjih

Za boljšo predstavo, kaj mere v urbarju dejansko pomenijo, smo preve-
rili, kolikšne so njihove vrednosti v merah, kot jih poznamo danes. Ven-
dar je to težko, predvsem zato, ker so se mere s časom spreminjale. Tako 
je natančna določitev njihove vrednosti v nekem danem trenutku skoraj 
nemogoča, lahko pa si približno predstavljamo, kaj neka mera pomeni.16

Poleg različnih lokalnih mer je obstajala razlika med mestno (Stadt-) in 
kaščno mero (Kastenmaß). Slednja je bila nekoliko manjša.17 Uporablja-
la se je za dajatve zemljiškemu gospodu, medtem ko je bila mestna mera 
določena za trgovanje. V 16. stoletju je mestna mera zaradi vse večjega 
gospodarskega in trgovskega pomena mest in trgov začela prevladovati 
nad kaščno mero.18 

 15 Bedenik, Primerjava, str. 78.
 16 Prav tam.
 17 Baravalle, Zur Geschichte, str. 50. 
 18 Prav tam, str. 54.
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Votle mere

Četrtinka19 (Viertel ali quart)

Je najmlajša štajerska mera. Nastala je iz potrebe, da bi ustvarili mero, 
ki bi bila primerna za vsakdanjo rabo. Pojavila se je konec 13. stoletja, do 
takrat pa se je imenovala quartal. V 15. stoletju je na Štajerskem postala 
prevladujoča votla mera. Pomenila je 39 litrov.20 

Na področju Ptuja je v 15. stoletju, po salzburškem urbarju iz leta 1450, 
četrtinka kaščne mere pomenila 31 litrov, četrtinka mestne mere pa 40 
litrov.21 

V našem primeru se v starejšem urbarju pojavi Quart, v novejšem pa 
Viertel. Pomenita enako količino, nekje med 31 in 40 litri.22 

Ko se Viertel pojavi kot tekočinska mera pri gorninski dajatvi, ga pre-
vajamo kot bokal.23 

Korec (Görtz) 

Mero najdemo skoraj samo na vzhodnem delu Štajerske, v okolici Ptuja 
in Maribora. Že ime korec kaže na to, da se je razvil iz slovanske mere. Po-
menil je 39,39 litra.24 V 16. stoletju (Imenjska cenitev 1542) je korec ptujske 
mestne mere enak 39,36 litra, korec kaščne mere pa 32,8 litra.25

V našem primeru so mero uporabljali predvsem za dajatev pšenice. Vi-
dimo lahko, da je dokaj blizu četrtinki.26

Mera (Mess) 

Je lokalno omejena mera, ki se je obdržala do 18. stoletja. Na Dravsko 
polje je prišla kot »mess Kloster (Seitz) Maß«.27 Na področju Ptuja je v 15. 
stoletju, po salzburškem urbarju iz leta 1450, Mess veljal 16 litrov.28 

 19 Vilfan, Mera, str. 72.
 20 Baravalle, Zur Geschichte, str. 47, 48.
 21 Prav tam, str. 56.
 22 Bedenik, Primerjava, str. 79. 
 23 Vilfan, Mera, str. 72.
 24 Baravalle, Zur Geschichte, str. 48.
 25 Baravalle, Zur Geschichte II., str. 57. 
 26 Bedenik, Primerjava, str. 79.
 27 Baravalle, Zur Geschichte, str. 50. 
 28 Prav tam, str. 56.
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Mere za tekočine

Fura (Fuder)

Je najstarejša mera, ki je v 13. stoletju v Avstriji obsegala 30 veder (Ei-
mer). Staro avstrijsko vedro pa je držalo 62,98 litra. Tako pridemo do šte-
vilke 1889,40 litra, velikosti, ki jo je še mogoče naložiti na voz.29 Torej je 
lahko enota tudi pomenila mero, ki je označevala eno vožnjo česar koli, 
na primer lesa ali gnoja. To je bil tudi tovor, naložen na voz, ki ga je vlekel 
par konjev.30 

Vedro (Eimer)

Ko se mera pojavi kot gorninska dajatev (perchrecht), je najverjetneje 
mišljena lokalna mera, ki so jo dajali podložniki, za trgovanje pa se ni to-
liko uveljavila.31 Na Ptuju je mestna mera veljala 32,8 litra, t. i. Bergember 
pa 26,24 litra. Zraven omenjenih je obstajal še t. i. Pettauer Eimer, ki je 
veljal 131 litrov.32 

Denarne vrednosti

1 funt (lb, tl) = 8 avstrijskih šilingov (ß) = 240 denaričev (ph, d) = 480 
hellerjev, kar je lahko tudi helbling ali obolus33 (hl, obl). 

1 ß = 30 d, 1 d = 2 hl.34

Notranja organizacija zemljiških gospostev

Urad in upravnik 

Gospoščinska zemlja se je delila na urade (Ambt), načeljevali so jim 
upravniki (Ambtmann). Imeli so predvsem gospodarsko-upravne funkcije 
v zvezi s pobiranjem dajatev, za kar so dobili določene pravice, predvsem v 
dajatvah kokoši, jajc, pšenice, ovsa in tlake.

 29 Baravalle, Zur Geschichte, str. 79.
 30 Masten, Urbar gospoščine Gornji Ptuj 1597, str. 44.
 31 Baravalle, Zur Geschichte, str. 85.
 32 Prav tam, str. 92.
 33 Oman, Lovrenška urbarja, str. 19. 
 34 Masten, Urbar gospoščine Gornji Ptuj 1597, str. 45, in Vilfan, Temelji in razvoj denarnih 

sistemov, str. 397–412. 
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Uradi so bili različni po velikosti, obsegali so več vasi ali posameznih 
kmetij. Na salzburških posestvih na Štajerskem je bila glavna uprava zbra-
na na vicedomskem sedežu v Lipnici. Trije salzburški uradi, in sicer Ptuj, 
Brežice in Sevnica, pa so bili že skoraj samostojna gospoščinska ozemlja in 
so imeli višjo organizacijo. Njihov oficial se je zato imenoval tudi oskrbnik 
(pfleger).

Uradi so nastajali tudi sproti s širjenjem zemljiške posesti. Med raz-
treseno posestjo so kmetje v eni vasi lahko spadali pod urade različnih 
gospostev.35

V našem primeru je urad sama gospoščina Ptuj, upravnik pa njen gra-
dnik.36 

Župa in župan 

Župan (Suppan, množina Suppleute) je bil težišče krajevne uprave na 
slovenskem ozemlju. Njegov upravni okoliš se je imenoval župa (die Su-
pp). Bil je posrednik med svojo enoto in gospostvom. V okviru teritorial-
nih zemljiških gospostev je obdržal položaj vaškega poglavarja, v okviru 
razdrobljenih zemljiških gospostev pa je načeljeval le še posamezni raztre-
seni skupini kmetov. Najpogostejši je bil vaški župan, ki je načeljeval eni 
vasi ne glede na njeno velikost.

Kot organ zemljiških gospostev je župan pobiral in gospostvu oddajal 
dajatve, organiziral opravljanje delovnih dolžnosti in pripravljal sestanke 
podložnikov, na katere so prihajali predstavniki gospostva. Za svoje delo 
je bil poplačan tako, da je obdeloval 2 hubi; to je dvakrat večji obdelovalni 
svet, od katerega pa ni bil obremenjen z dajatvami za zemljiško gospo-
stvo.37 Slednje je veljalo predvsem za salzburške posesti. Kljub temu pa so 
nekateri župani dajali za upravnika ter za pojezdo. Podrobno si lahko te 
dajatve ogledamo v spodnji tabeli, kjer najdemo število hub, ki so jih imeli 
župani v posamezni župi, in dajatve, ki so jih morali dajati.38

 35 Vilfan, Zemljiška gospostva, str. 169.
 36 Bedenik, Primerjava, str. 80.
 37 Vilfan, Zemljiška gospostva, str. 170, 171.
 38 Bedenik, Primerjava, str. 81.
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Tabela 3: Dajatve županov394041

Urbar

Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva 
gradu Ptuj o. 1500

Župan 
ima 

Dajatve Župan 
ima 

Dajatve

Gernci 2 hubi /40, dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi:
1 kopun

2 hubi /, dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi:
1 kopun

1 hubo celoten činž 1 hubo celoten činž

Janežovci 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika41

2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
3 kopune

Vintarovci 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika

2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi:
1 kopun

1 travnik 24 d 1 travnik 24 d
Jiršovci 2 hubi /, razen dajatev za 

upravnika
2 hubi /, razen dajatev za 

upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi: 
1 kopun

Dolič 2 hubi / 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi: 
1 kopun

1 mlin je 
imel

2 kopuna 1 mlin je 
imel

2 kopuna

Desenci 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
3 kopune

2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
3 kopune

Levanjci 2 hubi ni podatka 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika, kot drugi 
župani

½ hubo ni podatka ½ hubo ni podatka

 39 Prav tam, str. 81–83.
 40 Ne plačuje činža.
 41 Dint davon nichts dann ambtmannsrecht.
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Zg. Velovlek 2 hubi / 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi: 
1 kopun

1 hubo celoten činž 1 hubo celoten činž
Sp. Velovlek 2 hubi / 1,5 /, razen dajatev za 

upravnika
½ hubo 3 ß d ½ hubo 3 ß d

Podvinci ½ hubo / ½ hubo ni podatka
2 oštati za vsako 20 d 1 njiva /

Brezovci 1,5 / 1,5 /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi: 
1 kopun

Mezgovci 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
3 kopune

2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
3 kopune

Prvenci 2 hubi dajatev za upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna

2 hubi 2 četrtinki ovsa
dajatev za upravnika:
2 kopuna
pojezdi: 
1 kopun

Sobetinci 2 hubi / 2 hubi ne plačuje činža, 
razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
2 kopuna
pojezdi: 
1 kopun

½ hubo 4 ß d ½ hubo 4 ß d

Zagojiči ni župana ni 
župana

Bukovci 2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
3 kopune

2 hubi /, razen dajatev za 
upravnika:
2 četrtinki ovsa
3 kopune

Nova vas ½ hubo / ½ hubo /
1 hubo celoten činž 1 hubo celoten činž

Spuhlja ni župana ni 
župana

Zg. Hajdina 1 oštat / 1 oštat /
Sp. Hajdina 1 hubo / 1 hubo /

1 hubo 3 četrtinke rži
3 četrtinke ovsa
46 d
(1492 – 1 tl d)

1 hubo 3 četrtinke rži
3 četrtinke ovsa
46 d
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Pojezda 

Teritorialna zemljiška gospostva so svojo upravo in sodstvo povezovala 
z rednimi zbori podložnikov, t. i. večami, ki so jih sklicevali ob določenih 
dnevih v letu za posamezne dele gospostva. Na te zbore je prijezdil pred-
stavnik gospostva (zato pojezda, Überreüter). To se je lahko zgodilo enkrat 
ali večkrat letno. Na pojezdah je gospostvo varovalo svoje interese, med 
drugim so skrbeli za to, da bodo vse kmetije primerno zasedene. Pone-
kod so ob pojezdah pobirali dajatve ter izvajali sodne zbore. Ob pojezdah 
na terenu so bili ponekod dolžni pogostiti organe gospostva in za ta na-
men zbirati hrano ter pijačo ali denar. Iz tega se je razvila dajatev pojezda, 
ki je ponekod fiksirana v urbarju. Ponekod je pojezda tudi priložnost za 
večdnevno praznovanje samih kmetov.42

Tabela 4: Dajatev pojezde43

Urbar 
Župa

Urbar za urad Ptuj  
1495

Urbar uradov in glavarstva 
gradu Ptuj o. 1500

Gernci 1 d (cela huba) 1 d (cela huba)
Janežovci 1 hl (pol. huba) 1 obl (pol. huba)
Vintarovci 1 d 1 d
Jiršovci 1 d kot prej
Dolič 1 halbling kot prej
Desenci 1 helbling kot prej
Levanjci 1 halbling kot prej

Zg. Velovlek 1 halbling kot prej
Sp. Velovlek 1 helbling kot prej
Podvinci / /
Brezovci 1 halbling kot prej
Mezgovci 1 helbling kot prej
Prvenci 1 helbling kot prej
Sobetinci 1 helbling kot prej
Zagojiči 1 halbling kot prej
Bukovci 1 helbling kot prej
Nova vas / /
Spuhlja / /
Zg. Hajdina / /
Sp. Hajdina / /

 42 Vilfan, Soseske in druge podeželske skupnosti, str. 61. 
 43 Bedenik, Primerjava, str. 84.
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primerjava posesti

Hubna posest 

Huba (Huebe) je osnovna enota gospoščine, ki je po površini lahko raz-
lično velika. Srednjeveška kmetija je merila od 5 do 30 ha, lahko tudi več. 
Mogoče jo je bilo obdelati s parom konj v 10 do 50 dneh in je bila zmožna 
vzdrževati kmečko družino ter plačevati in dajati vse predpisane davščine 
ter obveznosti.44 

Na splošno so imeli kmečki podložniki v srednjem veku 1 hubo, razen 
gospoščinskih uslužbencev, torej županov, ki so zaradi svoje funkcije uži-
vali še dodatne kmetije, ter nekaterih bogatejših kmetov, v našem primeru 
je to Rosman v Zg. Velovleku.45

Bolj kot kopičenje hub je za naše ozemlje značilno drobljenje le-teh, ki 
se je začelo z delitvijo, kjer so najbližji sorodniki skupno obdelovali celo 
hubo. Cele hube (Aine gantze Huebe) so tako razpadle na polovične (Aine 
halbe Huebe), kasneje pa tudi na tretjinske, četrtinske itd. dele. Te enote 
so podložniki navadno uživali posamično, lahko pa so se ponovno zdru-
ževale v enih rokah.46 

V gospoščini Ptuj najdemo konec 15. stoletja v posameznih župah cele 
in polovične hube. Število posameznih enot in primerjavo med njimi vi-
dimo v naslednji tabeli.

Legenda okrajšav:
C. H. – število celih hub (zasedenih),
P. H. – število polovičnih hub (zasedenih),
S. H. – skupno število hub (kot je zapisano v urbarju),
O. H. – število opustelih hub,
O. – število oštati oz. domcev (zasedenih).

 44 Masten, Urbar gospoščine Gornji Ptuj 1597, str. 50.
 45 ZAP, FKS, ŠK. 32, Urbar za urad Ptuj 1495, fol. 4v in ZAP 70, R-62, Urbar uradov in 

glavarstva gradu Ptuj o. 1500, fol. 17v. 
 46 Blaznik, Enote individualne posesti, str. 167. 
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Tabela 5: Primerjava urbarjev glede vrste in števila hub ter oštati47484950

Urbar
Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva gradu 
Ptuj o. 1500

C. H. P. H. O. H. S. H. O. C. H. P. H. O. H. S. H. O.

Gernci 6 1 1 7,548 / 6 1 1 7,5 /

Janežovci 2 11 / 7,5 / 2 11 / 7,5 /

Vintarovci 6 3 6,5 14 / 6 3 6,5 14 /

Jiršovci 5 8 2,5 11 / 5 9 2 11 /

Dolič 3 6 2 7,5 / 3 8 0,5 7,5 /

Desenci 2 10 0,5 7,5 / 2 10 0,5 7,5 /

Levanjci 2 14 0,5 10 p.h. / 3 14 / 9,5 /

Zg. Velovlek 7 / 9 16 / 7 / 9 16 /

Sp. Velovlek 2 9 1,5 8 / 1 12 0,5 7,5 /

Podvinci / 12 1049 16 3 / 16 850 16 4

Brezovci 1 11 1 7,5 / 1 11 1 7,5 /

Mezgovci 15 2 3,5 19,5 4 15 2 3,5 19,5 4

Prvenci 4 / 8 12 / 4 / 8 12 /

Sobetinci 6 1 5,5 12 / 7 1 5 12 /

Zagojiči 3 / 4,5 7,5 / 3 / 4,5 7,5 /

Bukovci 8 9 11,5 24 / 9 11 10 24 /

Nova vas 5 2 5 11 / 8 2 2 11 /

Spuhlja 3 1 4,5 7,5 / 5 1 2 7,5 /

Zg. Hajdina / / / / 11 / / / / 11

Sp. Hajdina 12 / 5 17 / 13 / 4 17 /

SKUPAJ 92 100 82 223 18 100 112 68 222 19

Devetdeseta leta 15. stoletja so čas intenzivnega naseljevanja področja. 
To nam prikazuje graf 1. 

Iz grafa razberemo, da je leta 1492 največ podložnikov prevzelo novo 
hubo. Zaradi nove naselitve zelo težko ugotavljamo razpolavljanje hub, saj 
je tako število celih kot število polovičnih hub glede na leto 1495 leta 1500 
naraslo. Lahko pa iz podatkov v urbarjih spremljamo način, kako so se 

 47 Bedenik, Primerjava, str. 85–86.
 48 Achthalb (7,5), dritthalb (3,5) … je prevedeno kot slovensko poldrugi (1,5).
 49 Iz 10 opustelih hub in 1 oštati je bil narejen vrt.
 50 Iz 8 opustelih hub in 1 oštati je bil narejen vrt.
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hube razpolavljale. Tak primer je huba v Bukovcih.51 Najprej je imel Jerne 
v lasti celo hubo, katere polovico je leta 1494 opustil. To je nato prevzel 
Jannso Kalich. 

Graf 1: Število podložnikov, ki so prevzeli nove hube v posameznem letu.52

Celo hubo sta lahko naenkrat prevzela dva podložnika, kot na primer 
Benedict Kalitz in Peter Tuschitsch v Novi vasi.53 

Opustele hube

Hube so lahko sčasoma opustele, postale pustote (Öd). Zemljiška gospo-
stva so se trudila, da so jih spet dodelili v obdelavo, saj je bilo to za gospoda 
najbolj donosno. Zato so nanje naseljevali nove podložnike, katerim so 
oproščali dajatev za določeno število let. Tako so mnogo pustot ponovno 
obdelali. 54 

Lahko pa so opuščene hube tudi drugače izkoristili. Tak primer je župa 
Podvinci, kjer so iz 10 opuščenih hub in 1 oštati uredili vrt, ki so si ga nato 
razdelili hasnovalci in od njega dajali dajatve.55

Iz števila opustelih hub lahko sklepamo, da so številni podložniki v ča-
su, ko so z gospoščino upravljali Madžari, zapustili svoje domove. Stanje se 
je izboljšalo, ko je Ptuj prišel v roke Habsburžanov, saj zasledimo aktivno 

 51 Jerne, v: ZAP, FKS, ŠK. 32, Urbar za urad Ptuj 1495, fol. 22 in ZAP 70, R-62, Urbar uradov 
in glavarstva gradu Ptuj o. 1500, fol. 35. 

 52 Bedenik, Primerjava, str. 86.
 53 ZAP 70, R-62, Urbar uradov in glavarstva gradu Ptuj o. 1500, fol. 39v. 
 54 Blaznik, Enote individualne posesti, str. 167.
 55 ZAP, FKS, ŠK. 32, Urbar za urad Ptuj 1495, fol. 20v in ZAP 70, R-62, Urbar uradov in 

glavarstva gradu Ptuj o. 1500, fol. 23. 
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naseljevanje podložnikov v obravnavanem času. Če primerjamo število 
opuščenih hub v posameznem urbarju, ugotovimo, da se je le-to zmanj-
šalo. Leta 1495 je bilo opuščenih hub 82, leta 1500 pa manj, in sicer 68.56

Oštat ali domec 

Oštat ali domec (Hofstat) predstavlja posebno gospodarsko enoto. Po-
nekod označuje le nezazidano zemljo (stavbišče), sicer pa je izraz pomenil 
stavbo s priključenim zemljiščem (domec), ki je moglo obsegati dokajšnje 
komplekse, a se je navadno omejevalo na drobne površine. Ta tip je bil pr-
votno razvit predvsem v okolici mest in trgov. V veliki meri je bil v rokah 
podložnikov, ki jim obdelovanje zemlje ni bil glavni poklic.57 

V urbarjih najdemo oštati oz. domce samo v nekaterih župah. V Zg. 
Hajdini so v župi le oštati, medtem ko hub tam ne najdemo. Število oštati 
ter njihove dajatve lahko pogledamo v spodnji tabeli.58 

Tabela 6: Vasi, kjer najdemo oštati, njihovo število ter dajatve59

 Urbar

Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva gradu 
Ptuj o. 1500

Število Dajatve Število Dajatve
Podvinci 3 vsaka 20 d 4 vsaka 20 d
Mezgovci 4 vsaka 80 d 4 vsaka 80 d 
Zg. Hajdina 11 vsaka 14 d

dajatev za upravnika:
3 kokoši
10 jajc
3 dni tlake

11 vsaka 14 d
dajatev za upravnika:
3 kokoši
10 jajc
3 dni tlake

Strelski dvorci 

Strelski dvorci (Schutzenlehen) so nastajali v 11. in 12. stoletju na meji 
Štajerske z Ogrsko, da bi braili meje pred nenehnimi sovražnimi vpadi. Po-
klicni vojaki, vazali in oboroženci so dobili od fevdnega gospoda v zakup 
nekaj kmetij. Za službo stalne vojaške pripravljenosti pa so bili oproščeni 
davkov in drugih dajatev.60 

V urbarjih jih najdemo le nekaj. Glede na to, da morajo plačevati daja-
tve, lahko predvidevamo, da je nevarnost minila oziroma se je meja presta-

 56 Bedenik, Primerjava, str. 87. 
 57 Blaznik, Enote individualne posesti, str. 168.
 58 Bedenik, Primerjava, str. 87.
 59 Prav tam.
 60 Masten, Urbar gospoščine Gornji Ptuj 1597, str. 50.
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vila bolj vzhodno. Njihovo število in dajatve si lahko ogledamo v spodnji 
tabeli.61 

Tabela 7: Vasi, kjer najdemo strelske dvorce, njihovo število ter dajatve62

Urbar
Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva
gradu Ptuj o. 1500

Prvenci 1 4 ß d 1 4 ß d
Zagojiči 1 4 ß d 1 4 ß d

Spuhlja 1 18 ß / /

Druge posesti

V urbarjih zasledimo tudi druge posesti, ki so jih podložniki uporablja-
li, da so si izboljšali gmotni položaj. Vrste, njihovo število ter dajatve, ki so 
jih zanje plačevali, najdemo v spodnji tabeli. 

Tabela 8: Mlini, travniki, njive, vrtovi in gozdovi63

Urbar
Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva
gradu Ptuj o. 1500

Gernci 1 mlin 2 kopuna ali 24 d 1 mlin 2 kopuna ali 24 d

Vintarovci 2 travnika 24 d (1494) 2 travnika 24 d (1494)

1 mlin 2 kopuna 1 mlin 2 kopuna

Jiršovci 1 mlin 2 kopuna ali 24 d 1 mlin 2 kopuna ali 24 d

1 njiva 1 korec ovsa

Dolič / 1 mlin 2 kopuna

Levanjci 1 mlin 2 kopuna ali 12 d 1 mlin 2 kopuna ali 12 d

Podvinci 7 vrtov 1 kopun, 1 kokoš 1 njiva / (župan)

1 fevdna po-
sest v gozdu

2 kokoši 7 vrtov 1 kopun, 1 kokoš

1 fevdna po-
sest v gozdu

2 kokoši

Spuhlja 1 ovčja huba (ni podatka) / /

 61 Bedenik, Primerjava, str. 88.
 62 Prav tam.
 63 Bedenik, Primerjava, str. 88.
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prebivalstvo

Na nekaterih hubah so se sčasoma spremenili hasnovalci. To so bili 
kmetje, ki so skupaj s svojo družino obdelovali kmetijo ter zanjo plačevali 
dajatve, vendar so umrli ali se odselili drugam, na njihovo mesto pa so 
prišli drugi. Tako lahko zasledimo spremembe v posameznih župah, kar 
nam prikazuje spodnja tabela.64 

Tabela 9: Spremembe hasnovalcev posesti6566

 Urbar
Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva
gradu Ptuj o. 1500

Gernci Paul Supan Paul Suppan

Vrban Vrban ⇒ Mathe Isyteckh66

Jury Jury

Paull(e)n Mathes sun ⇒ 
Liennhart des Steffan(n) sun

Pauln Mathes sun ⇒ 
Lienhart des Stephann sun

Anndre Braditza Anndre Braditza ⇒ 
Gregor Tschnigkh

Meytzen Meytz(e)n

Janežovci Jacob Supan Jacob Suppan

Jënnse Mundof Jennse Mundolf

Vrban Puklperger Vrban Puklperger

Gregor Lach Gregor Lach

Anndre Nosäkh Anndre Nosackh

Anndre Anndre des Martin 
brud(e)r

Anndre des Marthin brueder

Steffan Murollt Steffan Murolt

Cristan Zwennger Crissan Zwen(n)gr

Jury Meichan sun Jury Meychan sun

Jënnso Meichin(n) Jannso Meichin

Jännso Suppänisch Jannso Suppanisch

Jännso Mauko Jannso Maukko

 64 Prav tam, str. 89.
 65 Prav tam, str. 89–95.
 66 Prejšnji hasnovalec (1495) ⇒ »zdajšnji« hasnovalec (1500). Tak zapis je uporabljen, ker 

je avtorica hotela zapisati vsa imena, najdena v urbarjih.
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Vintarovci Nedelko Supan Nodelko Suppan

Gregor Steffans sun Gregor Steffan sun

Anndre Mauritzen(n) Anndre Mavritz(e)n

Gregor Laich Gregör Laych

Gregor Mauritzens brud(e)r Gregor Mauritz(e)n brueder

Steffans Gerdinitz ⇒ Peter Steffan(n) Gerdinitz ⇒ Peter

Peter Släky Peter Slaky

Steffan Pusär Steffan Puser

Peter Peter

Jiršovci Mert Schneider Supan Mert Schneyder Suppan

Martin Rayko Marthin Rayko

Anndre des Sebinger hold Anndre des Selvingr(er) hold

Jacobs Peters sun Jacob Peters sun

Steffan Lurhko Steffan Lukhko

Andre Michels sun Anndre Michels sun

Stefan Royko Steffan Reyko 

Meytzen(n) Meitzen

Jännso Pyerss Janso Piers

Valent Valent ⇒ vdova

Martin Mäly sun Marttin Maly sun 

Bradetz des Lubko sun Bradetz des Lubko sun

Dolič Steffan Brunsatz Supan(n) Steffan Brunsetz suppan

Ännderl Präßnickh Ännder(e)l Prasnekh ⇒ Jacob 
Retz(e)l

Wallannt Walland

Jury des Niklas Sun Jury des Niclas sun

Lienhart Nemëtz Lienhart Nemetz

Obrännko Jury Obran(n)cko

Jacob Tschernetz Jacob Tschernetz

Cristan des Junkho sun Crisann Junko sun

/ Symon Obran(n)gko
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Desenci Steffan Supan Steffan Suppan

Linhart Sorckos sun Lienhart Sorkos sun

Burko Burko

Anndre Räsch(e)l Anndre Räsch(e)l

Jännso Räsch(e)l Jannso Räsch(e)l

Steffan Tscherniko Steffan Tscherniko

Jannso Crissan(n) sun Jannso Crisan(n) sun

Gregor Dannko sun Gregor Dannko sun

Jacob Mynndof Jacob Mynndof

Jannso Jelko Jannso Jelko

Mathe Supan sun Mathe Suppan sun

Levanjci Supan Bradetz Suppan Bradetz

Matiniza ⇒ Supan Bradetz Martinitzo ⇒ Suppan 
Bradetz ⇒ 
Vrban Überreütter,
Augustin des Jurgko ⇒ 
Vrban Überreütter

Vrban Brädetz Vrban Bradetz

Peter Kräll Peter Kräl

Martin Meichan Marttin Meitz(e)n

Jacob Vrban sun Jacob Vrban sun

Vlrich Tscherniko sun Ulrich Tscherniko sun 

Mathe Sinko sun Mathe Sinko sun

Jury Rus Jury Rus

Peter Sinko Peter Sinko

Jacob Schutz Jacob Schutz

Peter Stärkh Peter Starkh

Mathe Wesiäkh Mathe Wesyäkh

Augemistin(n) des Junko sun /

Jannso Brumetz sun Jannso Brumetz sun

Der Supan Der Suppan

/ Janngko Bratitz

Zg. Velovlek Steffan Supan Steffan Suppan

Jacobs Puschak(e)n ⇒ Steffan 
Supan

Jacobs Preschak(e)n ⇒ Steffan 
Suppan

Rosman Rosman

Steffan des Runkho sun Steffan des Juncko sun ⇒ Mychel 
Nenagkh

Jacob Meizen(n) ⇒ Gregor Säbitz Jacob(e)n Meytzin(n) ⇒ Gregor 
Sabytz
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Sp. Velovlek
 

Peter Supan Peter Suppan

Mathe Niklas sun Mathe Nyclas sun

Rueprecht Gregor sun Rueprecht Gregor sun

Gregor Wulkh Gregor Wulkh

Mathe Kücher ⇒ Paull Mathe Kicher ⇒ Paul Mursse

Matinitza Matiniza

Jacob Jenusch Jacob Jenusch

Mathe Swartz Mathe Swartz

Jacob Swärtz(e)l Jacob Swartz(e)l

/ Mathe Kucher

/ Jörg Schneyder

Podvinci Stefan Trunkh Steffan Trunkh

/ Anndre Taschler

Liennhart Walhens sun Lyenhart Walhens sun

Niclas Pösa Nyclas Posa

Martin Murko Marttin Murcko

Thomäsch Mayr Thomäsch Mair

Paul Hainrichs sun Paul Hainrichs sun

Larenntz Sorko sun Larentz Sorko sun

Gregor Rueprechts sun Gregor Rueprechts sun

Martin Häry67 Marttin Jury sun

Jënnse Rueprechts sun Jennso Rueprechts sun

Jerne Kuschitzer Jerne Kuschitzer

/ Benedict 

/ Bodopia

/ Anndre Täschler

/ Fabian Selko

/ Gregor inn der Ringassen

Supan Trunkh Suppan Trunkh

Thomäsch Mayr Thomäsch Mair

Larenntz Larentz

Paull Paull

Martin Marttin

Lienhart Walhenns sun Lynhart Walhens sun

 67 V primerjavi z mlajšim urbarjem ugotovimo, da se zapis imena razlikuje, vendar je oči-
tno, da gre za isto osebo.
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Brezovci Peter Supan Peter Suppan

Peter Mathes sun Peter Mathes sun

Rueprecht Paul sun Rueprecht Pauls sun

Jacob Mathes sun Jacob Maths sun

Mathes Schiffko Mathes Schifko

Grego(r) Jännsewitze sun Gregor Jan(n)sewitz sun

Peter Jacobin sun Peter Jacobin sun

Paull Loschnäkh Paull Loschnäkh

Jury Repulusch Jury Repulüsch

Murko Mathes sun Murko Mathes sun

Jury Tcshernanifa Weber Jury Tschernanisa Weber

Mezgovci Jerne Ruckh(e)l Supan Jerne Rukhl Suppan

Dominico Dominico

Petrusch Wultschin(n)68 Pokusch Waltschin

Lienhart Lienhart

Jannso Hren(n), Steffans Brueder Jannßo Hren(n), Steffans Brueder 
⇒ Gregor Poschär

/ Jannso Schuester ⇒ Gregor 
Poschär

Gregor Katzlitz69 Gregor Kanbitz

Gregor des Lienhart(e)n sun Gregor des Lienhat(e)n sun

Mathe Sladek(c)h Mathe Sladekh

Jërne Supan Jerne Suppan

Mathe Sylniko Mathe Silniko

Vrban Kränntschitz Urban Kran(n)tschitz

Mathe Kassitsch Mathe Kassitsch

Gregor Sneider Gregor Schneider

Niclas vom Tibalitz Niclas vom Tybaltz

Steffan(n) Supan(n) von 
Oberhartt

Steffan Suppan von Oberhart

Prvenci Steffan Supan Steffan Suppan

Michel des Gregor Sun Michel des Gregor sun

Michel Pipan(n)70 Michel Suppan ⇒ Anndre 
Ratakaum

Jury71 des Michel(e)n sun Gurtz des Michel(e)n sun

 68 Prav tako.
 69 Prav tako.
 70 V primerjavi z mlajšim urbarjem ugotovimo, da se zapis imena razlikuje, vendar je oči-

tno, da gre za isto osebo.
 71 Prav tako. 



Barbara Bedenik, Dva urbarja ptujske gospoščine ob koncu 16. stoletja 35

Sobetinci Jacob Supan Jacob Suppan

Steffan Nabäkh Steffan Nabäckh

Peter des Rueprecht(e)n sun Peter des Rueprecht(e)n sun

Marinitza Marinitza

Jacob des Panngrätzen sun Jacob des Pangratz(e)n sun

/ Steffan Turgk

Zagojiči Liennhart Zymerman(n) Lienhart Zymerman

Thoman des Michel sun Thoman des Micheln sun

Jury der Suppanin sun Jury des Suppan sun

Michel von Niderhart Michel von Nyderhart

Bukovci Benedict Supan Benedict Suppan

Gregor Gregor

Jerne Jerne

Jennso Kalitz Jannso Kalich ⇒ Pauls des 
Thomas Schneyder sun

Michel Smalltz Michel Schmaltz

Larentz des Caspar sun Larentz des Caspan sun

Janns Hunger ⇒ Panngraz 
Widebitz

Janns Hungr(er) ⇒ Pangratz 
Widobitz

Paul Larenntz Paul Larentz

Mathe Mathe

Gregor Schneider Gregor Schneider

Jury Dëp Jury Depp

Märkö Marko

Thomäsch Sträbël Thomasch Sträbäl

Steffanitza Wittib ⇒ Thoman(en) 
Schneyder

Steffanniza Bitib ⇒ Thoman 
Schneyder

Steffan Riga Steffan Riga

Gury72 Emrichen Jury Einrich(e)n sun

/ Mychel des Casparn sun

/ Thomas Sillabitz

/ Arne Tschngkh

 72 V primerjavi z mlajšim urbarjem ugotovimo, da se zapis imena razlikuje, vendar je oči-
tno, da gre za isto osebo.
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Nova vas Jannso Supan Jannse Suppan
Niclas Kuenawer Peter Toberannigk
Liennhart Lienhart
Jannso Jannse
Peter Peter
Jacob Peter sun Jacob Peters sun
/ Ybanisch
/ Benedict Kalitz

vnnd Peter Tuschitsch
Spuhlja Michel Miketz Michel Miketz

Jacob Schurff ⇒ sein sun 
Fleman(n)73

Jacob Schurf ⇒ sein sun der 
Florian

Anndre Kainnach Anndre Kainach
Meichen Lorenntz Meyt(e)n Larentz
Steffan Steffan
Jacob Scharffen Jacob Schaff ⇒ Peter Krabine
Ruedollf Ruedolff
Anntholitz Ancholitz ⇒ Jannse Frass
Vrban Schaff Vrban Scharff
Jury Jury

Zg. Hajdina Supan Suppan
Pangrëtz Mesner Pangratz Mesner
Michel Snnerlintz Michel Snnerlitz
Paul Wesiäkh Paul Wesiakh
Gregor Essech Gregor Essich
Thomäsch Thomäsch
Jurko Jurko

Sp. Hajdina Anndree Suppan Anndre Suppan
Jännse Schlakonoga Janne Schlakonoga
Dënn74 Schizkranitz Jennschitz Kranitz
Jännschetz Jannschetz
Steffan Pogladitsch Steffan Pogladitsch
Martin Krenitz Marthin Krenitz
Michel Khöler Michel Koler
Peter Supans sun Peter Suppan(n)s sun
Gregor am Rayn Gregor am Rain
Primus Smid Prim(us) Schmid
Jury Nabäkh Jury Nabakh
/ Jurko W ⇒ Gregor

 73 Prav tako.
 74 V primerjavi z mlajšim urbarjem ugotovimo, da se zapis imena razlikuje, vendar je oči-

tno, da gre za isto osebo.

6768697071 
727374

 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 
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V času, ko sta nastala tukaj predstavljena urbarja, so nastajali tudi pri-
imki; pred njihovo ustalitvijo so namreč uporabljali samo imena. Nekatera 
so že v obliki, kot jih poznamo danes, to so npr. Gregor, Peter, Martin, 
Stefan itd., medtem ko druga Jurko, Jannso, Pokusch, Walland, Burko itd. 
danes niso več tako pogosta v teh krajih. Ko se je v neki vasi pojavilo več 
ljudi z enakimi imeni, so jih razločili tako, da so zraven njihovega imena 
zapisali ime očeta: Paull(e)n Mathes sun (Pavel, Matejev sin), Liennhart des 
Steffan(n) sun (Linhart, Štefanov sin) ali brata Gregor Mauritz(e)n brueder 
(Gregor, Mauritzov brat). Lahko pa so imenom dodali priimke. Iz neka-
terih lahko razberemo poklic. Takšni so Schneider (krojač), Schutz (stre-
lec), Kucher (kuhar), Zymerman (tesar), Mesner (mesar), Kholer (kolar), 
Schmid (kovač), Richter (sodnik), Schuester (čevljar) itd. Glede na nasle-
dnje priimke lahko sklepamo, da so se razvili iz posebnosti posameznikov: 
Braditza, Bradetz (nosil je izrazito brado), Meytzen, Maly (bil je majhen), 
Nosakh (imel je velik nos), Starkh, Silniko (bil je močan), Welikhy (bil je 
velik) itd. Priimki kažejo tudi izvor posameznika. Tako najdemo priimke, 
kot so: Lach, Nemetz, Rus, Tschech in Turgk. 

Med moškimi imeni najdemo tudi nekatera ženska imena, vsaj tako se 
zdi. Tako se trikrat omenja Matiniza oz. Marinitza ter Steffanitza Witib, 
vdova. To so najverjetneje žene, katerih možje so umrli, njihovi otroci pa 
so še premladi, da bi lahko prevzeli kmetijo.75 

Redne obveznosti do zemljiškega gospostva

Podložniške obveznosti so storitvene in dajatvene dolžnosti, ki izvirajo 
iz osebne odvisnosti neke osebe od gospoda ali iz dejstva, da nekdo uživa 
odvisno zemljo. Ožji pomen so urbarialne obveznosti, tj. bremena, ki so 
vpisana v urbarjih. Med nje običajno štejejo redne obveznosti do zemlji-
škega gospoda. Osnovna obveznost je obsegala dajatve (pravdo) in storitve 
(tlako). Nekatere obveznosti niso bile nujno povezane z osebno odvisnostjo 
od gospodarja kmetije.76

Pravdne dajatve, činž 

Pravdne dajatve (zynns/zinß) so podložniki dajali deloma v naravi, 
deloma v denarju. Vrsta dajatev v naravi se je ravnala po prevladujočih 
kulturah. Med dajatvami poljedeljskih pridelkov je prevladovalo žito, ki so 

 75 Bedenik, Primerjava, str. 96.
 76 Blaznik, Podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, str. 241. 
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ga gospostva potrebovala za prehrano, krmo in seme. V našem primeru so 
to pšenica, oves in rž. Pomembne so tudi dajatve živalskega izvora, v obeh 
urbarjih kokoši in kopuni. Za slednje smo zasledili vrednost v denarju, in 
sicer je en kopun veljal 12 ß d.77 

Pogosto so zahtevali meso za kuhinjo, ki ga urbarji niso natančneje 
opredeljevali.78 

Naturalne dajatve so sčasoma spremenili v denarne, to pa ni enakomer-
no zajelo vsega slovenskega ozemlja. Marsikje so še v 15. stoletju naturalne 
dajatve prevladovale nad denarnimi, vendar je na splošno tedaj denarna 
renta zemljiških gospostev daleč presegala vrednost naturalnih dohodkov. 
To je vplivalo na izboljšan položaj podložnikov proti koncu srednjega veka, 
saj je denar zaradi vse manjšega deleža srebra začel izgubljati na vrednosti. 
Tako so denarne dajatve postale manj enakovredne prvotnim dajatvam v 
naravi.79 

Ko so se naturalne rente spremenile v denarne, se je ohranilo ime, ki 
je spominjalo na to, kaj so dajali. Tako na primer Sweinphening namesto 
prašičev.80

V urbarjih so dajatve zapisane za celotno vas takoj na začetku zapisa 
vasi, preden so našteti in zapisani posamezni podložniki. Župan ni plače-
val dajatev kot drugi kmetje, ampak mu je bila dajatev za činž oproščena. 

Urbarja se razlikujeta v načinu zapisa omenjenih dajatev. Medtem ko 
je starejši urbar zapisan v obliki besedila, je mlajši urbar že bolj podoben 
tabelaričnemu in bolj preglednemu zapisu. 

Zapis v urbarjih razlikuje med denarnimi dajatvami, činžem, ki gre v 
roke lastnikov gospoščine Ptuj, torej Habsburžanov, in dajatvami za uprav-
nika, ki jih dobi zakupnik Ptujske gospoščine, ter različnimi drugimi da-
jatvami, kot so dajatev za sodnika (Rechtphenning),81 dajatev namesto 
svinj (Sweinphenning), dajatev ob proščenju (Creutzphenning), dajatev 
namesto kolov (Rayfstanngphenning) in podobne, za katere pa ni čisto 
jasno, ali jih župan plačuje ali prejema, saj je zapis nejasen. 

Dajatve podložnikov in primerjavo med obema urbarjema vidimo v 
spodnji tabeli.82

 77 Primer: Mathe Isyteckh, ZAP 70, R-62, Urbar uradov in glavarstva gradu Ptuj o. 1500, 
fol. 2, in Vrban ZAP, FKS, ŠK. 32, Urbar za urad Ptuj 1495, fol. 3v.

 78 Blaznik, Podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, str. 247–248.
 79 Prav tam, str. 260.
 80 Blaznik, Podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, str. 255.
 81 Masten, Urbarji gospoščine Hrastovec, str. 18. 
 82 Bedenik, Primerjava, str. 97.
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Tabela 10: Primerjava dajatev podložnikov838485868788

 Urbar 
Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva gradu 
Ptuj o. 1500

Gernci vsaka huba 6 ß 20 d vsaka huba 6 ß 20 d
dajatev za 
upravnika84

4 kokoši
20 jajc
2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 dni tlake
2 pluga

dajatev za 
upravnika

4 kokoši
20 jajc
2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa

upravniku85

(cela huba)
4 dni tlake upravniku

(cela huba)
4 dni tlake86

mala pravda:
vas ima 1 plug vas ima 1 plug87

dajatev za 
sodnika
dajatev za 
svinje
dajatev ob 
proščenju

dajatev za 
sodnika
dajatev za 
svinje
dajatev ob 
proščenju

župan kot 
prej

32 d župan kot 
prej

32 d

cela huba 27 d cela huba 27 d
pojezdi
(cela huba)

1 d pojezdi
(cela huba)

1 d

Janežovci dajatev v žitu 
(vsaka huba)

10 mer pšenice
4 firtle ovsa (k)

dajatev v 
žitu
(vsaka huba)

10 mer pšenice
4 firtle ovsa (k)88 

dajatev za 
upravnika

2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc
4 dni tlake
2 pluga

dajatev za 
upravnika

2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc

mala pravda:
dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju

župan dá dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju 
32d 

pol. huba 12,5 d pol. huba 12,5 d

 83 Bedenik, Primerjava, str. 97–105.
 84 Ambtmansrecht.
 85 Ambtmann.
 86 Kot prej.
 87 Kot prej.
 88 (k) kaščna mera.
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pojezdi
(pol. huba)

1 hl pojezdi
(pol. huba)

1 obl

upravniku
(pol. huba)

4 dni tlake upravniku
(pol. huba)

4 dni tlake

vas ima 1 plug vas ima 1 plug

žitni činž 
1492
(polovična 
huba)

12 ß d žitni činž 
1492
(polovična 
huba)

12 ß

Vintarovci vsaka huba 6 ß 20 d vsaka huba 6 ß 20 d

dajatev za 
upravnika

dunajska vrednost 
(wiener)
1 plug
1 armm

dajatev za 
upravnika

2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc
1 arm

mala pravda:

župan dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju
32 d

župan Dajatev za sodnika
Dajatev za svinje
Dajatev ob 
proščenju 32 d

cela huba 23 d cela huba 23 d

pojezdi 1 d pojezdi 1 d

upravniku
(cela huba)

4 dni tlake
1 plug
1 pustoto

upravniku
(cela huba)

4 dni tlake
1 plug

Jiršovci dajatev za 
upravnika

6 ß 20 d
2 pluga

dajatev za 
upravnika

6 ß 20 d

mala pravda:

župan dajatev za sodnika
32 d

župan Dajatev za sodnika
32 d

polovična 
huba

13 d polovična 
huba

13 d

cela huba 25 d cela huba 25 d

pojezdi 1 d pojezdi kot prej

upravniku
(vsaka huba)

4 dni tlake upravniku
(vsaka huba)

4 dni tlake

vas ima 2 pluga vas ima 2 pluga
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Dolič vsaka huba 6 ß d vsaka huba 6 ß d

dajatev za 
upravnika

2 korca rži
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc
4 dni tlake
1 plug

dajatev za 
upravnika

2 korca rži
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc

mala pravda:

župan Dajatev za sodnika
32 d

župan Dajatev za sodnika
32 d

polovična 
huba

12,5 d polovična 
huba

12,5 d

pojezdi 1 halbling pojezdi kot prej

upravniku
(pol. huba)

2 dni tlake upravniku 
(pol. huba)

4 dni tlake

vas ima 1 plug vas ima 1 plug

Desenci vsaka huba 10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

vsaka huba 10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

dajatev za 
upravnika

2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc
4 dni tlake
2 pluga

dajatev za 
upravnika

2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc

mala pravda:

župan Dajatev za sodnika
32 (d)

župan Dajatev za sodnika
32 d

polovična 
huba

13,5 d polovična 
huba

13,5 d

pojezdi 1 helbling pojezdi kot prej

upravniku
(polovična 
huba)

2 dni tlake upravniku
(polovična 
huba)

4 dni tlake

vas ima 2 pluga vas ima 2 pluga

žitni činž 
1492 
(polovična 
huba)

12 ß d žitni činž 
1492 
(polovična 
huba)

12 ß
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Levanjci vsaka huba kot zgoraj vsaka huba kot zgoraj

mala pravda:

dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju

dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju

župan 32 d župan 32d

polovična 
huba

12,5 d polovična 
huba

12,5

pojezdi 1 hl pojezdi kot prej

upravniku
(polovična 
huba)

2 dni tlake upravniku
(Polovična 
huba)

2 dni tlake

vas ima 2 pluga vas ima 2 pluga

Zg. 
Velovlek

pred časom
(vsaka huba)

10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

pred časom
(vsaka huba) 

10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

vmb89 1 tl d vmb 1 tl d

dajatev za 
upravnika

kot drugi
in 2 pluga

dajatev za 
upravnika

kot drugi

mala pravda:

dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju

dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju 

župan 32 d župan 32 d

vsaka huba 25 d vsaka huba 25 d

pojezdi 1 hl pojezdi kot prej

upravniku
(vsaka huba)

4 dni tlake upravniku
(vsaka huba)

4 dni tlake

vas ima 1 plug90 vas ima 1 plug91

Sp.Velovlek vsaka huba kot zgoraj vsaka huba kot zgoraj

mala pravda:

župan dajatev za sodnika
32 d

župan dajatev za sodnika
32 d

polovična 
huba

13,5 d polovična 
huba

13,5 d

pojezdi 1 hl pojezdi kot prej

 89 Vmb pomeni umberrechnet. (Preračunano v denarno protivrednost.) Oman, Lovrenška 
urbarja, str. 51.

 90 Pred časom so imeli 2 pluga.
 91 Prav tako.
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Podvinci vsaka huba 2 četrtinki pšenice
16 četrtink ovsa(k)

vsaka huba 2 četrtinki pšenice
16 četrtink ovsa(k) 

dajatev za 
upravnika

2 četrtinki ovsa
4 dni tlake
5 plugov

dajatev za 
upravnika

2 (četrtinki) ovsa
4 dni tlake
5 plugov

1492 žitni 
činž92

(polovična 
huba) 

12 ß d 1492 žitni 
činž
(polovična 
huba)

12 ß d

mala pravda:

dajatev za 
košnjo93

dajatev za 
kole94

(polovična 
huba)

11 d dajatev za 
košnjo
dajatev za 
kole
(polovična 
huba)

11 d

upravniku
(polovična 
huba)

2 dni tlake upravniku
(polovična 
huba)

/

vas ima 3 pluge

vsako 
četrtletje

5 fur lesa95 vsako 
četrtletje

5 fur lesa96

Brezovci vsaka huba kot zgoraj vsaka huba kot zgoraj

mala pravda:

župan dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju
32 (d)

župan dajatev za sodnika 
dajatev za svinje
dajatev ob 
proščenju
32 d

polovična 
huba

14 d polovična 
huba

14 d

pojezdi 1 hl pojezdi kot prej

upravniku
(polovična 
huba)

2 dni tlake upravniku
(polovična 
huba)

2 dni tlake

vas ima 2 pluga vas ima 2 pluga

 92 Trayd zynß.
 93 Madphening.
 94 Rayfstanngphenning.
 95 Ali kot si lahko privoščijo.
 96 Prav tako.



44 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1 • RAzpRAVE – StUdIES

Mezgovci vsaka huba 10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

vsaka huba 10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

dajatev za 
upravnika

kot Brezovci
3 pluge

dajatev za 
upravnika

kot Brezovci

žitni činž 
1492
(polovična 
huba)

12 ß d žitni činž 
1492
(polovična 
huba)

12 ß d

mala pravda:
župan dajatev za sodnika

dajatev za svinje
dajatev ob proščenju
32 (d)

župan dajatev za sodnika
dajatev za svinje
dajatev ob proščenju
32 d

cela huba 20,5 d cela huba 20,5 d
pojezdi 1 hl pojezdi kot prej
upravniku 4 dni tlake upravniku 4 dni tlake
vas ima 3 pluge vas ima 3 pluge

Prvenci upravniku 3 pluge upravniku 3 pluge
mala pravda:
dajatev za 
sodnika

32 (d) dajatev za 
sodnika

32 d

cela huba 24 d cela huba 24 d
pojezdi 1 hl pojezdi kot prej
upravniku
(Vsaka huba)

4 dni tlake upravniku 4 dni tlake

vas ima 3 pluge
Sobetinci včasih 

(vsaka huba)
10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

včasih 
(vsaka huba)

10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

vmb 1 tl d vmb 1 tl d
dajatev za 
upravnika

2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 dni tlake
4 kokoši
20 jajc

dajatev za 
upravnika

2 korca pšenice
2 četrtinki ovsa
4 kokoši
20 jajc

vas ima 3 pluge
mala pravda:
župan dajatev za sodnika

32 (d)
župan dajatev za sodnika

32 d
vsaka huba 22 d cela huba 22 d
pojezdi 1 hl pojezdi kot prej
dajatev za 
košnjo

25 (d) dajatev za 
košnjo

25 d

upravniku
(cela huba)

4 dni tlake upravniku
(cela huba)

4 dni tlake

vas ima 3 pluge vas ima 3 pluge
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Zagojiči všasih
(vsaka huba)

10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

všasih
(vsaka huba)

10 mer pšenice
4 četrtinke ovsa

dajatev za 
upravnika

kot prejšnji dve vasi dajatev za 
upravnika

kot prejšnji dve vasi

činž kot prej 
(cela huba)

1 tl d vmb činž kot prej 
(cela huba)

1 tl d vmb

upravniku 2 pluga
mala pravda:
župan dajatev za sodnika

32 (d)
župan dajatev za sodnika

32 d
cela huba 25 d cela huba 25 (d)
pojezdi 1 hl pojezdi kot prej
upravniku
(cela huba)

4 dni tlake upravniku
(cela huba)

4 dni tlake

vas ima 2 pluga vas ima 2 pluga
Bukovci vsaka huba 6 mer pšenice

4 četrtinke ovsa (k)
vsaka huba 6 mer pšenice

4 četrtinke ovsa (k)
dajatev za 
upravnika

kot prej
5 plugov

dajatev za 
upravnika

kot prej

činž leta 1492 1 tl d činž leta 1492 1 tl d
mala pravda:
župan dajatev za sodnika

32 (d)
župan dajatev za sodnika

32 d
vsaka huba 23,5 d vsaka huba 23,5 d
pojezdi 1 hl pojezdi kot prej
upravniku
(vsaka huba)

4 dni tlake upravniku
(cela huba)

4 dni tlake

vas ima 5 plugov vas ima 5 plugov
Nova vas vsaka huba 2 četrtinki pšenice

16 četrtink ovsa
vsaka huba 2 četrtinki pšenice

16 četrtink ovsa
dajatev za 
upravnika

2 četrtinki ovsa
4dni tlake
3 pluge

dajatev za 
upravnika

2 (četrtinki) ovsa

činž leta 
1492

30 ß d činž leta 
1492

30 ß d

mala pravda:
dajatev za košnjo
dajatev za kole
22 d

župan dajatev za košnjo
dajatev za kole
32 d

upravniku 4 dni tlake (cela huba) 22 d
župan 32 d upravniku 4 dni tlake
vas ima 3 pluge vas ima 3 pluge
deželnemu 
knezu

voda za kuhinjo deželnemu 
knezu

voda za kuhinjo
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Spuhlja vsaka huba 
(še od prej)

2 četrtinki pšenice
16 četrtink ovsa

vsaka huba 
(še od prej)

2 četrtinki pšenice
16 četrtink ovsa

dajatev za 
upravnika

2 četrtinki ovsa
2 korca pšenice
4 kokoši
20 jajc
4 dni tlake

dajatev za 
upravnika

2 četrtinki ovsa
2 korca pšenice
4 kokoši
20 jajc

mala pravda:

dajatev za 
košnjo
dajatev za 
kole
(vsaka huba)

22 d dajatev za 
košnjo
dajatev za 
kole
(vsaka huba)

22 d

upravniku
(vsaka huba)

4 dni tlake
1 plug

upravniku
(vsaka huba)

4 dni tlake

vas ima 2 pluga vas ima 2 pluga

upravniku
(vsako 
četrtletje)

Sol – vozna tlaka upravniku
(vsako 
četrtletje)

Sol – vozna tlaka

Zg.Hajdina vsak oštat 14 d vsak oštat 14 d

dajatev za 
upravnika

3 kokoši
10 jajc
3 dni tlake

dajatev za 
upravnika

3 kokoši
10 jajc
3 dni tlake

Sp.Hajdina včasih
(vsaka huba)

3 četrtinke rži
3 četrtinke ovsa (m)
36 d

včasih 
(vsaka huba)

3 četrtinke žita 
3 četrtinke ovsa 
(m)97

dajatev za 
upravnika
(župan)

2 četrtinki ovsa
2 kopuna
(samo to)

dajatev za 
upravnika
(župan)

46 d
2 četrtinki ovsa
(samo to)

dajatev za 
upravnika
(vsaka huba)

2 dni tlake
2 pluga

dajatev za 
upravnika

2 kopuna

mala pravda:

upravniku
(vsaka huba)

2 dni tlake upravniku
(vsaka huba)

2 dni tlake

vas ima 2 pluga vas ima 2 pluga

 97 Njihove mere.

89909192 

939495 
9697

 89 
 90 
 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
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Tlaka 

Tlaka (tagwerch) se je delila na odmerjeno in neodmerjeno. Z odmerje-
no je bila odrejena točno določena naloga, ki jo je moral tlačan samostojno 
opraviti, ali pa je bilo odmerjeno točno določeno število dni. Pri neodmer-
jeni tlaki so bile določene le splošne naloge, ki jih je moral tlačan opraviti.98 

Glede na delovno sredstvo se je tlaka delila v osebno in vprežno oziroma 
tovorno. V našem primeru to pomeni vozno tlako. Podložniki v Podvincih 
so morali tako štirikrat na leto voziti 5 fur lesa, iz Nove vasi deželnemu 
knezu vodo za kuhinjo, iz Spuhlje pa so morali upravniku štirikrat letno 
voziti sol.99 

Včasih je bilo posebej določeno, ali naj tlačan pri tlaki uporablja svoje 
orodje oziroma živino ali naj preskrbi potrebno opremo zemljiški gospod. 
Tako je obveznost celega pluga (phlueg) pomenila orno tlako, ki jo je opra-
vljal podložnik s svojim plugom in živino. 

Navadno je bilo trajanje delovnega dne točno določeno, vendar gospo-
stva niso imela enakih meril. Običajno je bilo, da je tlačan delo opravljal 
od sončnega vzhoda do zahoda. Nekatera gospostva so priznavala čas, ki 
ga je podložnik porabil za pot od doma in domov, druga ne. 

Še večje razlike so bile glede prehrane med delom. Pri nekaterih se je 
moral tlačan sam preskrbovati, drugje je dobil malico. Za svoje delo je 
podložnik lahko dobil tudi plačilo.100 

Tudi tlako so preoblikovali v denarno rento. Ta je s svojim imenom 
spominjala na vrsto nekdanjega tlaškega opravila, na primer t. i. Madphen-
ning za košnjo.101 

V našem primeru so podložniki tlako opravljali na upravnikovem po-
sestvu, to pomeni na dominikalni posesti ptujske gospoščine. Primerjava 
med posameznimi župami je v zgornji tabeli.102

Mala pravda 

Mala pravda (Klain Recht) je ponekod veljala kot odškodnina za gozdne 
in pašne pravice. Količinsko ni bila obsežna, a je bila, zaradi pogostega po-

 98 Blaznik, Podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, str. 244, 245.
 99 ZAP, FKS, ŠK. 32, Urbar za urad Ptuj 1495, fol. 27, 28v, 28v in ZAP 70, R-62, Urbar uradov 

in glavarstva gradu Ptuj o. 1500, fol. 20v, 38, 40v. 
 100 Blaznik, Podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, str. 244, 245. 
 101 Prav tam, str. 255.
 102 Bedenik, Primerjava, str. 106.
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biranja, dokaj nadležna. Bila je zelo raznovrstna in je prvenstveno služila 
za vzdrževanje potreb gospoščinske kuhinje.103

V našem primeru se mala pravda pojavi le v starejšem urbarju leta 1495 
kot posebno poglavje, ki ga v mlajšem urbarju več ne najdemo. V mlajšem 
urbarju najdemo sicer zapisane iste dajatve, vendar ni posebej omenjeno, 
da gre za malo pravdo.104 

Gorščina 

Za uživanje gorskopravnih vinogradov so dajali uživalci, med katerimi 
niso bili samo kmetje, marveč tudi meščani in celo plemiči, praviloma kot 
edino dajatev gorščino (pergrecht). Večinoma so to obveznost poravnali s 
stalno določeno količino mošta ali vina, deloma tudi z denarjem. V kolikor 
so vinograde preuredili v polje, so navadno spremenili tudi dajatev, ni pa 
nujno.105

Imetniki vinogradov

Tabela 11: Imetniki vinogradov106107

Urbar 
Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva
gradu Ptuj o. 1500

Jiršovci Steffan Lupkho sun Steffan Lupkho sun

Paul Lupko des Steffan sun Paul Lupkho Des Steffan sun

Martin Maly Marttin Maly

Jiršovci nad 
cesto 

Jannse ob107 alt(e)n suppan sun Janse des allt(e)n Suppan(n) sun

Martin des Maly sun Marttin des Maly sun

Jannse Khröph(e)l Jannse Khröpf(e)l

Vintarovci, 
Zgornji

Nedeelko Nedelko

Gregor des Mäytzn sun Gregor des Maytz(e)n sun

 103 Blaznik, Podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, str. 249.
 104 Bedenik, Primerjava, str. 106, 107.
 105 Blaznik, Podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, str. 251.
 106 Bedenik, Primerjava, str. 107–111.
 107 V primerjavi z mlajšim urbarjem ugotovimo, da se zapis imena razlikuje, vendar je oči-

tno, da gre za isto osebo.
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Drugi 
Vintarovci

Steffan Poser Steffan Posär

Cristan deß Juri Sparar sun Cristan des Jüry Sparr(er) sun

Slatkhy Petter Peter Slatkhy

Nedelko von Winderstarff Nedelko von Wintterstorff

Der allt Jörg Allt Jörg

Nedelko Nedelko

Walchasar Abziecher Walthauser Abziechr(er)

Syskowitza Syskhowiza

Wultzenitza Wulzenitza

Janežovci Suppan Jacob Jacob Suppan

Suppan Martin von Hiersendorff Marttin Suppan von Hiersendorff

Der Nemetz Der Nemetz

Jacob Ruespacher Jacob Ruespacher

Drugi 
Janežovci

Wolfgang Mesrav Wolfgan(n)g Messrer

Gregor Läch Gregör Läch

Anndre Supanitz Anndre Suppanitz

Jury Schuester von Gernn Jury Schuester von Gern(n)

Crisan von Jansendorff Cristan von Janssendarff

Veliki Vrh, 
ki sodi k 
Janežovcem
 

Jacob Schutz Jacob Schutz

Suppan Jacob Jacob Suppan

Jacob Schutz dient von des 
Ibanntz(e)n

Jacob Schutz von Iwantz(e)n

Jacob Suppan Jacob Suppan

Obrankho Oberanckho

Dolič Jacob Tschernickho Jacob Tschemeckho

Augustin von Ybantzn Augustin von Iwantz(e)n

Janse Brunetz Jan(n)se Wrunetz

Suppan Steffan vonn Grunntl Steffan Suppan von Grunt(e)l

Brunetz Wrumetz vo(n) Ywanntz(e)n

Mathe Wesyakh von Ybantzn Mathe Wesyäckh von Ywanntz(e)n

Peter Slatkhy Petter Slatkhy

Suppan steffan von Gruntl Steffan Suppan von Grunnt(e)l

Janse Bratetz Jan(n)se Bratetz

Tschernikho von Ybantzn Tschernykho von Iwanntz(e)n

Janse Tschech Jan(n)se Tschech

Suppan Bratetz Suppan Bratetz
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Levanjski Vrh Janse Dokhle Jan(n)se Dockhle

Janse des Khursnars sun Jan(n)se des Khursner sun

Nedelko von Destaz(e)n Nedelkho vo(n) Destanntz(e)n

Steffan Wagner Steffan Wagner

Peter Kräl Peter Khräll

Lienhart des Sevkhar sun Lyenhart des Selkha sun

Janse Jelko Jan(n)se Jekho

Gregor Dun(n)ko Gregör Dunkho

Suppan Steffan von Destanzn Suppan Steffan von Destanntz(e)n

Anndre Raisl Anndre Rays(e)l

Suppan Steffan Steffan Suppan

Steffan des Janse sun Steffan des Jannse sun

Cristan Junkho Cristan Junkho

Janse des Crisan sun Jan(n)se des Cristan sun

Jacob des Munndolff sun Jacob des Mundolff sun

Peter Kräl Peter Kräll

Kogl nad 
Levanjci

Gabas Schuester aus der stat108 Gabas Schuester auss der statt

Zg. Velovlek Steffan Suppan Steffan Suppan

Rosman Rosman

Martin des Primus Weinzirl Marttin des Prim(e)g Weinzier(e)l

Maycena Maytzena

Mathe Swärzl Matha Swärtz(e)l

Meyzena Meytz(er)ena

Jäkl Jäckh(e)l

Jacob des Janse sun Jacob des Jannse sun

Jury Schuester von Gernn Jury Schuester von Gern(n)

Rueprecht des Gregor sun Rueprecht des Gregör sun

Jacob des Janse sun Jacob des Jannse sun

Jury Schuester von Gernn Jury Schuester von Ger(e)nn

Sp. Velovlek Vrban von Gern(n) Vrban von Ger(e)nn
Paul des Vrban vatter Pauls des Vrban vatter
Jury des Larenz(e)n sun Jury des Larentz(e)n sun
Mathe des Niclas sun Mathe des Nyclas sun
Suppan Peter Peter Suppan
Jacob des Janst sun Jacob des Jannse sun

 108 Ptuj.
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Mathe des Niclas sun Mathe des Nyclas sun
Mathe Vielschakh Mathe Vielschackh
Jacob des Swärz(e)l sun Jacob des Schwärtzl sun
Steffan Mauran von Tornau Steffan Maura(n) von Tarnau
Rueprecht des Paul(e)n sun Rueprecht des Paul(e)n sun
Suppan von Pierg Suppan vo(n) Pierg

Gerinski Vrh 
imenovan Kic

Meizn des Rugkla man(n) Meytz(e)n des Ruckhla man(er)
Gregor Schneider vntter dem 
geschlos109

Gregör Schneider vnntt(er) dem 
geschloß

Martin des Janse sun Marttin des Jannse sun
Andriasch Anndriasch
Brueder im ober(e)n kloster110 Dy Brueder im obern khloster
Benedic des Junkho sun Benedict des Jurckho sun
Suppan Peter Peter Suppan
Sundl in der Piergassen Sundl in der Piergass(e)n
Anndre Brattiza Anndre Brattiza
Suppan Paul von gegen(n) Paull Suppan von geg(e)n
Sundl in der Piergass(e)n Sünd(e)l in der Piergass(e)n
Jury Schuester in der Piergass(e)n Jury Schuester in der Piergass(e)n
Andriasch Andriasch
Mesner in der Scherz(e)ngassen Mesner in der Piergass(e)n
Colman von Krottendarff Colman vo(n) Krottendorff
Thomas Innerman111 Thomas Zym(m)erman
Conrad Innerman112 Conradt Zym(m)erman
Suppan Juri Jury Suppan
Suppan Steffan vor Ober 
Woloblagkh

Steffan Suppa(n) von Ober 
Woloblackh

Suppan Herman Herma(n) Suppa(n)
Mathe des Niclas sun Mathe des Nyclas sun
Anndre des Martin Ayd(e)n An(n)dre des Marthin Ayd(e)n
Michel Frankha Michel Frackha
Paul Webar vnnder(e)n haus Paul Weber vntterm hauß

 109 Ptuj.
 110 Dominikanski samostan.
 111 V primerjavi z mlajšim urbarjem ugotovimo, da se zapis imena razlikuje, vendar je oči-

tno, da gre za isto osebo.
 112 Prav tako.
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Gerinski Vrh, 
Srednji

Anndre Richter Anndre Richter
Jorg Schneider Jörg Schneider
Markho Zentakh khnecht Markho Zentackho khnecht
Lienhart des Steffan sun Lienhart des Steffan sun
Thomas an der Raßniz Thoman an der Rasnütz
Marko von Puh(e)l Marckho von Püh(e)l
Jacob Khaprunakh Jacob Khaprunackh
Niclas von Runkho sun Nyclas des Rainkho sun
Caspërl vnnd Lucas in der 
Piergassen

Casper vnd Lucas in der 
Piergass(e)n

Larenz Sababegkh Larentz Sababeckh
Florian von Puh(e)l Florian(n) von Püh(e)l
Suppan Paul von Gern Paul Suppan Von Gern(n)
Niclas Treiber Nyclas Treiber

Moškanjski 
Vrh

Jury Welikhy von Staindorff Jury Welikhy vonn Staindorff
Martin Frankh Marttin Franckh
Michel Brab(e)l Michel Wraw(e)l
Jane Papess Jan(n)se Papes
Thomaß des Janse sun Thomas des Janse sun
Michl Kaletz von Gabenakh Michel Kaletz von Gabenackh
Jury Muchitz Jury Muchtzitz
Suppan Arne von Meskowitz Suppan Arne vo(n) Meßkowitz
Gregor Khaletz Gregör Khaletz
Ambrosi Ambrosy

108109 
110111 
112

 108 
 109 
 110 
 111 
 112 

Posest

Tabela 12: Število vinogradov in drugih posesti v gorninskem delu113

Urbar

Župa

Urbar za urad Ptuj 1495 Urbar uradov in glavarstva gradu 
Ptuj o. 1500

Posest Število Posest Število
Jiršovci celi vinogradi 3 celi vinogradi 3
Jiršovci nad 
cesto

celi vinogradi 2 celi vinogradi 2
pustota 1 pustota 1
gozd 2 gozd 2

 113 Bedenik, Primerjava, str. 111, 112.
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Vintarovci, 
Zgornji

celi vinogradi 1 celi vinogradi 1

deli vinogradov 2 deli vinogradov 2

gozd 2 gozd 2

Drugi 
Vintarovci

celi vinogradi 10 celi vinogradi 10

deli vinogradov 3 deli vinogradov 3

pustota 4 pustota 4

Janežovci celi vinogradi 3 celi vinogradi 3

pustota 1 pustota 1

Drugi 
Janežovci

celi vinogradi 3 celi vinogradi 4

deli vinogradov 2 deli vinogradov 2

polovica vinograda 1 polovica vinograda /

pustota 2 pustota 2

Veliki Vrh, 
ki sodi k 
Janežovcem

celi vinogradi 1 celi vinogradi 1

deli vinogradov 6 deli vinogradov 6

Dolič celi vinogradi 11 celi vinogradi 13

deli vinogradov 5 deli vinogradov 3

pustota 3 pustota 3

klet 1 klet 1

Levanjski Vrh celi vinogradi 9 celi vinogradi 12

deli vinogradov 10 deli vinogradov 9

polovica vinograda 2 polovica vinograda /

pustota 1 pustota 1

preša 1 preša 1

Na drugi 
strani 
Levanjskega 
Vrha

celi vinogradi 2 celi vinogradi 2

pustota 1 pustota 1

Kogl nad 
Levanjci

celi vinogradi 1 celi vinogradi 1

Zg. Velovlek celi vinogradi 10 celi vinogradi 10

deli vinogradov 14 deli vinogradov 14

gozd 1 gozd 1

njive 3 njive 3

Sp. Velovlek celi vinogradi 13 celi vinogradi 11

deli vinogradov 2 deli vinogradov 3

pustota 1 pustota 1

gozd 3 gozd 3

njive 2 njive 2
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Gerinski Vrh 
imenovan Kic

celi vinogradi 17 celi vinogradi 18
deli vinogradov 8 deli vinogradov 8
polovica vinograda 1 polovica vinograda /
pustota 2 pustota 2

Gerinski Vrh, celi vinogradi 14 celi vinogradi 15
pustota 1 pustota 1

Moškanjski 
vrh

celi vinogradi 8 celi vinogradi 9
deli vinogradov 2 deli vinogradov 2

Tako kot podložniki niso vedno obdelovali cele hube, so se tudi vino-
gradi delili. Čeprav ne vemo, kako velik je bil posamezen del.114 

Dajatve

Tabela 13: Gorninske dajatve115

 Urbar

Župa

Urbar za urad Ptuj 
1495

Urbar uradov in 
glavarstva gradu Ptuj 
o. 1500

Dajatev mošta Dajatev mošta

Jiršovci 3,5 vedra 3,5 vedra

Jiršovci nad cesto 9 veder 9 veder

Vintarovci, Zgornji 4 vedra 4 vedra

Drugi Vintarovci 16 veder
1 četrtinka

16 veder
1 četrtinka

Janežovci 4,5 vedra 4,5 vedra

Drugi Janežovci 6 veder
2 četrtinki

5 veder
2 četrtinki

Veliki Vrh, ki sodi k Janežovcem 8,5 vedra
1 četrtinka

7,5 vedra
1 četrtinka

Dolič 12 veder
1 četrtinka

12 veder
1 četrtinka

Levanjski Vrh 18 veder
3 četrtinke

16 veder
3 četrtinke

Na drugi strani Levanjskega Vrha 1,5 vedra 1,5 vedra

Kogl nad Levanjci 0,5 vedra 0,5 vedra

 114 Bedenik, Primerjava, str. 112.
 115 Prav tam, str. 113.
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Zg. Velovlek 10 veder
15 četrtink

10 veder
15 virtl

Sp. Velovlek 16 veder
3 četrtinke
2 kopuna

15,5 vedra
3 četrtinke
2 kopuna

Gerinski Vrh imenovan Kic 20,5 vedra
5 četrtink

18,5 vedra
5 četrtink

Gerinski Vrh, Srednji 10 veder
2 četrtinki
1 mera

9,5 vedra
2 četrtinki

Moškanjski vrh 11 veder 10 veder

zaključek

Urbarji so pomemben vir za proučevanje agrarne strukture, vrst in 
oblik podložniških dajatev in bremen, drugih dohodkov zemljiških go-
spostev, strukture kmečke posesti, vrst živine in posevkov, mer, posredno 
pa tudi kmečkih orodij, načina obdelave in kmečke trgovine. Kot značilno 
arhivsko gradivo vsakega zemljiškega gospostva so bili v uporabi do konca 
fevdalne dobe. 

Okrog leta 1500 so začeli sestavljati razne vrste urbarjev. Tako sta nasta-
la temeljni ali osnovni urbar, ki je služil za odmero in kontrolo dohodkov, 
ter reformirani urbar. Njuna primerjava, skupaj z drugo literaturo, nam 
poda sliko časa ptujske gospoščine na prehodu iz srednjega veka v novega. 

V osemdesetih letih 15. stoletja je bila ptujska gospoščina v rokah Ma-
džarov. Takrat je veliko podložnikov zapustilo svoje kmetije. To so novi 
lastniki Habsburžani reševali tako, da so spodbujali naseljevanje novih 
podložnikov s tem, da so jim za nekaj let oprostili dajatve. Tako je zadnje 
desetletje 15. stoletja čas intenzivnega naseljevanja na opuščene hube ptuj-
ske gospoščine. 

Mimo tega pa je povprečni podložnik skupaj s svojo družino živel v 
okviru župe. Obdeloval je zemljo cele ali polovične hube in na njej gojil 
pšenico, oves ali rž. Vzrejal je kokoši, ki so nesle jajca. Ker je potreboval 
le enega petelina, je drugo perutnino moškega spola skopil ter tako dobil 
kopune, česar danes ne poznamo več. Zraven je podložnik lahko imel še 
morda vrt, njivo, mlin ali travnik ter si tako povečal svoj dohodek. Ze-
mlja, ki jo je obdeloval, ni bila njegova, ampak v lasti gospoščine, zato je 
moral, kot neke vrste najemnino, plačevati dajatve tako lastniku zemljiške 
gospoščine kot njegovemu upravitelju, hkrati pa tudi opravljati tlako na 
dominikalni posesti upravitelja gospoščine. Dajatve so obsegale del pri-
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delkov s kmetije, lahko pa so bile spremenjene v denar. Poleg t. i. činža je 
podložnik plačeval tudi dajatev za sodnika, dajatev namesto svinj, dajatev 
ob proščenju in dajatev namesto kolov v gorici.

Če je prišlo do naravne nesreče, je gospoščina podložnikom oprostila 
dajatve, kot se je to zgodilo leta 1497 v Sp. Velovleku, Brezovcih in Mezgov-
cih, kjer so kobilice uničile pridelek. 

Ptujski podložnik je opravljal orno in vozno tlako. Tako je podložnik 
iz Spuhlje gospodu vozil sol, iz Nove vasi vodo in iz Podvincev les. Tudi 
tlako so lahko spremenili v denarno vrednost. Tako ptujski podložnik ni 
več kosil, ampak je za to plačal dajatev. Najverjetneje je gospoščina za ta 
denar najela delavce, ki so opravili delo bolj učinkovito kot tlačani. 

Vsi podložniki pa niso kmetovali, kar lahko razberemo iz njihovih pri-
imkov, ki so nastajali ravno v tistem času. Tako najdemo priimke, kot so 
Schneider (krojač), Schutz (strelec), Zymerman (tesar), Mesner (mesar), 
Kholer (kolar), Schmid (kovač), Richter (sodnik) in Schuester (čevljar).

Vsaka župa je imela svojega župana. Ta je za svoje delo obdeloval dva-
krat večji svet, hkrati pa plačeval manj dajatev. Njegovo delo je bilo orga-
niziranje tlake, pobiranje dajatev ter sklicevanje zborov, t. i. več, na katere 
je prijezdil predstavnik gospoda. Ob teh zborih se je pilo in jedlo, pojedina 
pa je bila na plečih podložnikov, ki so za to plačevali posebno dajatev, t. i. 
pojezdo. 

V Slovenskih goricah je imel povprečni podložnik, skupaj s ptujskimi 
meščani in dominikanskim samostanom, v najemu vinograd ali gozd, ne-
kateri pa tudi klet in prešo, od katere so dali del mošta, ki so ga pridelali v 
različno velikih vinogradih. 

Vsi ti podatki kažejo, kako neprecenljiv vir podatkov za proučevanje 
nekega obdobju je urbar. Vendar je to šele začetek zgodbe o življenju ljudi 
v preteklosti. Proučiti bi morali še druge vire, ki so nastali v obravnava-
nem času, ter se povezati z drugimi vedami, da bi lahko napisali popolno 
zgodbo o tem, kako sta živela podložnik ptujske gospoščine in tudi sam 
gospod na prehodu iz srednjega veka v novega. 
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Two LAND ReGiSTRieS oF THe PTUJ DoMiNioN AT THe eND 
oF THe 16TH CeNTURy 
Summary

The land registries are an important source for studying the agrarian structure, kinds and 
forms of subjects’ duties and burdens, other incomes of land dominions. They are also 
very useful when researching the structures of the country properties, livestock and field 
crops, measures and indirectly also of farm tools, ways of cultivation of land and country 
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trade. As a typical archive material of all land nobilities the land registries were used until 
the end of the Feudal Era. 
Many different kinds of land registries originate from around the year 1500. Such were, for 
example the fundamental or the basic land registry, which was used for the income assess-
ment and control. Another one was the so called reformed land registry. Their comparison 
and some other materials give as a picture of times of the Ptuj dominion on the passage 
from the Middle Ages into the New Age. 
In the 80ies of the 15th century the Ptuj dominion was in Hungarian possession. Many 
subjects left their farms back then. The new owners, the Habsburgs, tried to save this 
situation by encouraging new subjects to settle on the farms. The subjects were therefore 
for some years exempted from duties. The last decade of the 15th century is the time of an 
intense settlement on the disused »hubas« (farms) of the Ptuj dominion. 
An average subject lived together with his family in a »župa« (civil parish). He cultivated 
the field of a whole or of only a part of the farm and grew wheat, oats or rye. He also bred 
chicken that laid eggs. Because he only needed one rooster, he castrated all the others and 
got capons. This procedure is no longer known today. Besides all of these a subject could 
also have a garden, a field, a mill or a meadow to increase his income. The land that he 
cultivated was not in his possession, but in possession of his landlord. As a kind of rent he 
had to pay duties to his landlord as well as to his manager. He also had to do forced labour 
on the land of the dominion’s manager. A part of the duties was the farm harvest, which 
could also be changed into money. Besides of the so called »činž« (the main duty a subject 
had to pay to his landlord) the subjects also had to pay a duty for a judge, a »pig-duty«, a 
duty for a church patron’s day and a duty instead of the stakes in a vineyard. 
If there was a natural disaster, like in 1497 in Sp. Velovlek, Brezovcih and Mezgovcih, where 
the grasshoppers destroyed the harvest, the landlords exempted the subjects from duties. 
The subjects in Ptuj also did forced labour with ploughs and wagons. The subjects from 
Spuhlja drove salt to his landlord form Spuhlja they drove water and from Podvinici wood. 
The forced labour could also be changed into money. Therefore some of the Ptuj subjects 
did not mow anymore but rather paid a duty instead. It is most likely that the landlords 
used this money to hire workers, who did the work more efficiently then the subjects. 
Not all of the subjects were farmers, which can be seen from their surnames that started 
to develop right in that time. We can find surnames such as Schneider (tailor), Schutz 
(shooter), Zymerman (carpenter), Mesner (butcher), Kholer (wheelwright), Schmid (black-
smith), Richter (judge) and Schuester (shoemaker).
Every civil parish had it mayor (»župan«). He had as twice as big land as the others and 
had to pay less duties. His job was organising the forced labour, collecting duties and call-
ing meetings, the so called »več«. On these meetings a landlord’s representative also took 
part. A big feast with eating and drinking was organised, but the subject had to pay for it 
in form of a special duty, called »pojezda« (»riding duty«). 
In Slovenske gorice an average subject, together with the Ptuj citizens and the Dominican 
monastery, rented a vineyard of a forest, some even a wine cellar with a press. They had to 
give away a share of must that was produced in differently large vineyards. 
We can see that a land registry is a priceless source of information on a period, if it is, like 
in our case, researched. Nevertheless this is only the beginning of a story of the life in the 
past. We should now research some other resources that were produced in the discussed 
time and connect our findings with other fields of knowledge. This would enable us to write 
a perfect and complete story of the subjects’ and the landlords’ lives in the Ptuj dominion 
on the passage from the Middle Ages into the New Age. 
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Zwei URBARe DeR PTUJ/PeTTAU HeRRSCHAFT AM eNDe DeS 
16. JAHRHUNDeRTS 
Zusammenfassung

Urbare sind eine wichtige Quelle für die Studie von agrarischer Struktur, von Typen und 
Formen von Pflichten und Lasten der Untertanen, anderer Einkommen den Landherr-
schaft, von der Struktur des bäuerlichen Besitzes, von Vieh- und Landtypen, von den 
Maßeinheiten, sowie indirekt auch von landwirtschaftlichen Werkzeugen, Anbaumetho-
den und dem Handel mit landwirtschaftlichen Güter. Als typische Archivmaterialen jeder 
Landherrschaft wurden Urbare bis zum Ende der Feudalära benutzt. Um das Jahr 1500 
entstanden verschiedene Arten von Urbaren. So entstanden der Grund- oder Stockurbar, 
die der Feststellung und Kontrolle von Einkommen dienten, und der reformierte Urbar. 
Ihr Vergleich und andere Materialien geben uns ein Bild von der Ptuj/Pettau Herrschaft 
an dem Übergang von dem Mittelalter zu der Neuzeit.
In den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts war Ptuj/Pettau Herrschaft in dem Besitz der 
Ungarn. Damals verlies eine Menge der Untertanen ihre Farmen. Diese Situation retteten 
die neuen Eigentümer, die Herren von Habsburg, in dem sie die zugewanderten Unter-
tanen für ein paar Jahre von ihrer Abgaben entlasteten. So ist das letzte Jahrzehent des 
15. Jahrhunderts eine Zeit der intensiven Ansiedelung von verlassenen Huben der Ptuj/
Pettau Herrschaft. 
Ein durchschnittlicher Untertan lebte mit seiner Familie innerhalb einer „župa“ (Gemein-
de). Er bearbeitete das Land der ganzen oder der halben Hube, wo er Weizen, Hafer oder 
Roggen anbaute. 
Er züchtete Hühner, die Eier legten. Weil er nur einen Hahn benötigte, wurden alle ande-
ren Hähne kastriert und so bekam man Kapaune. Dieses Verfahren ist heute nicht mehr 
bekannt. Daneben hatten die Untertanen manchmal noch einen Garten, Acker, Mill oder 
Wiese um ihre Einkommen zu erhöhen. Das Land, das sie bearbeiteten, war nicht ihr 
Besitz, sondern Eigentum ihres Herrn. Sie mussten deshalb als eine Art Miete Abgaben 
dem Landherrn sowie dem Verwalter zahlen und darüber hinaus noch Fronarbeit auf 
dem Dominikalland des Herrschaftsverwalters leisten. Ein Teil der Abgaben stellten die 
Produkte vom Bauernhof dar, die aber auch ins Geld, in den sogenannten Pfenning, um-
gesetzt werden konnten. Zusätzlich zu den sogenannten Zinns mussten die Untertanen 
noch den Recht-, Reifstangen-, Kreutz- und Schweinpfenning zahlen. 
Im Fall einer Naturkatastrophe entlastete der Herr die Untertanen der Abgaben, wie im 
Jahre 1497 in Spodnji Velovlek, Brezovci/Weiler und Mezgovci/Mesgovzen, als die Heu-
schrecken die Ernte vernichteten, der Fall war. 
Die Untertanen in Ptuj/Pettau dienten Fron auch mit Pflug und mit Führen. So brachten 
die Untertanen aus Spuhlja/Pichldorf dem Herrn Salz, die aus Nova Vas/Neudorf das 
Wasser und die aus Podvinci/Podvinzen Holz. Auch Fron konnte in das Geld umgesetzt 
werden. So z.B. mähten die Untertanen nicht mehr, sondern sie bezahlten lieber den Mad-
pfenning. Höchstwahrscheinlich warb die Herrschaft mit diesem Geld für die Arbeiter, 
die die Arbeit effizienter als die Untertanen erledigten.
Alle Untertanen waren nicht Bauer und das kann man in ihren Familiennamen, die ge-
rade zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, feststellen. So finden wir Namen wie Schutz 
(Schütze), Zymerman (Zimmermann), Mesner (Metzger), Schneider, Kholer (Stellmacher), 
Schmid (Schmied), Richter und Schuester (Schuster). 
Jede der Suppen hatte auch ihren Bürgermeister, den so genannten „župan“. Er hatte für 
seine Arbeit zweimal mehr Land, musste jedoch weniger Abgaben bezahlen. Seine Arbeit 
war die Fron zu organisieren, Abgaben zu sammeln und Versammlungen aufzurufen. Zu 
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diesen Versammlungen kam auch der Vertreter der Herrschaft. Bei dieser Gelegenheit 
trank und aß man, doch die Kosten des Festmahls trugen die Untertanen, die eine spezielle 
Abgabe bezahlen müssten. 
In Slovenske Gorice/Windisch-Büheln mieteten die durchschnittlichen Untertanen, so-
wie die Bürger von Ptuj/Pettau und der Dominikanische Kloster, Weingarten oder Wald, 
einige sogar Presse oder Keller. Von der Presse mussten sie einen Teil des Mosts, den sie 
in unterschiedlich großen Weingärten ernteten, abgeben. 
So sieht man, was für unschätzbare Quelle an Informationen über einen bestimmten Zeit-
raum ein Urbar ist, falls er, wie in unserem Fall, untersucht wird. Das ist aber nur der 
Anfang der Geschichte über das Leben der Menschen in der Vergangenheit. Jetzt müsste 
man noch andere Quellen durchsehen, die aus dieser Zeit stammen und sich mit anderen 
Wissenschaften verbinden, um eine vollkommene Einsicht in das Leben der Untertanen 
der Ptuj/Pettau Herrschaft an dem Übergang von dem Mittelalter zu der Neuzeit zu be-
kommen. 
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Odkrivanje zahodnega dela Severne 
Amerike v začetku 19. stoletja.  
Ekspedicija Lewisa in Clarka 1804–1806 

III. del: Pot ekspedicijskega potovanja

i r e n a  M a r k o v i ć *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 910.4(73-15)"1804/1806"

Irena Marković: Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ek-
spedicija Lewisa in Clarka (1804–1806). III. del: Pot ekspedicijskega potovanja. Časopis 
za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 1, str. 61–85
Ekspedicijsko raziskovanje zahodnega dela Severne Amerike pod vodstvom kapetanov 
Meriwetherja Lewisa in Williama Clarka je potekalo v letih 1804–1806. Raziskovalni 
korpus se je 14. maja 1804 odpravil iz okolice St. Louisa in odplul navzgor po reki 
Misuri, preplezal Skalno gorovje na severozahodu in prispel do obale Tihega oceana. 
Uradna odprava, znana kot Corps of Discovery – Raziskovalni korpus, pomeni začetek 
novega obdobja odkrivanja Združenih držav Amerike, obdobja, za katerega je bilo zna-
čilno, da so veliko pozornosti posvečali natančnim topografskim meritvam, geografiji 
in naravoslovnemu opazovanju. Ob tem sta kapetana Lewis in Clark s skromno mersko 
opremo izmerila ozemlje ob trasi raziskovalne poti in izdelala karto, ki je kmalu zatem 
na široko odprla pot velikim spremembam v zgodovini severnoameriške celine. To ob-
dobje novega ekspanzionizma je omogočilo odkrivanja zahodnih območij Združenih 
držav Amerike. Ekipa raziskovalne odprave, ki je štela okrog dvainštirideset mož, se 
je zmagoslavno vrnila 23. septembra 1806 v St. Louis ter s tem zaključila svojo dolgo 
raziskovalno pot do Tihega oceana in nazaj.
Ključne besede: Raziskovalni korpus, ekspanzionizem, Indijanci, tabor Camp Wood, 
indijansko pleme Mandan, Sacajawea, indijansko pleme Šošoni, reka Misuri, reka Mi-
sisipi.

 * Mag. Irena Marković, profesorica geografije in zgodovine, svetnica, Osnovna šola 
Rače, Grajski trg 1, 2327 Rače, irena.markovic1@siol.net
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1.01 Original Scientific Article 
UDC 910.4(73-15)"1804/1806" 

Irena Marković: Discovering the West Part of the North America in the Beginning of 
the 19th Century. The Lewis and Clark Expedition (1804–1806). Part III.: The Expedition 
Route. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 1, pp. 61–85
The expedition discovery of the West Part of North America under the lead of captains 
Meriwether Lewis and William Clark proceeded between 1804 and 1806. The discovery 
corps set off near St. Louis on May 14th 1804 and sailed away upwards the Missouri 
river, climbed the Rocky Mountains in the Northwest and reached the shores of the 
Pacific Ocean. The official expedition, known as “Corps of Discovery”, represents the 
beginning of a new era in discovering the United States of America, an era in which a 
great attention was paid to exact topographic measurements, geography and scientific 
observations. The captains Lewis and Clark managed to measure the territory of the 
expedition route with very moderate measuring equipment. They also made a map that 
shortly afterwards widely opened the path of great changes in the history of the North 
American continent. This era of new expansionism enabled the discoveries of the West 
parts of the United States of America. The expedition team with around forty-two men 
returned victoriously in St. Louis on September 23rd 1806 and herewith finished its 
long discovery expedition to the Pacific Ocean and back. 
Key words: discovery corps, expansionism, Indians, Camp Wood, Indian tribe Man-
dan, Sacagawea, Indian tribe Shoshone, Missouri River, Mississippi River. 

priprave na odpravo

Topografska praznina na zemljevidih ozemlja zahodno od reke Misisipi 
je bila leta 1803 skoraj popolna, to pa je dalo slutiti o zahtevnosti naloge, 
ki je čakala odpravo. V pripravljalnem obdobju pred odhodom Corps of 
Discovery, od nakupa Louisiane (30. april 1803) do začetka odprave (14. 
maj 1804), je Lewis naročil Albertu Gallatinu, ki je bil znan zbiralec ze-
mljevidov, da izdela zemljevid s takrat znanimi geografskimi podatki o 
območju med reko Misisipi in Tihim oceanom. Na zemljevidu Alberta 
Gallatina iz leta 1803 so bili znani podatki kartografa Andrewa Ellicota za 
porečje reke Ohio, britanskega pomorščaka Jamesa Cooka,1 raziskovalca 

 1 James Cook se je rodil 27. oktobra 1728 v Yorkshiru v vasi Mandan v Angliji. Bil je 
raziskovalec in britanski pomorščak, ki je stopil v britansko mornarico. Od leta 1759 do 
leta 1767 je raziskoval Severno Ameriko. V tem času je izdelal zemljevid kanala Svete-
ga Lovrenca, obale Nove Škotske in Nove Fundlandije. V letih 1768–1771 je poveljeval 
odpravi na Tahiti z ladjo, ki se je imenovala Endeavour. Na tem raziskovanju je nadalje-
val s kartiranjem obal Nove Zelandije in vzhodne Avstralije. Domov se je vrnil mimo 
Nove Gvineje in Batavije. Na drugem potovanju, ki je potekalo od leta 1772 do leta 1775 
na ladji Resolution, je prvi prečkal antarktični krog, raziskal Tihi ocean, znova obiskal 
Novo Zelandijo in Tahiti. V času drugega potovanja je kartiral Velikonočni otok, otočje 
Marquises, Družbeno otočje, otočje Tonga in Nove Hebride, odkril pa Novo Kaledonijo 
in otok Norfolk. Vračal se je mimo Rta dobrega upanja, obiskal Južno Georgijo in odkril 
otočje južni Sandwich. Na pot je znova odplul leta 1776 in se po letu dni raziskovanja 
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Georgea Vancouvra2 za obalo Tihega oceana, geografa in kartografa Aa-
rona Arrowsmitha in kartografa Alexandra Mackenzieja za območje do 
velikega zavoja reke Misuri proti zahodu. Na drugem zemljevidu zaho-
dnega dela Severne Amerike, ki jo je marca 1803 izdelal vojaški kartograf 
Nicholas King, so bili znani naslednji elementi: zemljepisna lega ustja reke 
Kolumbija in mesta St. Louis ter nekatere podrobnosti reke Misuri do vasi 
Mandan ob velikem zavoju reke (danes mesto Bismarck v Severni Dako-
ti). Vrisan je bil potek Skalnega gorovja in nakazana pot reke Kolumbije, 
vendar zgolj na podlagi domnev.3

Izdelan zemljevid Nicholasa Kinga je vseboval najbolj točne kartograf-
ske podatke, ki so bili na voljo v začetku 19. stoletja za načrtovanje razi-
skovalne poti po zahodnem delu Severne Amerike. Topografsko praznino 
na zemljevidu zahodnega dela Severne Amerike je bilo mogoče zapolniti 
le z načrtnim raziskovanjem naravnih in družbeno-geografskih značilno-
sti tega območja. Za uresničitev zahtevne naloge je bilo potrebno ustre-
zno tehnično znanje, zato je Jefferson spomladi leta 1803 poslal Lewisa na 
usposabljanje k vodilnim ameriškim znanstvenikom v Filadelfijo, kjer je 
pridobival znanje o zvezdni navigaciji pri Robertu Pattersonu, o botani-
ki in zoologiji pri Benjaminu Smithu Bartonu, o medicini pri Benjaminu 
Rushu in o arheologiji pri Casparju Wistu. Dva dni po objavi pogodbe 
o nakupu Louisiane marca 1803 je odšel iz Washingtona D. C. na pot v 
Pittsburgh z nalogo, da nakupi potreben tehnični material, poleg tega pa 

na Tihem oceanu odpravil raziskovat severozahodni morski prehod iz Tihega oceana v 
Atlantski ocean. Odkril je Havajske otoke in kartiral del obale Aljaske. Leta 1779 so ga v 
spopadu ubili havajski otočani. V dnevnikih opisuje svoja tihomorska potovanja. 

  »Cook, James«, The New Encyclopedia Britannica, 3. zvezek: Ceara–Deluc (Chicago: En-
cyclopedia Britannica, 1998), str. 595–597.

 2 George Vancouver se je rodil leta 1757 v King’s Lynnu v mestu Norfolk v Angliji. Od 
trinajstega leta je služil v angleški mornarici. Spremljal je kapitana Jamesa Cooka na 
njegovem drugem raziskovalnem potovanju med letoma 1771–1775 in na njegovem tre-
tjem potovanju med letoma 1776–1780. Bil je angleški pomorski kapetan in raziskovalec 
tihomorske obale Severne Amerike. Po njegovem imenu se imenuje otok Vancouver v 
Britanski Kolumbiji in mesto v Kanadi. Leta 1791 je začel pomorsko odpravo proti pa-
cifiški obali Severne Amerike. Jadral je mimo Avstralije in Nove Zelandije do Havajev, 
nadaljeval pot do kalifornijske obale. Leta 1793 je prodrl do 56 ˚ severne geografske ši-
rine. Ugotovil je, da ni neposrednega morskega kanala med Tihim oceanom in zalivom 
Hudson. Raziskal je tudi obalo današnjega San Francisca v Kaliforniji. Leta 1794 je jadral 
proti severu do Aljaske, raziskoval je Cookov otok na južni obali, ki ga je zadnji obiskal 
James Cook, leta 1778. Potem je odprava nadaljevala pot proti jugu, okoli Cape Horna in 
se po štirih letih in pol, vrnila v Anglijo. Umrl je leta 1798. 

  »Vancouver, George«, The New Encyclopedia Britannica, 12. zvezek: Trudean–Zywiec 
(Chicago: Encyclopedia Britannica, 1998), str. 261. 

 3 Elliott Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and 
William Clark, Volume I (New York: Dover Publications, 1979), str. 1–3.



64 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1 • RAzpRAVE – StUdIES

je začel zbirati primerne člane odprave in informacije o predlagani poti. 
Jefferson je od odprave pričakoval veliko več kot odkritje poti do Tihega 
oceana, zato je hotel pridobiti geografske in ekonomske informacije o sa-
mem ozemlju Louisiane in o ozemlju ob njej. To je bil razlog, da je Jefferson 
v času priprav na odpravo dajal Lewisu podrobna navodila o tem, katere 
informacije poleg geografsko-topografskih naj odprava zbira na poti do 
Tihega oceana.4

20. junija 1803 je Thomas Jefferson poslal navodila Meriwetherju Lewi-
su o zbiranju informacij na raziskovalni poti:

 – »O obsegu in mejah indijanske lastnine; 
 – o njihovih odnosih z drugimi plemeni in narodi; 
 – o njihovem jeziku, običajih, spomenikih; 
 – o njihovih rednih poklicih na področju kmetijstva, ribolova, lova, vojne, 
umetnosti; 

 – o njihovi hrani, oblačilih; 
 – o boleznih, ki prevladujejo med njimi in o sredstvih, ki jih uporabljajo 
za zdravljenje; 

 – o njihovih izdelkih;
 – in ob upoštevanju pomena o razširitvi in krepitvi pravičnosti med lju-
dmi in okoli njih bi bilo koristno, da pridobite informacije o stanju 
morale in vere.

Drugi predmeti, vredni obvestila, so: 
 – prsti in rastline, zlasti tiste, ki niso iz ZDA;
 – informacije o živalih na splošno in zlasti tistih, ki niso znane v ZDA, 
ostanki katere koli živali, za katere se lahko šteje, da so redke ali so 
izumrle;

 – minerali vseh vrst; 
 – o vulkanskih izbruhih; 
 – o podnebju;
 – opisati zlasti ptice, plazilce in žuželke.«5

Poudarek odprave je bil na znanstvenih vprašanjih.
Želel je pridobiti informacije o rastlinskem in živalskem svetu na zaho-

dnem delu celine. Zahteval je, da primerke novih rastlinskih in živalskih 
vrst prinesejo v Združene države Amerike. Predsednika so nadvse zani-
mali ameriški domorodci na območju raziskovalnega potovanja. Zanimala 

 4 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. xxxv.

 5 http://www.loc.gov/rr/program/journey/jefferson.html. (12. 7. 2009)
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so ga imena različnih plemen, kje živijo in kako so organizirana. Opisali 
naj bi njihov jezik, navade in njihove zdravstvene metode. Lewis je dobival 
stroga navodila glede srečanj s plemeni. Jeffersonovo navodilo je vsebova-
lo zahtevo za noto prijateljstva in spoštovanja s plemenskimi poglavarji. 
Nadaljnja navodila so vsebovala oceno rodovitnosti prsti in natančen opis 
gora in vseh rudišč zahodnega območja. Raziskati so morali možnosti tr-
govanja na območju Louisiane.6

Po navodilih predsednika Jeffersona sta kapetana uradne odprave Lewis 
in Clark morala natančno narisati zemljevide vsega območja raziskovanja 
in posebej paziti, da sta v zemljevide vrisala kraje, kjer bi slapovi in brzice 
ovirali rečno plovbo. Skrbno sta morala meriti položaj sonca in zvezd, 
da bi lahko natančno določila zemljepisno dolžino in širino raziskanega 
območja. Spremljala naj bi vremenske razmere, ugotavljala vrsto oblakov, 
merila temperaturo in število deževnih dni. Jefferson je opisal Lewisu na-
čin komunikacije z Indijanci in izpostavil pomembnost varovanja življenj. 
Da bi zagotovil uspeh odprave, je Jefferson dal Lewisu pismo s pisnim 
zagotovilom Združenih držav Amerike, da bodo povrnile vse stroške vsa-
komur, ki bi Lewisu in njegovi odpravi na poti pomagal uresničevati cilje 
raziskovalne odprave. Predsednikovo najbolj pomembno navodilo odpravi 
je bilo zelo preprosto: »Vse zapišite!«7

Jefferson je vedel, da ni smiselno delati natančnih meritev in zbirati 
podatkov, če to ni ustrezno zabeleženo. Lewisu je zato naročil, da naredi 
kopije vseh poročil in celo predlagal pisanje na brezovo lubje, ker je bolj 
odporno proti vlagi kot papir. 

Kot že omenjeno, je Jefferson izbiro drugega voditelja uradne odprave 
zaupal Lewisu. Ta je nagovoril starega prijatelja iz vojske Williama Clarka 
iz Virginije. Clark je povabilo sprejel. Bil je nekaj let starejši od Lewisa in 
je imel veliko izkušenj z Indijanci. Pri opravljanju zastavljenih nalog sta se 
dobro dopolnjevala. Kmalu sta skupaj začela zbirati primerne člane odpra-
ve. Polovica članov odprave so bili izkušeni vojaki, druge člane odprave sta 
izbrala med prebivalci, ki so živeli blizu reke Misuri. Člani korpusa so bili 
različnih poklicev in narodnosti. Pomemben član odprave je bil George 
Drouillard (sin francoskega Kanadčana in Indijanke). Bil je strokovnjak za 
jezik kretenj, ki so ga indijanska plemena uporabljala za sporazumevanje 
s tujci. Postal je glavni lovec in tolmač odprave. Drugi člani odprave so 
bili razporejeni v Raziskovalni korpus, ki je imel svoja pravila in predpise 

 6 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 5.

 7 Bernardo DeVoto, The Journals of Lewis and Clark (Massachusetts: Cambridge Univer-
sity Press, 1953), str. 486–488. 
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življenja ter dela na raziskovalni poti. Člana odprave, ki je prekršil pravila 
raziskovalne odprave, so odpustili.

Čez poletje leta 1803 je Lewis v Pittsburghu nadzoroval gradnjo rečne 
tovorne ladje in dveh manjših pirog.

Rečna tovorna ladja je bila približno 16 metrov dolgo plovilo z ravnim 
dnom. Grajena je bila kot veliki čolni, ki so jih uporabljali za prevoz tovora. 
Krmarili so jo z enim samim krmilom na krmi. Upravljanje je bilo lažje 
zaradi zašiljenega premca in krme ter gredlja na dnu. Plovilo je bilo name-
njeno za plitve vode in je lahko plulo v manj kot meter globoki vodi. Zadaj 
je bila paluba malo dvignjena, pod njo je bilo nekaj kabin. Večina posadke 
je potovala na krovu, pokritem z jadrovino. Po reki navzdol je ladja plula s 
tokom. Raziskovalni korpus je potoval po reki navzgor, torej proti toku. Če 
je bil veter ugoden (kadar je pihal proti toku), so lahko jadra razvili, vendar 
je bilo treba večji del raziskovalne poti veslati ali ladjo potiskati z drogovi. 
Kadar je napredovala zelo počasi, so jo z rečnih bregov vlekli z vrvmi.8

Piroga je čoln za plovbo v plitvih vodah. V Severni Ameriki se je ta 
oblika čolna začela uporabljati s francoskimi in španskimi priseljenci. Pi-
roge so uporabljali lovci v močvirjih in barjih ob Misisipiju, ker so menili, 
da dobra piroga lahko »plava po rosi«. Pirogi Raziskovalnega korpusa sta 
lahko sprejeli vsaka do deset ljudi. Prekriti sta bili z jadrovino, ki ni pre-
puščala vode in so jo lahko uporabljali tudi za jadro. Večinoma so morali 
tudi v pirogah veslati ali jih vleči po toku navzgor.9

Z rečno tovorno ladjo, ki je imela nosilnost okrog 10 ton, je Raziskovalni 
korpus začel potovanje po reki Misuri. Jeseni 1803 je Lewis nad St. Loui-
som na vzhodnem bregu reke Misisipi nadzoroval postavitev tabora Camp 
Wood (po francosko Camp Dubois), v katerem so se zbirali člani odprave 
in se čez zimo pripravljali na pot. Lewis je, kot skrben organizator, pripravil 
seznam tehnične in znanstvene opreme, ki jo je raziskovalna odprava po-
trebovala za raziskovanje. Marca 1803 je bila odprava v St. Louisu navzoča 
na proslavi ob uradnem prenosu francoske oblasti na območju Louisiane 
na Združene države Amerike.10

Tehnična in znanstvena oprema raziskovalne odprave je bila namenje-
na natančnemu merjenju in zapisovanju raziskanega območja. Lewis je 
za merjenje s seboj vzel zemljemersko opremo: merilne verižice, vodno 
tehtnico, kvadrant, sekstant in kompase. Čeprav je odprava želela navezati 

 8 Clint Twist, Lewis and Clark. Exploring North America (USA: Evans Brothers Limitid, 
1994), str. 15–16.

 9 Twist, Lewis and Clark. Exploring North America, str. 16.
 10 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 

Clark, Volume I, str. 7–8.
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prijateljske stike z Indijanci, so morali paziti na varnost, zato so bili vsi raz-
iskovalci oboroženi s puškami in na ladji sta bila manjša topova. Največja 
postavka na Lewisovem seznamu so bila darila za indijanske poglavarje. 
S seboj so vzeli več kot 50 različnih vrst daril. Vso opremo so naložili na 
tri čolne.11

začetek odprave v letu 1804 

Kapetan William Clark se je s člani odprave iz tabora Camp Wood na 
raziskovalno pot odpravil 14. maja 1804. Tega dne je približno 45 mož v 
»lahnem vetriču« odrinilo na pot raziskovanja območja zahodnega dela 
Severne Amerike. Meriwether Lewis se je zaradi uradnih opravkov v St. 
Louisu odpravi pridružil čez nekaj dni.12

Zemljevid 1: Ekspedicijska pot Lewisa in Clarka 1804–1806 
Vir: http://www.worldbook.com/wb/images/content_spotlight/lewis_and_clark/

expeditionmap.gif (4. 5. 2009)

Zemljevid prikazuje raziskovalno pot Lewisa in Clarka med 1804–1806. 
Vrisana je raziskovalna pot, ki prikazuje, v katerih današnjih zveznih dr-
žavah Združenih držav Amerike je potoval Corps of Discovery. Na ze-
mljevidu so označeni kraji utrjenih postojank, v katerih so prebivali člani 
raziskovalne odprave v času raziskovanja. 

 11 Twist, Lewis and Clark. Exploring North America, str. 17.
 12 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 

Clark, Volume I, str. 8–9.



68 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1 • RAzpRAVE – StUdIES

Prva etapa potovanja do vasi Indijancev plemena Mandan na reki Mi-
suri je bila dolga okrog 3.000 kilometrov. Pleme Mandan so redno obisko-
vali britanski in francoski trgovci s kožuhi. S tovornim čolnom in dvema 
manjšima pirogama so odpluli navzgor proti toku reke Misuri. Člani od-
prave so se hitro izurili v plovbi z ladjo in s pirogama. Način plovbe, ki 
so ga morali prilagajati podnebnim razmeram reke Misuri, je vključeval 
jadranje, veslanje in potiskanje z dolgimi drogovi. Čez plitvine reke Misuri 
so se premikali tako, da so vlekli plovila z vrvmi. Na dan so prepotovali 
20 kilometrov. Ko so 4. julija 1804 prispeli v bližino današnjega kraja At-
chinson v Kansasu, so organizirali prvo proslavo ob dnevu neodvisnosti 
Združenih držav Amerike zahodno od reke Misisipi. V čast prazniku so 
bližnji potok poimenovali Independence Creek.13 

Avgusta 1804 so se prvič uradno srečali z Indijanci v bližini današnje 
Omahe v Nebraski. Sestali so se s poglavarji plemen Oto in Misuri. Ka-
petana Lewis in Clark sta ob tem srečanju vzpostavila protokol nadaljnjih 
srečanj s predajo daril, ki so imela simbolična sporočila. Najpomembnej-
šim poglavarjem sta podarila ameriško zastavo, da so jo izobesili na dro-
gove svojih taborov in v vaseh. Drugim poglavarjem plemen sta podarila 
enake vojaške suknjiče kot so jih nosili častniki ameriške vojske. Kot del 
protokola uradnih srečanj z Indijanci je bila predaja t. i. srebrnih medalj 
miru in prijateljstva. 

Srebrne medalje so na eni strani prikazovale portret predsednika Tho-
masa Jeffersona, na drugi strani pa motiv miru in prijateljstva. Medalje so 
bile v treh velikostih; kapetana Lewis in Clark sta jih podarjala indijanskim 
poglavarjem glede na njihovo pomembnost vzpostavljanja odnosov za ure-
sničevanje raziskovalnih ciljev. Medalje so bile pogosto vir prepirov znotraj 
plemen in med plemeni. S podarjenimi medaljami se je začelo spreminjati 
razmišljanje Indijancev o njihovi družbeni hierarhiji. Na območjih, kjer 
družbena hierarhija še ni bila vzpostavljena, so poglavarji plemen po spre-
jetju medalj začeli vsiljevati družbeno hierarhijo.14

S temi uradnimi darili sta kapetana odprave izrazila spoštovanje do 
oblasti poglavarjev plemen in hkrati razglašala oblast ameriške vlade.15

Po predaji daril je Lewis razložil Indijancem namen odprave ter jim 
obljubil mir in blaginjo, če se ne bodo bojevali z belci in med seboj. Člani 
odprave so Indijancem predstavili znanstveno in tehnično opremo raz-

 13 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 8–38. 

 14 Twist, Lewis and Clark. Exploring North America, str. 27.
 15 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 

Clark, Volume I, str. 53–63.
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iskovanja in navezali prijateljske stike. Nato je odprava odplula po reki 
Misuri navzgor mimo peščin, ki so bile prekrite z gnezdečimi pelikani.16

Septembra 1804 so člani odprave ob prihodu na Velike planjave opazo-
vali neznane živali, ki so živele v travnatem nižavju z malo drevesi. To je 
bilo območje obsežnih prerij in »dežela bizonov«, v kateri so se pasle črede 
bizonov in antilop. Kapetana Lewis in Clark sta v dnevnikih opisala 178 
rastlin in 122 živali, ki do tedaj niso bile znane. Oba voditelja odprave sta 
novo odkrite rastlinske in živalske vrste poimenovala po osebnih priimkih 
(Lewisov detel, kukavičja lučca – Clarkia pulchella).17 

Konec oktobra 1804 je v bližini današnjega Bismarcka v Severni Dakoti 
odprava naletela na vas indijanskih plemen, ki so se imenovali Mandani 
in Hidatsi. Živeli so v kupolastih domovih, ki so bili zgrajeni iz lesa in 
blata. Indijanskih domov je bilo okoli 4.500, torej več kot v takratnem St. 
Louisu. Živeli so ustaljeno vaško življenje. V zimskem času je reka Misuri 
zamrznila, zato sta se kapetana Lewis in Clark odločila, da čez reko Misuri 
v bližini mandanskih vasi postavijo utrjeno postojanko iz hlodov (bru-
narice). Utrjeno postojanko so poimenovali Fort Mandan, in sicer v čast 
indijanskemu plemenu Mandan.18

Zaradi poslabšanja vremenskih razmer so člani raziskovalne odprave 
zimo preživeli v Fort Mandanu. Zima je bila na severu ozemlja Louisiane 
zelo hladna. Clarkov termometer je kazal minus 40 ˚C. Vsak dan so trije 
člani odprave odšli na lov, drugi člani odprave pa so se v brunaricah uspo-
sabljali za nadaljnje raziskovanje. Ko se je otoplilo, so raziskovali naravne 
in družbene značilnosti naseljenega območja po navodilih Lewisa in Clar-
ka. Vodji odprave Lewis in Clark sta vestno pisala poročila, izvajala meritve 
in kartirala naseljeno območje.

Meritve in kartiranje sta kapetana odprave izvajala temeljito in skrbno. 
Vsaki naravni značilnosti sta dala svoje ime, ki je bilo po pomenu najbližje 
njenemu pojavu. Odkritim krajem sta dajala imena po pomembnih osebah 
v takratni Ameriki. Reke, potoke, hribe in doline, ki sta jih odkrila na raz-
iskovalni poti, sta poimenovala tudi po članih odprave. Večina teh imen se 
je obdržala do danes in jih najdemo na karti Združenih držav Amerike. 
Lewis in Clark sta uporabljala dve glavni tehniki za pridobivanje geolo-
kacijskih (položajnih) podatkov o ozemljih, ki sta jih prečkala. To sta bili: 

 16 Pelikani so ptice, ki prezimijo na Floridi in ob Mehiškem zalivu. Poleti odletijo v notra-
njost, kjer gnezdijo.

 17 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 111–117.

 18 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 180–190.
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zvezdna navigacija in t. i. slepo poligoniranje. Lewis je uporabljal zvezdno 
navigacijo za določanje geografske dolžine in širine točk na poti odprave. 
V ta namen je meril svoj položaj v primerjavi z znanimi nebesnimi telesi 
(sonce, luna, zvezde). Geografska dolžina je ločna razdalja od ekvatorja in 
njena določitev je bila preprosta. Lewis je izmeril višino sonca opoldne in 
nato upošteval korekcijske faktorje (nagib osi Zemlje). Za meritve je upo-
rabljal sekstant ali oktant, s katerima je meril navpične kote. Geografska 
širina je ločna razdalja od izhodiščnega meridiana v Greenwichu v Angliji. 
Postopek za njeno določitev je bil precej zahteven. Ključno vlogo pri tem je 
imela točnost določitve časa. Za določanje časovnih razlik je Lewis upo-
rabljal kronometer in zvezdni almanah (posebne tablice, v katerih so bili 
navedeni časi določenih zvezdnih dogodkov za meridian v Greenwichu). 
Clark je za določanje položajev podatkov raziskanih ozemelj uporabljal sle-
po poligoniranje. S to metodo je vsak dan natančno meril in skrbno beležil 
položaje, tako da je zapisoval, kolikšno razdaljo so prepotovali v določenih 
dneh in smereh. Za meritve je uporabljal kompas in uro. Za merjenje hi-
trosti čolna je uporabljal motek z merilno vrvjo, ki je imela na enakomer-
nih razdaljah zavezane vozle. Po določenih dnevih je meritve kartiral na 
delne delovne karte s pravokotno mrežo. Podatki iz dnevnika (potovali so 
5 milj v smeri 30 ˚ severozahodno) so se s pomočjo peresa, kotomera in 
ravnila spreminjali v črte na delovni karti. Med prezimovanjem je Clark z 
delovnih kart z risarskimi pripomočki zaporedoma v zmanjšanem merilu 
vnašal vsebino v glavno karto.19

Občasno so jih obiskovali trgovci Northwest Company in francoski 
lovci. Kapetana sta za prevajalca najela francosko-kanadskega trgovca s 
krznom Toussainta Charbonneauja, ki je živel med Indijanci. Poročen je 
bil z Indijanko z imenom Sacajawea iz rodu Šošonov. Šošone so imenovali 
Kačji Indijanci. Sacajawea je postala prevajalka, vodička in svetovalka v 
raziskovalni odpravi. Njeno poznavanje domačinov je pripomoglo k hitrej-
šemu navezovanju prijateljskih stikov z Indijanci in k uresničevanju ciljev 
raziskovalne odprave. Najtežje preizkušnje je prenašala vztrajno in pogu-
mno. Kapetanu Lewisu in Clarku je razlagala rastlinski in živalski svet 
tega območja, opisovala prehrano ter naravna zdravila plemena Mandan.20

 19 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 180–200.

 20 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 193–218.
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trojni razcep na reki Misuri v letu 1805

Raziskovalni korpus je v Fort Mandanu preživel zimo. Januarja so In-
dijanci izvajali svoj obred »klicanja bizonov«. V nekaj dneh se je prikazala 
čreda bizonov, ki so jih Indijanci in člani odprave skupaj lovili v mrazu. Na 
začetku februarja 1805 je Sacajawea rodila fantka po imenu Jean Baptiste, 
ki je postal najmlajši član odprave. Odprava se je skupaj s prevajalcem 
Toussaintom Charbonneaujem, njegovo ženo Sacajawejo in njunim osem-
tedenskim sinom Jeanom Baptistom aprila 1805 odpravila na drugo etapno 
potovanje po reki Misuri navzgor.21

Prečkali so Mali Misuri. To območje je bilo popolnoma neraziskano. V 
dnevniških zapiskih se je Lewis primerjal z raziskovalcem Krištofom Ko-
lumbom in britanskim pomorščakom Jamesom Cookom, ko sta priplula 
v kraje, kamor še ni stopila noga belca. 

Petindvajsetega aprila 1805 so pripotovali višje od izliva reke Yellowsto-
ne v Misuri, kjer je Lewis ustrelil velikanskega medveda grizlija (ki ga 
znanost do tedaj še ni poznala od blizu), saj je ogrožal delo odprave.22

Konec maja 1805 so člani odprave ob reki Misuri občudovali formacije 
belih pečin iz peščenjaka, ki so jim dali ime White Cliffs of the Missouri. 
Možje so razmišljali, da se »lepote pogleda nanje ne bodo nikoli končale«. 
To je danes naravno najbolj ohranjeno območje na vsej trasi potovanja 
odprave Lewisa in Clarka. Kmalu zatem so pripotovali do razcepa, kjer 
sta se zlivala vodotoka. Vsi člani odprave so bili prepričani, da je vodotok 
s severa pravi Misuri, medtem ko sta bila Lewis in Clark prepričana, da 
je pravi Misuri vodotok, ki prihaja z juga. Severnemu vodotoku sta dala 
ime Marias – Marijina reka (po Lewisovi sestrični v domači Virginiji). Na 
podlagi pripovedovanja Indijancev Hidatsa je odprava vedela, da se bližajo 
Velikim slapovom na reki Misuri.23

Ko je Lewis 13. junija 1805 v izvidnici pred drugimi člani odprave zagle-
dal »najveličastnejši prizor v svojem življenju«, Great Falls (Velike slapove) 
na reki Misuri, je vzhičen zapisal v dnevnik: »Nepravilne in nekoliko štrle-
če skale sprejemajo vodo na njeni poti navzdol in jo razpršujejo v čudovito 

 21 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 219–248.

 22 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I, str. 250–287.

 23 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume I,. str. 321–352.
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belo peno, ki povzema tisoče oblik, v dolžini skoraj 200 metrov in višini 
25 metrov.«24

V nadaljevanju poti so odkrili še štiri velike slapove po reki Misuri 
navzgor. Raziskovalci so se utaborili in razmišljali, kako naj obidejo sla-
pove. Da so obšli slapove, so morali čolne, tovor in opremo pretovoriti 30 
kilometrov po kopnem do območja nad Velikimi slapovi na reki Misuri. 
Za prevoz čolnov in opreme so izdelali lesene vozičke iz topolovine. Nekaj 
tovora so zakopali, preostanek pa naložili na vozičke in vlekli po grobem 
terenu, poraščenem z bodičastim rastlinjem. Pripekala je vročina, ki so jo 
prekinjale nevihte s točo. Trajalo je mesec dni, da so premagali pot okoli 
deset kilometrov dolgih Velikih slapov in spravili tovor na drugo stran, 
do območja nad Velikimi slapovi. Na tem območju so živeli Šošoni. Te-
mu plemenu je pripadala Sacajawea, zato so Indijanci odpravi pomagali 
pri nadaljevanju poti. Raziskovalci so potovanje nadaljevali z izdolbenimi 
drevaki.25

Konec julija 1805 je raziskovalna odprava pripotovala na jugozahodu 
Montane do sotočja treh rek, ki so se izlivale in tvorile reko Misuri. Kraj so 
poimenovali Three Forks (Trojni razcep). Reke Trojnega razcepa so poime-
novali po takratnih pomembnih javnih osebah v Združenih državah Ame-
rike, in sicer po Albertu Gallatinu (takratni minister za finance), Jamesu 
Madisonu (takratni zunanji minister) in Thomasu Jeffersonu, takratnem 
predsedniku in avtorju podviga – raziskovalne odprave.26

S sotočja treh rek so pot nadaljevali navzgor po plitvi in naravno-ge-
ografsko težavni reki Jefferson, ki je tekla z jugozahoda. Prevajalka in 
članica odprave, Indijanka Sacajawea, je bila po rodu doma iz teh krajev. 
Kapetanu Lewisu in Clarku je bila v pomoč pri spoznavanju in opisovanju 
naravnih in etnografskih značilnosti tega območja. Odprava se je počasi 
bližala središču dežele Šošonov.27

V začetku avgusta 1805 se je Lewis z nekaj člani odprave povzpel do za-
dnjih grebenov celinske ločnice28 v gorovju Beaverhead in dosegel »najbolj 

 24 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 353–382.

 25 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 385–414.

 26 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 415–446.

 27 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 460–476.

 28 Celinska ločnica (the Continental Divide) v Združenih državah Amerike je linija, ki 
loči pretok vode med Tihim in Atlantskim oceanom. Dež ali sneg, ki odteka na vzhodni 
strani, je Continental Divide tokov proti Atlantskemu oceanu, medtem ko padavine na 
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oddaljen izvir vode mogočnega Misurija«, pri katerem se je napil ledeno 
mrzle in kristalno čiste vode. Danes je to meja med ameriškima zveznima 
državama Montana in Idaho. V letu 1805 je bila to meja območja Loui-
siane ter s tem tudi Združenih držav Amerike. Kapetana Lewis in Clark 
sta iskala primeren prelaz čez celinsko ločnico, za katero so se vode začele 
stekati na zahod proti Tihemu oceanu. To je bila ključna točka na vsej poti 
– točka, ki je pomenila severozahodni prehod med vodami reke Misuri 
in vodami reke Kolumbije. Celinsko ločnico sta Lewis in Clark prečkala 
na prelazu, ki so ga Šošoni imenovali Weeyah-vee. Lewis si je predstavljal, 
da bo takoj za prehodom zagledal veliko ravnico, skozi katero se bo viju-
gala reka proti Tihemu oceanu. A je bila slika popolnoma drugačna, saj 
je proti zahodu zagledal verige novih gorovij. Optimistična pričakovanja, 
da je med porečjema rek Misuri in Kolumbija nezahteven in kratek kopni 
prehod, se niso uresničila.29

zahodni strani in tokovi odtekajo v Tihi ocean. Kontinentalna razdelitev poteka od se-
verozahoda Kanade vzdolž grebena Rocky Mauntains v Novo Mehiko.

  http://geography.about.com/library/faq/blqzcontdiv.htm. (12. 7. 2009)
 29 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 

Clark, Volume II, str. 476–508.

Zemljevid 2: Trojni razcep na reki Misuri leta 1805
Vir: Clint Twist, Lewis and Clark. Exploring North America (USA: Evans Brothers 

Limitid, 1994), str. 18. 
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Lewis in Clark sta se ob pogledu na nagubana gorovja proti zahodu 
zavedala, da za nadaljevanje poti namesto čolnov potrebujeta konje. Sredi 
avgusta 1805 so pripotovali v naselje Šošonov, kjer se je Lewis z njihovim 
poglavarjem pogodil za konje. Prevajalka in ključna oseba pri pogajanju 
je bila spet Sacajawea.30 Med dogovarjanjem se je izkazalo, da je šošon-
ski poglavar Cameahwait v resnici njen brat. Pomoč Šošonov je bila tako 
zagotovljena. To je bilo srečno naključje, ki sta ga Lewis in Clark na karti 
označila s poimenovanjem kraja srečanja s Šošoni – Camp Fortunate (Ta-
bor sreče). Lewis je od Šošonov dobil konje za tovorjenje opreme in vse 
potrebne geografske informacije za nadaljevanje poti. Indijanci so razisko-
valce opozorili, da morajo vzeti s sabo vso hrano, saj je bilo v gorah malo 
živali, ki bi odpravi omogočile preživeti.31

Konec avgusta 1805 se je raziskovalna odprava z natovorjenimi konji in 
šošonskim vodičem odpravila proti severu čez gorski prelaz v dolino reke 
Bitterroot. Prispeli so v kraj z današnjim imenom Missoula v Montani.32

Sredi septembra 1805 so se začeli po strmem gozdnatem terenu vzpenja-
ti v gore Bitterroot Mountains, ki jih je Clark v dnevniku opisal kot »najbolj 
grozne gore, ki so se nadaljevale kakor daleč je neslo oko«. Zaloge hrane 
so kopnele in padati je začel sneg. Clark je dal reki, ki so jo prečkali v času 
pomanjkanja hrane, ime Hungry Creek (Lačni potok). Po dveh tednih so 
lačni pripotovali do Indijancev plemena Nez Percé v bližini današnjega 
kraja Weippe v Idahu.33 

Oktobra 1805 so se s kanuji iz borovih debel odpravili navzdol po reki 
Clearwater in tako prvič po odhodu iz St. Louisa zapluli v pravi smeri 
vodnega toka proti Tihem oceanu. Po reki Clearwater so prispeli do reke 
Snake River in nato do reke Kolumbije, v kateri je bilo obilo lososov, ki so 
bili prehrambeni vir tam živečih Indijancev.34

Sredi oktobra 1805 je Clark v daljavi zagledal zasneženo kupolo gore, 
ki jo je prepoznal po topografski oznaki na zemljevidu. Imenovala se je 

 30 Sacajaweo so namreč v mladosti ugrabili Indijanci plemena Hidatsa in jo odpeljali daleč 
proti vzhodu, kjer so jo kasneje prodali njenemu bodočemu možu, trgovcu s krznom 
Toussaintuju Charbonneauju.

  Elliott Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and 
William Clark, Volume II, (New York: Dover Publications, 1979), str. 509–510. 

 31 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 510–571.

 32 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 571–605.

 33 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 605–625.

 34 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 628–650.
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gora Mount Hood. Bila je znana topografska točka in vrisana na zemlje-
vidu Lewisa in Clarka, ki sta ga nosila seboj. To je bil zanesljiv znak, da je 
odprava vse bliže Tihemu oceanu. Proti koncu poti so raziskovalci prepo-
tovali po 50 kilometrov na dan. Prečkali so slapove (Cascade Falls) na reki 
Kolumbija, ter nadaljevali skozi sotesko reke Kolumbije in gozdnato deže-
lo tihomorskega severozahoda. Deževni dnevi s pogosto meglo so ovirali 
raziskovalno delo.35

Sedmega novembra 1805 so zapluli v ustje reke Kolumbije in Clark je v 
dnevnik zapisal najbolj znani citat: »Ocean na vidiku! O, sreča!«36

Takrat so bili na vzhodnem delu Grayevega zaliva, približno 30 kilo-
metrov od morja. Tik pred ciljem so jih tihomorski viharji, visoki valovi 
in močan veter za tri tedne ustavili na vzhodnem delu Grayevega zaliva. 
Clark je zapisal v dnevnik: »To je najbolj zoprn čas, kar sem ga doživel.«37

Ko so prispeli do obale Tihega oceana, je Clark na podlagi opravljenih 
meritev (t. i. slepih poligonov) ocenil, da so od St. Louisa do obale Tihega 
oceana prepotovali približno 6.700 kilometrov.

Konec novembra je odprava postavila zimski tabor na južni obali reke 
Kolumbije, v bližini današnje Astorie v Oregonu. Novozgrajeni tabor so 
poimenovali Fort Clatsop po lokalnih prebivalcih – plemenu Činokov.

Tabor so zgradili iz hlodov. Bil je kvadratne oblike, vsaka stranica je 
merila 16 metrov.

Med bivanjem v taboru Fort Clatsop od novembra 1805 do marca 1806 
je nenehno deževalo. Kapetana Lewis in Clark sta pisala poročila o potova-
nju. Clark je narisal zemljevid potovanja in vnesel tok reke Kolumbije glede 

 35 Mount Hood – gori so dali ime Angleži, ko so konec 18. stoletja severozahod severno-
ameriške celine raziskovali z morske strani. Že pred tem so nekatere ladje priplule do 
severozahodne obale Severne Amerike. Med njimi leta 1741 ruska raziskovalca Vitus 
Bering (po rodu Danec) in njegov namestnik Aleksej Čirikov. V letih 1774–1775 so to 
območje obiskali španski raziskovalci Juan Perez, Bodega y Quadra in Bruno de Hezeta 
in leta 1778 angleški kapitan James Cook. Kot vodilna raziskovalca ameriškega severo-
zahoda sta se v zgodovino zapisala angleška kapitana Robert Gray in George Vancouver. 
Raziskovala sta notranjost od obale in izdelala prve podrobnejše karte tega obalnega 
območja. Leta 1792 je kapitan Gray odkril ustje reke Kolumbije, ki ji je dal ime po svoji 
ladji (Columbia). Cilj Angležev je bil odkriti vodno pot čez Severno Ameriko, ki so jo 
imenovali Severozahodni prehod (ang. Northwest Passage). Kapitan Vancouver je želel 
raziskovati notranjost Severne Amerike, vendar so prišli le do izliva reke Washougal v 
reko Kolumbijo. Na tem raziskovalnem pohodu so Angleži leta 1792 zagledali veliko go-
ro, pokrito s snegom. Dali so ji ime po angleškem admiralu Alexandru Athurju Hoodu.

  Joc Triglav, »Lewis in Clark – 200 let od dolgega potovanja na zahod«, Življenje in tehnika 
(Ljubljana: Tehniška založba Slovenije), let. 17, št. 12 (2006): str. 41. 

 36 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 687–718.

 37 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 720.
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na meritve, ki sta jih naredila. Zapiski so vsebovali poročila o indijanskih 
plemenih, ki so jih srečali na raziskovalni poti, o rastlinah in živalih. Zbra-
la sta podatke o obalni trgovini med belci in Indijanci in sestavila seznam 
ladij, ki so redno plule k obali Tihega oceana.38

zmagoslavna vrnitev v letu 1806

Četrtega januarja leta 1806 je predsednik Združenih držav Amerike 
Thomas Jefferson sprejel v Washingtonu delegacijo indijanskih poglavar-
jev, ki sta jih Lewis in Clark na svoji odpravi srečala dobro leto pred tem. 
Zahvalil se jim je za vso pomoč odpravi in izrazil upanje, »da lahko vsi 
skupaj živijo kot ena družina«. Poglavarji so se strinjali z besedami Lewisa 
in Clarka »o miru in prijateljstvu ter o skupnem sožitju« a obenem izrazili 
dvom, ali bodo tudi Jeffersonovi »beli otroci« spoštovali zagotovila razi-
skovalne odprave.39 

Triindvajsetega marca 1806 so člani odprave zapustili zimski tabor In-
dijancev plemena Clatsop ter se odpravili proti vzhodu, domov v St. Louis. 

Zemljevid 3: Pot vrnitve Raziskovalnega korpusa iz Fort Clatsopa v St. Louis
Vir: http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.nationalgeographic.com 

(29. 5. 2009) 

 38 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 730–747.

 39 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 793–800.
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Na poti domov so se ponovno srečali z Indijanci plemena Nez Percé, v 
bližini današnjega kraja Weippe v Idahu, kjer so počakali do poletja, da se 
je v gorah sneg stopil. V tem času so člane raziskovalne odprave s hrano 
oskrbovali Indijanci.40

Julija 1806, ko so s konji prečkali gore Bitterroots (Bitterroots Moun-
tains), so se razdelili v dve skupini, da bi lahko raziskali večje območje 
tedanje Louisiane. Clark se je s svojo skupino odpravil po reki Yellowstone. 
Lewis je s svojo skupino ubral bližnjico proti slapovom Velikim slapovom 
(Great Falls) na reki Misuri in raziskoval najsevernejše dele Marijine reke 
(Marias) do današnjega kraja Cut Bank v Montani (blizu današnje meje 
s Kanado). Na poti nazaj proti reki Misuri se je Lewisova skupina konec 
julija 1806 spopadla s indijanskimi bojevniki plemena Blackfoot, ker so jim 
poskušali vzeti konje in puške. Ob tem dogodku so Lewisovi člani odprave 
ubili dva Indijanca. Ta dogodek, ki je povzročil smrtne žrtve na strani In-
dijancev, je bil edini tragični dogodek v času celotnega trajanja odprave.41

Po tem spopadu so Lewisovi člani odprave odjezdili v smeri, kjer je 
raziskovala Clarkova skupina, ki je bila takrat oddaljena 500 kilometrov, tj. 
v bližini današnjega kraja Billings v Montani. 5. julija 1806 so pripotovali 
do strme stebraste vzpetine iz peščenjaka, ki jo je Clark imenoval Pompy’s 
Tower (po sinu Sacajawee, ki so ga ljubkovalno klicali Little Pomp). Tega 
dne je Clark vklesal svoj priimek in datum v skalo, kar je danes edini ori-
ginalno ohranjeni spomenik na vsej trasi raziskovalne odprave.42

Sredi avgusta 1806 sta se oba dela Raziskovalnega korpusa srečala ob 
ustju reke Misuri in raziskovalci so se lotili zadnje etape raziskovanja.

Sredi avgusta 1806 so odkritelji spet videli mandanske vasi. V vaseh 
Mandan ob reki Misuri so se poslovili od Sacajawee ter njenega moža in 
sina. Drugi člani odprave so v spremstvu mandanskega poglavarja nada-
ljevali pot po reki Misuri navzdol. S hitrim tokom reke so potovali tudi po 
100 kilometrov na dan, saj so želeli čim prej priti domov. Med plovbo po 
reki Misuri so srečevali čolne ameriških trgovcev in lovcev, ki so potovali 
vse višje navzgor po reki Misuri.43 

 40 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark, Volume II, str. 800–820.

 41 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark Volume III, str. 1037–1118.

 42 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark Volume III, str. 1146–1175.

 43 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark Volume III, str. 1179–1200.
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Triindvajsetega septembra 1806 se je ekipa raziskovalne odprave vrnila 
v St. Louis. S tem dnem je zaključila svojo 12.300 kilometrov dolgo pot do 
Tihega oceana in nazaj. Po dveh letih in pol njihovega potovanja javnost 
ni mogla verjeti, da so se vrnili. Za kapetana Lewisa in Clarka je bil uspeh 
odprave dokaz njunih vodstvenih sposobnosti. S svojim raziskovalnim de-
lom sta se zapisala v zgodovino Združenih držav Amerike.44 

dosežki ekspedicijskega raziskovanja

Uspešno zaključeno raziskovalno odpravo Lewisa in Clarka je potrdilo 
lastništvo Združenih držav Amerike nad območjem kupljenega ozemlja 
Louisiane. Temeljito načrtovanje raziskovalne poti, s katerim sta Lewis in 
Clark sledila navodilom predsednika Združenih držav Amerike, Thomasa 
Jeffersona, je omogočilo, da je odprava na raziskovalni poti (od St. Louisa 
do Tihega oceana in nazaj) uspešno premagovala naravne in družbeno-
geo grafske ovire tega območja. V času raziskovanja sta vsak dan zapiso-
vala v dnevnike etnografske in družbeno-geografske značilnosti območja 
potovanja. V tistem času so bili dnevniki edini znanstveni vir podatkov 
za ameriško vlado in morebitne naseljence. Danes omogočajo vpogledi v 
dnevnike Lewisa in Clarka spoznavanje takratnega območja Louisiane. 
Raziskovalna odprava Lewisa in Clarka se je podredila naravnim in druž-
benim vplivom, zato te poti danes ne moremo obravnavati drugače, kot so 
jo začetniki te poti. Na rekah Misuri in Kolumbija, kjer so se raziskoval-
ci v letih 1804–1806 borili proti nepredvidljivim naravnim okoliščinam 
in spreminjajočim se rečnim meandrom reke Misuri. Družbeni vplivi so 
spremenili naravni videz pokrajine, ki jo je odkrila raziskovalne odprave. 
Tok reke Misuri od njenega izvira v Skalnem gorovju do sredine Montane 
se je večkrat naravno preoblikoval, medtem ko so se člani Raziskovalnega 
korpusa borili z naravno oblikovanimi rečnimi tokovi.45

To raziskovalno pot je vsaj osem udeležencev opisovalo v obliki dnev-
nikov. Med temi so najpomembnejši dnevniki kapetanov Meriwetherja 
Lewisa in Williama Clarka. Izvirni dnevniški potopisi Meriwetherja Lewi-
sa in Williama Clarka ohranjajo popolne zapise in opise transverzalne poti 

 44 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark Volume III, str. 1200–1215.

 45 Martin Plamondon, Lewis and Clark, Trail Maps, A Cartographic Reconstruction, Volume 
I, Missouri River beetwen Camp River Dubois (Illinois) and Fort Mandan (North Dakota)–
Outbound 1804; Return 1806 (Washington: Washington State University Press, Pullman, 
2007), str. 1–2.



Irena Marković, Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja 79

raziskovalne odprave od smeri in razdalj med pomembnimi geografskimi 
točkami do prihoda na cilj na obalo Tihega oceana (Fort Clatsop). Predsta-
vljajo rekonstrukcijo transverzale, ki jo je pregledal William Clark, potem 
ko je skupina raziskovalcev zapustila zimski tabor ob reki Wood in se 
14. maja 1804 odpravila proti reki Misuri z nalogo ustanoviti raziskovalni 
tabor.46

Zemljevid Lewisove in Clarkove poti raziskovalne odprave je bil ob-
javljen osem let po vrnitvi Raziskovalnega korpusa. Temeljil je na znan-
stvenih meritvah kapetanov raziskovalne odprave. To je bil prvi podroben 
zemljevid, ki je prikazoval celotno območje Lewisove in Clarkove razi-
skovalne poti. Kapetana Lewis in Clark sta kot glasnika Združenih držav 
Amerike širila oblast ameriške vlade tako, da so mnoga darila indijanskim 
poglavarjem vsebovala simbolična sporočila. Z uradnimi darili sta poka-
zala spoštovanje do oblasti indijanskih poglavarjev, a hkrati razglašala 
oblast ameriške vlade. 

Dnevniki vsebujejo podatke o življenju Indijancev, ki sta jih vodite-
lja odprave srečevala na raziskovalni poti. Podrobno sta opisala njihova 
oblačila, okrasje, orožje in bivališča. Indijanci plemena Sioux v bližini da-
našnjega Yanktona v Južni Dakoti so živeli v stožčastih šotorih (tipijih), 
narejenih iz kož bizona, razpetih čez lahko ogrodje iz lesenih drogov. Te 
šotore je bilo zlahka podreti in prenašati, kar je bilo primerno za njihov 
nomadski način življenja. Indijanci plemena Mandan, v bližini današnjega 
Bismarcka v Severni Dakoti, so živeli v okroglih kočah, narejenih iz brun 
in prekritih z zemljo. Na pobočju Skalnega gorovja je pleme Prebodenih 
nosov živelo v pravokotnih bivališčih s stenami in streho iz pletenih trav-
natih rogoznic. Njihove koče so bile dolge 30 metrov, v njih je živelo več 
kot 100 ljudi.47

V času raziskovalnega potovanja (1804–1806) sta vodja odprave v svojih 
dnevnikih in izvirnih kartah zabeležila podatke o več kot sto različnih 
plemenskih narodih ameriških Indijancev. Od okoli 300 originalnih je-
zikov jih danes obstaja samo 175. Indijanci so uporabljali orodje iz ka-
mna, lesa, živalskih kož in kosti. Kovinsko orodje je bilo redkost in so ga 
dobili od trgovcev. Lewis in Clark sta pri plemenu Šošonov opazila nekaj 
medeninastih kotlov in kovinskih puščičnih osti. Vsako pleme je imelo 
svoje običaje. Kajenje tobačne pipe, ki je potovala od enega do drugega 

 46 Martin Plamondon, Lewis and Clark, Trail Maps, A Cartographic Reconstruction, Volume 
I, Missouri River beetwen Camp River Dubois (Illinois) and Fort Mandan (North Dako-
ta)–Outbound 1804; Return 1806, str. 8–13. 

 47 Coues, The History of the Lewis and Clark Expedition by Meriwether Lewis and William 
Clark Volume III, str. 1215–1120.
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prebivalca plemena kot simbol miru in prijateljstva, je bila skupna navada 
vseh Indijancev. Nekatera plemena so tobak gojila, druga so ga dobivala s 
trgovino. Raziskovalci so imeli na raziskovalni poti tolmače za sporazu-
mevanje z Indijanci. Ko so poglavarji spoznali, da odprava ni nevarna, so 
radi odgovarjali na vprašanja raziskovalcev. Indijanci so cenili medicinsko 
znanje raziskovalcev, ki so zdravili Indijance v zameno za hrano in obleko. 
V razgovorih z Indijanci sta kapetana odprave na poti raziskovanja odkrila 
vzrok smrti številnih indijanskih plemen. Veliko indijanskih plemen je v 
zadnjih petdesetih letih prizadel izbruh črnih koz.48

Za Indijance kapetana Lewis in Clark nista bila raziskovalca in opiso-
valca neznane dežele ameriškega zahoda, temveč tuja obiskovalca njihove 
domovine, ki sta bila vso pot odvisna od njihove pomoči, radodarnosti 
in gostoljubja. Brez njihove pomoči člani Raziskovalnega korpusa ne bi 
preživeli v surovi divjini. 

Danes lahko obiskovalci po več kot 200 letih potujejo po poti razisko-
valne odprave, ki se imenuje Lewisova in Clarkova nacionalna zgodovinska 
pot. Med več kot sto lokacijami Lewisove in Clarkove nacionalne zgodo-
vinske poti je danes več nacionalnih parkov in muzejev. Raziskovalna pot 
Lewisa in Clarka se začne v Washingtonu in poteka skozi države Delaware, 
Maryland, Virginija in Pensilvanija. Pot se nadaljuje preko zveznih držav 
Ohio, Zahodna Virginija, Kentucky, Indiana, Illinois in Missouri, nato 
skozi meandre Velikih planjav v Kansasu, Iowo, zvezni državi Južna Dako-
ta in Severna Dakota ter se nadaljuje preko hribov in dolin zveznih držav 
Montana, Idaho, Washington, Oregon in se zaključi ob obali Tihega ocea-
na. Na nacionalni zgodovinski poti Lewisa in Clarka je danes več kultur-
nih destinacij. Pot je dolga več kot 4.600 kilometrov, kjer obiskovalci lahko 
občudujejo najlepša naravna območja zahodnega dela Severne Amerike.

Vsaka obletnica raziskovalne odprave bi morala biti priložnost, da se 
udejanji geslo z Jeffersonove medalje za uresničitev miru in prijateljstva 
– nov začetek skupne prihodnosti v sožitju in medsebojnem spoštovanju 
vseh staroselcev in priseljenih narodov severnoameriške celine. S tem de-
janjem se bo uresničilo poslanstvo izjemne odprave Lewisa in Clarka.

 48 Črne koze so bile evropska bolezen, ki so jo v Ameriko zanesli prvi priseljenci in razi-
skovalci. Indijanci niso bili naravno odporni proti tej bolezni, zato je vsak izbruh bolezni 
črnih koz pomenil smrt velikega števila indijanskega prebivalstva. Črne koze in druge 
evropske bolezni (ošpice) so v 19. stoletju močno razredčile indijansko prebivalstvo. Če-
prav sta Lewis in Clark opazila posledice črnih koz, se nista zavedala razsežnosti tega 
problema.

  Clint Twist, Lewis and Clark. Exploring North America (USA: Evans Brothers Limitid, 
1994), str. 31.
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Zinn HOWARD, 2003: A People ś History of the United States – 1492. New York: Harper 
Collins Publishers.

Klemen JAKLIČ, Jurij TOPLAK, 2005: Ustava Združenih držav Amerike s pojasnili. Lju-
bljana: Nova obzorja.

Dumas MALONE, 1962: Jefferson and the Ordeal of Liberty. Boston: Little, Brown & 
Company. 

J. Alexander MOODY, 2003: Lewis and Clark’s Observations and Measurements of Ge-
omorphology and Hydrology, and Changes with Time. Denver: U. S. Geological Suvey.

S. Edmund MORGAN, 1990: American Slavery, American Freedom, The Ordeal of Colo-
nial Virginia. New York, London: W. W. Norton & Company.

R. Drew MCCOY, 1987: The Elusive Republic, Political economy in Jeffersonian America. 
New York, London: W. W. Norton & Company.

B. Gay NASH, 1990: The Urban Crucible, The Northern Seaports and the Origins of the 
American Revolution. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press. 



82 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1 • RAzpRAVE – StUdIES

A. Gilbert OLSON, 1973: Anglo-American Politics 1660–1775, The Relationship between 
Parties in England and Colonial America. Oxford: Oxford University Press. 

Martin PLAMONDON, 2007: Lewis and Clark, Trail Maps, A Cartographic Reconstruc-
tion, Volume I, Missouri River beetwen Camp River Dubois (Illinois) and Fort Mandan 
(North Dakota)–Outbound 1804; Return 1806. Washington: Washington State University 
Press, Pullman.

Charles ROYSTER, 1990: A Revolutionary People at War, The Continental Army and 
American Character, 1775–1783. New York, London: W. W. Norton & Company. 

Clifford SMYTH, 1931: Lewis and Clark, Pioneers in Americans Westward Expansion 
Movement. New York, London: Funk & Wagnalils Company.

John SHY, 1990: A People numerous and armed Reflections on the Military Struggle for 
American Independenc. Michigan State: The University of Michigan Press.

Clint TWIST, 1994: Lewis and Clark. Exploring North America. USA: Evans Brothers 
Limitid.

Friderick WILLIAMS, 1989: The Northwest Ordinance, Essays on Its Formulation, Pro-
visions and Legacy. Michigan State: University Press.

S. Gordon WOOD, 1969: The Creation of the American Republic 1776–1787. Williams-
burg, Institute of early American History and Culture: The University of North Carolina 
Press.

Diplomske naloge

Rebeka DEČMAN, 2009: Razvoj demokracije v Ameriki: Vpliv Johna Locka na teorijoTho-
masa Jeffersona (diplomsko delo). Maribor: Filozofska fakulteta,.

Aljaž SELINŠEK, 2009: Konstitucionalizem in rojstvo ameriške republike (diplomsko de-
lo). Maribor: Filozofka fakulteta. 

Leposlovje in biografije

Karel CEGLAR, 1991: Bishop Frederic Baraga. The Works of. Hamilton, Ontario: Bara-
gian Publishing.

Forrest McDONALD, 1982: Alexander Hamilton, A Biography. New York: Trumbull Col-
lection.

L. Charles GRISWOLD, 1999: Adam Smith and the Virtues of Enlightenment. Cambridge 
(UK), New York, Melbourne: Cambridge University Press. 

B. Robert KIRTLAND, 1986: George Wythe: Lawyer, Revolutionary, Judge. New York: 
Garland.

Dumas MALONE, 1962: Jefferson the Virginian. Boston: Little, Brown & Company.

Edmund S. MORGAN, 2000: Benjamin Franklin. New York, London: Yale University 
Press.

David McCULLOUGH, 2002: John Adams. New York: Simon & Schuster: Touchstone.

Merrill A. PETERSON, 1975: Thomas Jefferson and the New Nation, A biography. Oxford: 
Oxford University Press.



Irena Marković, Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja 83

Saul K. PADOVER, 1943: The Complete Jefferson. New York: Duel, Sloan & Pearce. 

Saul K. PADOVER, 1965: Thomas Jefferson and the Foundations of American Freedom. 
New York: Fawcett.

Alojz REBULA, 1980: Duh Velikih jezer. Celje: Mohorjeva družba.

John TABBEL, 1954: George Washington’s America. New York: E. P. Dutton and Com-
pany.

enciklopedije

The New Encyclopedia Britannica, 12. zvezkov. Chicago: Encyclopedia Britannica, 1998.

The World Book Encyclopedia, 24. zvezkov. Chicago, London, Sydney, Toronto: Scott 
Fetzer Company, 1990.

DiSCoVeRiNG THe weST PART oF THe NoRTH AMeRiCA iN 
THe BeGiNNiNG oF THe 19TH CeNTURy. THe LewiS AND CLARK 
exPeDiTioN (1804—1806) 
Part iii.: The expedition Route  
Summary

With the purchase of Louisiana in 1803 the United States of America fulfilled the economic 
and political conditions for the expedition, led by the captains Meriwether Lewis and 
William Clark. The task of the officially military expedition named “Corps of Discovery”, 
which was financed by the American government, was to gain geographical and economic 
information on the Louisiana territory as well as the opposite territory. This is also the 
reason, why the president of the United States of America between 1801 and 1809, Thomas 
Jefferson, gave in the expedition preparation time in 1803 very specific instructions on 
which information, besides the geographic-topographic, the expedition must collect on 
their way to the Pacific Ocean. 
The captains and their expedition members set off the Camp Wood on May 14th 1804. 
According to the President Jefferson’s instructions the expedition leaders, captains Lewis 
and Clark, had to draw detailed maps of the whole expedition territory and they had to 
pay a special attention to drawing places with waterfalls and river rapids, which would 
hinder river navigation. They also had to carefully measure the position of the Sun and the 
stars so that they were able to determine the expedition territory’s longitude and latitude. 
They ought to watch the weather conditions, determine the sort of clouds, measure the 
temperature and count the rainy days. Jefferson explained to Lewis the sort of communica-
tion with Indians and stressed the importance of preserving lives. In order to assure the 
expedition’s success, Jefferson gave a letter to Lewis, which contained a written guarantee 
of the United States of America to repay all the cost to everyone, who would be willing to 
help Lewis in achieving the expedition goals. Jefferson knew that it would not make sense 
to make precise measurements and collect data, if they were not appropriately recorded. 
Therefore he ordered Lewis to make copies of every single report and also recommended 
to use birch bark, for it is more moisture resistant than paper. 
During the expedition (1804–1806) the leaders recorded in their journals and original 
maps data on more than hundred different American Indian tribes. Of around 300 original 
languages there are only 175 left today. Indians used tools made of stone, wood, animal 
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skin and bones. Metal tools were very rare and Indians got them from wandering sales-
men. Lewis and Clark discovered some brassy cauldrons and metal arrow points in the 
Shoshone tribe. Each tribe had its own traditions. Smoking the tobacco pipe that was 
given from one tribe member on to another as a sign of peace and friendship was com-
mon custom for all Indians. Some tribes grew tobacco; all the others got it with trading. 
The explorers had interpreters for communication with Indians. When the chiefs found 
out that the exhibition was not dangerous, they enjoyed answering questions. Indians ap-
preciated the explorers’ medical knowledge and the explorers treated them in exchange 
for food and clothes. While interviewing Indians the captains discovered the reason for 
the death of so many Indian tribes. Many Indian tribes were in the last 50 years harmed 
by the outbreak of smallpox. 
The expedition team with around forty-two men returned victoriously in St. Louis on 
September 23rd 1806 and herewith finished its long discovery expedition to the Pacific 
Ocean and back. 

Die eNTDeCKUNG DeS weSTLiCHeN TeiLS NoRD  
AMeRiKAS AM ANFANG DeS 19. JAHRHUNDeRTS.  
Die exPeDiTioN VoN LewiS UND CLARK (1804–1806) 
Teil iii: Teil iii.: Der expeditionsweg 
Zusammenfassung

Mit dem Kauf der Louisiana im Jahre 1803 wurden in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika alle ökonomischen und politischen Grundlagen für die Vorbereitung der Expedition 
unter der Führung von Kapitänen Meriwether Lewis und William Clark gegeben. Die 
Aufgabe der offiziell militärischer Expedition mit dem Namen Corps of Discovery, die von 
der amerikanischen Regierung finanziert wurde, war die geographische und ökonomi-
sche Informationen über das Louisiana sowie über das gegenüber liegendem Territorium 
zu sammeln. Das war auch der Grund, warum der zwischen den Jahren 1801 und 1809 
regierender Präsident von Vereinigten Staaten, Thomas Jefferson, in dem Vorbereitungs-
jahr 1803 ganz genaue Einleitungen gab, welche Informationen neben den geographisch-
ökonomischen auf dem Weg zum Pazifischen Ozean zu sammeln sind. 
Die Kapitäne und die Expeditionsmitglieder fingen am 14. Mai 1804 vom Camp Wood 
aus mit ihrer Expeditionsentdeckungsreise. 
Die Einleitungen des Präsidenten Jefferson folgend mussten die Expeditionsleiter, die 
Kapitäne Lewis und Clark, ganz genau die Pläne des ganzen Expeditionsterritoriums 
zeichnen und noch extra Acht auf die Orte, wo die Wasserfälle und Stromschnellen die 
Binnenschifffahrt verhinder könnten, geben. Sie mussten ganz sorgfältig die Sonnen- und 
Sternestellung messen, damit sie die geographische Länge und Briete des Expeditions-
territoriums festlegen konnten. Sie sollten auch die Wetterbedingungen verfolgen, die 
Wolkenart feststellen, die Temperaturen messen und die Zahl der regnerischen Tage no-
tieren. Jefferson gab Lewis Einleitungen über die Kommunikation mit den Indianern und 
betonte die Wichtigkeit der Lebensschonung. Um den Erfolg der Expedition zu sichern, 
gab Jefferson dem Kapitän Lewis einen Brief mit auf dem Weg. In dem Brief war ein schrift-
liches Verspechen der Vereinigten Staaten von Amerika, dass alle, die Lewis und seiner 
Expedition bei der Verwirklichung der Expeditionsziele helfen, alle Kosten zurückgezahlt 
bekommen. Jefferson wusste, dass es keinen Sinn macht, genaue Vermessungen und Da-
tensammlungen zu machen, wenn diese nicht angemessen notiert werden. Er gab Lewis die 
Anweisungen, von allen Berichten eine Kopie zu machen und empfahl auch die Birkenrin-
de zu benutzen, die feuchtigkeitsfester als das Papier sei. In der Expeditionszeit (zwischen 
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1804 und 1806) notierten die Expeditionsleiter in ihren Tagebüchern und Originalplänen 
Daten über mehr als einhundert verschiedenen amerikanischen Indianerstammen. Von 
rund 300 Ursprungssprachen sind bis heute nur noch 175 erhalten. Die Indianer benutzen 
Werkzeug aus Stein, Holz, Tierhaut und Knochen. Metallwerkzeug war sehr selten und 
sie bekamen es von den reisenden Händlern. Lewis und Clark sahen bei dem Shoshone-
Stamm einige Messingkessel und Pfeilspitzen aus Metall. Jeder Stamm hatte seine eigene 
Tradition. Das Rauchen der Tabakpfeife, die von einem Mann zu dem anderen als Symbol 
für Frieden und Freundschaft weitergegeben wurde, war ein gemeinsamer Brauch aller 
Indianer. Einige Stämme bauten den Tabak an, die anderen bekamen es mit dem Handel. 
Die Expeditionsmitglieder hatten Dolmetscher, um sich mit den Indianern verständigen 
zu können. Als die Häuptlinge feststellten, dass die Expedition nicht gefährlich ist, be-
antworteten sie gerne die Fragen der Forscher. Die Indianer schätzten die medizinischen 
Kenntnisse der Forscher, die sie, als Gegenleistung für Essen und Bekleidung, heilten. In 
den Gesprächen mit den Indianern fanden die Expeditionsleiter auf ihrem Forschungs-
weg auch den Grund für das Aussterben vieler Indianerstämme. Viele Indianerstämme 
wurden in den letzten fünfzig Jahren von dem Ausbruch der schwarzen Pocken betroffen. 
Die Expeditionsmannschaft, die rund zweiundvierzig Mann zählte, kam am 23. Septem-
ber 1806 siegreich in St. Louis zurück und schloss damit den Expeditionsweg bis zum 
Pazifischen Ozean und zurück ab. 
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Štajerski provizorični deželni  
zbor 1848 in narodno vprašanje

J a n e z  C v i r n *

»… mi svojimu cesarju hočemo vselej zvesti ostati, z Nemci  
želimo v prijaznosti živeti, v svoji deželi pa nočemo terpeti,  

de bi nam kdo pravice krajšal«.1

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(436.4)"1848":323.1(=163.6)

Janez Cvirn: Štajerski provizorični deželni zbor 1848 in narodno vprašanje. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 1, str. 86–102
Štajerski provizorični deželni zbor, ki je zasedal med 13. junijem in 17. avgustom 1848, 
se je pri obravnavi nove deželne ustave soočil z nacionalnim vprašanjem. Že na prvi 
seji (13. 6. 1848) so poslanci sprejeli sklep, naj se stenografski zapisniki izdajajo tudi 
v slovenskem jeziku. Deželna ustava je v tretjem členu »Štajercam nemškiga kakor 
slovenskiga roda« zagotavljala »enakost njih narodnosti«, s predvidenim oblikovanjem 
posebnega »slovenskega« spodnještajerskega okrožja z lastnim okrožnim zborom pa 
je Slovencem zagotavljala neke vrste teritorialno avtonomijo znotraj dežele. Ustava je 
slovenščini podeljevala status zunanjega uradovalnega jezika v upravi in sodstvu ter 
dopuščala možnost rabe slovenščine kot jezika obravnav v predvidenem spodnješta-
jerskem okrožnem zboru. Za oblikovanje posebnega slovenskega okrožja in enako-
pravnost slovenščine sta si v razpravah najbolj prizadevala celjska poslanca Mathias 
Foregger in Vincenc Gurnik, ki sta hkrati goreče zagovarjala nedeljivost vojvodine 
Štajerske. Za razliko od poslanca Jakoba Krefta, ki se je v deželnem zboru edini zavzel 
za program zedinjene Slovenije, sta si prihodnost Slovencev še vedno zamišljala v 
okviru dežele Štajerske.
Ključne besede: Spodnja Štajerska, deželni zbori, 1848, Slovenci, politična zgodovina

 * Dr. Janez Cvirn, redni profesor, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Ljubljana, 
SI-1000 Ljubljana, Aškerčeva 2

 1 Celjske slovenske novine, 30. 8. 1848.
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1.01 Original Scientific Article 
UDC 94(436.4)"1848":323.1(=163.6)

Janez Cvirn: The Styria Provisory Provincial Assembly in 1848 and the National Ques-
tion. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 1, pp. 86–102
The Styria provisory provincial assembly, which was in session between June 13th and 
August 17th 1848, came across the national question while deciding on the new prov-
ince constitution. Already on the first meeting, on June 13th 1848, the members of the 
assembly received an agreement that the stenographic records of the meetings should 
also be written in Slovene. The provincial constitution assured in its 3rd paragraph to 
“Styrians of German and Slovene origin” “equality of their nationalities”. With an 
intended forming of a special “Slovene” Lower Styria district with its own district as-
sembly the Slovenes were guaranteed a kind of territorial autonomy within the prov-
ince. The constitution gave the Slovene language a status of outer official language 
in administration and justice and also allowed the possibility of using the Slovene 
language as the language of proceedings in the Lower Styria district assembly. Two 
assembly members from Celje, Mathias Foregger and Vincenc Gurnik, fought heav-
ily for the introduction of a special Slovene district and the equality of the Slovene 
language. They also passionately defended the indivisibility of the Styria dukedom. 
Unlike the assembly member Jakob Kreft, who was the only one in the provincial 
assembly supporting the programme of united Slovenia, they still thought that the 
future of Slovenes lies in Styria. 
Key words: Lower Styria, provincial assemblies, 1848, Slovenes, political history 

Iniciativa za potrebne reforme in ustavno preobrazbo monarhije je že 
od začetka revolucije prihajala tudi iz posameznih deželnih stanov. Šta-
jerski stanovi so 15. marca 1848 v adresi cesarja zaprosili za razširitev de-
želnega zastopstva z novimi člani iz vrst meščanov in kmetov ter sklic 
predstavnikov stanov iz vseh dežel (»generalnih stanov«) na Dunaju. Tri 
dni kasneje so sklenili, da bodo še pred reformo deželnega zbora v stari sta-
novski zastop poklicali 2 predstavnika univerze, 4 predstavnike graškega 
meščanstva, 5 predstavnikov nestanovske veleposesti in 5 predstavnikov 
kmetov.2

Adresa štajerskih stanov je naletela na ostro kritiko liberalno usmerje-
ne javnosti v deželnem glavnem mestu. Meščanska opozicija je stanovom 
odrekala pravico, da se še naprej izdajajo za predstavnike dežele. Zahte-
vala je oblikovanje takšnega deželnega zbora, v katerem bi bili vsaj dve 

 2 O štajerskem deželnem zboru glej: Franz Ilwof, Der provisorische Landtag des Herzog-
thums Steiermark im Jahre 1848, Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschi-
chte der Steiermark, 1900, št. 4/2, str. 1–153; Edith Marko-Stöckl, Der steiermärkische 
Landtag, Die Habsburgermonarchie, Band VII., Verfassung und Parlamentarismus, 2. 
Teilband, Wien 2000, str. 1683; Günther Cerwinka, Die Steiermark im Revolutionsjahr 
1848, Die Steiermark im Jahre 1848/49. Quellen und Literatur, Graz 2003, str. 36; Ger-
hard Pfeisinger, Die Revolution von 1848 in Graz, Wien 1986, str. 113–120; Jože Žontar, 
Začetki ustavnosti na Slovenskem, Arhivi 30, 2007, št. 2, str. 25–42.
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tretjini poslancev iz vrst mestnega in kmečkega prebivalstva ter primerno 
zastopstvo industrije in znanosti (univerze). Adresa na cesarja, ki so jo 
graški meščani sprejeli 15. marca 1848 (podpisalo jo je 600 ljudi), je med 
drugim zahtevala vzpostavitev »popolnega, vse stanove obsegajočega ljud-
skega predstavništva«.3 Zoper samovoljno pomnožitev deželnih stanov so 
protestirali tudi v provinci. Konec marca in na začetku aprila so številna 
(spodnje)štajerska mesta v posebnih peticijah zahtevala, naj se stanovi re-
organizirajo v pravo ljudsko, tj. »vse razrede obsegajoče in na številu pre-
bivalstva utemeljeno predstavništvo«.4 

Pod pritiskom zahtev liberalne opozicije so stanovi morali popustiti. 
Na zasedanju razširjenega stanovskega zastopstva 18. aprila so sklenili, 
da bodo izvedli volitve v »provizorični« deželni zbor na podlagi novega 
volilnega reda. Med 27. in 29. aprilom so se stanovi poenotili o bodoči se-
stavi provizoričnega deželnega zbora.5 V 90-članskem deželnem zboru naj 
bi tretjina (30) mandatov pripadla veleposestvu,6 tretjina (30) mandatov 
meščanstvu po izobrazbi in premoženju7 in tretjina (30) mandatov kmeč-
kemu prebivalstvu.8 Oblikovanje treh kurij je sledilo priporočilu stano-
vskega centralnega odbora, ki je med 10. in 17. aprilom zasedal na Dunaju.9 
Potem ko je 13. maja 1848 ministrstvo potrdilo osnutek volilnega reda, 
je stanovski odbor 19. maja razpisal volitve v provizorični deželni zbor.10 
Volitve so potekale med 5. in 10. junijem 1848.11 Dne 12. junija 1848 so v 
»stanovski zborni hiši (Lontovži)« izvedli verifikacijo volitev, dan kasneje 
pa je provizorični deželni zbor začel z delom.12

 3 Cerwinka, Die Steiermark im Revolutionsjahr 1848, str. 18–19.
 4 Cillier Wochenblatt, 8. 4. 1848; Marija Mojca Peternel, Cillier Wochenblatt (Zeitung). 

Celjski nemški časopis iz leta 1848, Celje 2006, str. 129; Janez Cvirn, Celje in leto 1848, 
Odsevi preteklosti 2. Iz zgodovine Celja 1848–1918, Celje 1998, str. 63.

 5 Viktor Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem med leti 1848 in 1875, Zbornik občine 
Slovenska Bistrica, I., Ljubljana 1983, str. 552.

 6 V njej bi bili 3 predstavniki stanu opatov in prelatov, 17 predstavnikov stanu grofov, 
baronov in vitezov in 10 predstavnikov nestanovske veleposesti.

 7 Trije predstavniki univerze in Joaneuma, 4 predstavniki industrije in 23 predstavnikov 
mest.

 8 Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem, str. 552; Žontar, Začetki ustavnosti, str. 29.
 9 Pfeisinger, Die Revolution von 1848 in Graz, str. 115.
 10 Auschreibung eines provisorischen Landtages für das Herzogthum Steiermark, Graz, 19. 

maj 1848. ÖNB, zbirka letakov iz 1848.
 11 Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem, str. 552.
 12 Pogovori v’ namestnimu zboru štajerskiga Vajvodstva, 1. seja, 13. 6. 1848.
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Poslanci mestne in kmečke kurije na Spodnjem Štajerskem

Mestna kurija:

Maribor 1 Franz Gasteiger

Celje 1 dr. Mathias Foregger

Ptuj 1 Ferdinand Raisp

Mesta mariborskega okrožja 2 dr. Johann Gottweis, dr. Štefan Kočevar

Mesta celjskega okrožja 2 Vincenc Gurnik, Franc Žuža

Kmečka kurija:

Mariborski okraj 2 Josef Schmiderer, Franz Rottmann

Ptujski okraj 2 Jakob Kreft in Jurij Masten

Gleinstätten (Glinica) 2 Jakob Krušnik in Anton Fašing

Konjice 2 Gustav Voukošeg, Jožef Gosak

Sevnica 2 Janez Lukežič, Martin Šosterič

Celje 2 Franc Walland, Matija Zupanec

 
Naloga provizoričnega deželnega zbora je bila določena v razglasu mini-

strstva za notranje zadeve z dne 5. junija 1848: »Ministrstvo napeto priča-
kuje v prvi vrsti predloge stanov, da bi jih lahko ocenilo in jih vsaj v svojih 
osnovnih značilnostih predložilo v zakonskem osnutku državnemu zboru. 
Prav tako je želeno, da bi stanovi sporočili svoje poglede ne le v zadevah, 
glede katerih se pričakuje njihove določene predloge, in sicer posebno gle-
de sprememb deželnih ustav, kakor tudi o načinu odškodnine za zemljiška 
bremena, ki so bila proglašena za odvezana, marveč da posredujejo svoje 
izkušnje tudi v drugih nujnih zadevah zakonodaje. Kolikor bi o kakem 
vprašanju zbrali gradiva ali pripravili preddela, naj jih s svojim spremnim 
mnenjem pošljejo na Dunaj«.13 Deželni zbor naj bi svoje delo usmeril le 
na pripravo treh zakonov, ki naj bi bili v pomoč bodočemu državnemu 
zboru in vladi: »1. kako bi se gruntni davki (pušne dacije) rešovali; 2. kako 
bi se soseskne postave osnovale; 3. kako bi se osnove za prihodni deželni 
zbor naredíle; in da bi se sklepi štajerskiga zbora Dunajskimu deržavnimu 
zboru predpoložili.«14 Do prvega julija so se poslanci ukvarjali z osnutkom 
zakona o občinah, med 3. in 31. julijem so obravnavali zakon o zemljiški 
odvezi, med 8. in 17. avgustom pa osnutek nove deželne ustave. V vsega 
skupaj 47. sejah, ki so trajale le med 9. in 14. uro, so se uspeli poenotiti 

 13 Žontar, Začetki ustavnosti, str. 30.
 14 Pogovori v’ namestnimu zboru štajerskiga Vajvodstva, 1. seja, 13. 6. 1848.
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o treh pomembnih zakonih, ki so vplivali na kasnejšo zakonodajno delo 
Schwarzenbergove vlade. Po osnutku zakona o občinah sta se zgledovala 
tako Stadionov začasni zakon o občinah iz marca 1849 kot tudi državni 
zakon o občinah iz leta 1862.15 Zakon o zemljiški odvezi, ki je izjemno na-
tančno obravnaval vprašanje posameznih vrst odškodnine, je bil podlaga 
za izvedbeno zakonodajo o zemljiški odvezi pod ministroma Stadionom 
in Bachom.16 Deželno ustavo pa je upoštevala nova Bachova upravna in 
sodna razdelitev dežele in deloma tudi konec leta 1849 izdani deželni red 
za Štajersko.17 

Nova deželna ustava je udejanila večino zahtev, ki jih je vsebovala adre-
sa graškega meščanstva z dne 15. marca. V prvem poglavju (»Temeljne 
pravice štajerskiga ljudstva«) je v tretjem členu »Štajercam nemškiga kakor 
slovenskiga roda« zagotavljala: »enakost njih narodnosti, enakost vseh pred 
postavam, prostost osebe ino vesti, pravico terjati ino pravica se zberati ino 
družbe imeti, prostost govorjenja ino tisnjenja, pravico močno narodno 
stražo zderžati, kakor tudi vse druge pravice, ktere so po ustavi austrian-
ske deržave vsakimu deržavlanu odperte.«18 Izjemno demokratično je bilo 
določilo člena 8, naj bodoči deželni zbor ne bo več zastopstvo interesov, 
ampak pravo ljudsko predstavništvo. Volilni red za bodoči 80-članski de-
želni zbor naj ne bi več poznal kurij. Celotno Štajersko naj bi razdelili v 80 
enako velikih volilnih okrajev glede na število prebivalstva, poslance pa 
naj bi volili na podlagi direktnih volitev oz. v skladu z volilnim redom, ki 
ga bo za državnozborske volitve sprejel državni zbor.

Ustava je ločevala cerkev od države in napovedala prepoved delova-
nja jezuitov in liguorijancev v deželi. Člen 47 je določal: »Da se duhovska 
društva vtemeljijo, vstavijo in razširjajo, mora zbor privoliti. Jezuitarji, 
ligorjanarji ino njim enakorodne društva, kakor tud duhovska društva, 
ktere samo ogledajoče življenje pelajo, se ne bodo na Štajerskim več ter-
pela. Kar druge reči zadene, se bo za Štajersko deželo zaderžnost cerkve 
k deržavi po posebni postavi vravnala, na koljko tega ne bo vstali občni 
avstrianski deržavni zbor.«19 Velika večina poslancev se je s predlogom 
strinjala. Poslanec Hasler je dejal: »Mi hočemo katoliki ostati, pa hlapci 
ultra-montanizma nočemo biti.« Poslanec Hafner pa je predlagal, naj člen 
dopolnijo tudi s prepovedjo bivanja Judov na Štajerskem: »Jaz tedaj želim, 

 15 Marko-Stöckl, Der steiermärkische Landtag, str. 1683–1684; Cerwinka, Die Steiermark 
im Revolutionsjahr 1848, str. 37.

 16 Marko-Stöckl, Der steiermärkische Landtag, str. 1684.
 17 Vasilij Melik, Celje in leto 1848, Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918. Razprave in članki. 

Maribor 2002, str. 55.
 18 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 38. seja, 8. 8. 1848, str. 5.
 19 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 42. seja, 12. 8. 1848, str. 42
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da bi predpravica, ktero je Štajerska dežela kupila, da judi v deželi ne smejo 
prebivati, tud zanaprej veljala. Po ti pravici ne smejo tukej dalje kot 24 ur 
prebivati razun ob somnju, tud si ne smejo lezoče lastnine pridobiti.«20 Zo-
per osamljeno mnenje poslanca Antona Ulma viteza Horstiga, naj Judom 
že iz usmiljenja dajo enake pravice kot ostalim državljanom, so poslanci 
sprejeli sklep: »Obstoječa predpravica zastran odločenja judov iz Štajerske 
dežele mora veljati.«21

Ustava je predvidevala široko avtonomijo Štajerske. Njen bodoči držav-
nopravni položaj so iz razumljivih razlogov pustili odprt. Pri obravnavi 
prvega člena ustave, ki se je glasil: »Štajerska dežela je edino nerazdelivo 
vajvodstvo«, je poslanec Johann Gottweis predlagal pristavek »avstrijskega 
cesarstva«. Pritrdil mu je nemški poslanc Heinrich Knaffl in za njim še 
nekateri drugi poslanci. Toda fiksiranju položaja Štajerske na avstrijsko 
cesarstvo se je uprlo več poslancev, med njimi tudi celjski poslanec Vincenc 
Gurnik, ki je menil: »Pri tej osnovi moramo to premisliti, da ne gospodu-
jemo čez zgodbe. Mi ne vemo, kako bo danes alj jutro Austria razdelena; 
tedaj bi štajerska ne bila vajvodstvo.«22 Knaffl je vztrajal, da bi deželna 
ustava morala priznati celoto avstrijskega cesarstva, toda Gurnik je znova 
navajal svoje argumente. »Mi moramo na vse prigodbe pripravljeni biti.« 
Gurnika je podprl poslanec Šeiher, ki je dejal: »Mi nismo le Austriani, te-
muč imamo še drugo obljubo ino smo posebno zdaj – to mi da priložnost, 
na nemške obljube ukazani.« Toda večina poslancev dežele vendarle ni 
želela vezati na bodočo združeno Nemčijo. Za ohranitev osnutka besedila 
prvega člena se je zavzel celjski poslanec dr. Mathias Foregger, ki je bil 
eden izmed najakativnejših poslancev: »Eden gospod bi rad imel pristavek 
‘cesarska deržava’, drugi hoče nemški zbor noter postaviti; oba pristavka se 
pa ne zedinita, zato ker je Vogersko, Hervaško, Erdelsko i. t. d. z nam kakor 
Austriancam edino, ne pa kakor z Nemcam, tak tedaj rajši nobeden pri-
stavk ne priložimo.« Foreggerja je podprl poslanec Anton von Wasserfal, ki 
je menil, da sicer ne »zamoremo vedeti, alj še bomo v 10 letah Austrianci 
ostali«, toda »Štajerci […] bomo nerazdelivo ostali«.23 Foreggerjeva in Was-
serfalova stališča so na koncu prevladala, zato so se poslanci odločili, naj 
ostane prvi člen nespremnjen.24 V členu 2 pa so usodo Štajerske vendarle 
nekoliko bolj določno fiksirali na Dunaj: »Štajersko ljudstvo ino njegovi 

 20 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 42. seja, 12. 8. 1848, str. 43.
 21 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 42. seja, 12. 8. 1848, str. 

44–45.
 22 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 38. seja, 8. 8. 1848, str. 4.
 23 Prav tam.
 24 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 38. seja, 8. 8. 1848, str. 5; 

prim. tudi: Josip Apih, Slovenci in 1848. leto, Ljubljana 1888, str. 169.
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zagovorniki v deželnem zboru zedinjeni, imajo svojo prostost, ako se leta 
z ustavoj austrianske vesolne deržave zediniti, in ako pravice, iz tega izve-
rajoče ne bojo po vesolnimu deržavnimu zboru izgotovljene.«25 

V ustavi so uresničili tudi načelo, da je temelj svobodne države svo-
bodna občina. Poleg tega so predvidevali novo upravno razdelitev Štajer-
ske v tri velika okrožja: zgornje-, srednje- in spodnještajerskega, ki naj bi 
ga oblikovali točno po »jezikovni meji.«26 Ta odločitev je bila posledica 
spoštovanja načela nacionalne enakopravnosti, ki mu ni nihče oporekal. 
Nasprotno. Že na prvi seji deželnega zbora 13. junija 1848 so na predlog 
grofa Franza Wurmbranda sprejeli sklep o prevajanju stenografskih zapi-
snikov tudi v slovenščino. (V odbor za prevajanje stenografski zapisnikov 
so imenovali poslance Vincenca Gurnika, Ferdinanda Raispa in Mathiasa 
Foreggerja.)27 Enakopravnost Štajercev »nemškiga in slovenskiga roda« je 
bila jasno zapisana tudi v členu 3 deželne ustave. Seveda pa je razprava o 
posameznih členih jasno pokazala, da večina nemških poslancev svojih 
slovenskih sodeželanov nima za povsem enakovredne.

To se je pokazalo pri obravnavi tistih členov ustave, ki so konkretno 
govorili o rabi slovenskega jezika pri uradih in v predsestavniških telesih. 
Prvo prasko je sprožilo besedilo člena 12, ki se je v osnutku glasil: »Raz-
govori na zboru ino opravilo pri centralnih uradah se bodo v Nemškemu 
jeziku peljale. Vpoložbe privatnih na zbor ino na one urade znajo tud v 
slovenskemu jeziku spisane biti.«28 Prvi je »v imenu Slavjanov« proti bese-
dilu člena protestiral nemški poslanec Heinrich Knaffl, ki je dejal, češ da 

 25 Prav tam.
 26 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 44. seja, 16. 9. 1848, str. 59.
 27 Od Apiha je veljalo, da odbor svojega dela ni dokončal. Toda v knjižnici Narodnega 

muzeja v Ljubljani je dr. Anja Dular odkrila tri zvezke slovenskih stenografskih zapisni-
kov, ki so tako prvi slovenski zapisniki kateregakoli predstavniškega telesa. Prvi, ki nosi 
naslov Pogovori v’ namestnimu zboru štajerskiga Vajvodstva, vsebuje zapisnike prvih 
trinajstih sej od 13. junija do 1. julija 1848 (na njih so obravnavali občinski zakon). Drugi 
zvezek (Pogovori provizornega deželniga zbora Štajerskiga Vojvodstva) vsebuje zapisnike 
štiriindvajsetih sej od 3. do vključno 31. julija, na katerih so obravnavali zakon o zemlji-
ški odvezi. Tretji zvezek (Razgovori načasnega deželskega zbora Vajvodstva Štajerskiga) 
vsebujejo zapisnike osmih sej med 8. in 17. avgustom, na katerih so obravnavali osnutek 
deželne ustave Štajerske. Slovenske zapisnike so tiskali v nakladi 150 izvodov in jih preko 
filial Štajerske kmetijske družbe in poslancev posredovali volilcem. Slovenščina prevodov 
ni tako »grozna«, kot je menil Josip Apih. Prevajalci (Gurnik, Raisp, Foregger in kasneje 
namesto njega Franc Rapotar) so se zavestno držali stališče, ki ga je v deželnem zboru 
zastopal Ignac Oblak: »Če se bodo pogovori poslovenili, se to ne sme zgoditi v visokim 
slovenskim jeziku, ampak tak namenjeno, de kmeti lehko zastopijo.« Pri prevodih naj bi 
jim pomagal tudi celjski profesor Valentin Konšek. Prim. Apih, Slovenci in 1848. leto, 
str. 166–167.

 28 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, II., 39. seja, 9. 8. 1848, str. 
15–16; prim. tudi: Apih, Slovenci in 1848. leto, str. 170.
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je člen v nasprotju s priznanim načelom jezikovne enakopravnosti: »Ena-
kopravnost jezika je važen zaznamek naroda«.29 (Spomnil je, da takšnega 
člena niso sprejeli niti v državnem zboru in da imajo lahko tudi v Švici 
in ZDA na zborih prevajalce.) Zahteval je, naj imajo slovenski poslanci v 
deželnem zboru možnost govoriti slovensko. Knafflovo stališče je podprl 
slovenski poslanec Jakob Kreft iz Biserjan pri Ščavnici, ki je zagovornika 
člena 12 poslanca dr. Antona von Wasserfalla vprašal: »Prosim gospod Dr. 
od Wasserfall, kaj bi Vi rekli, ako bi morali Slovensko govoriti, ravno tako 
gre nam, kader moramo Nemško govoriti.« Wasserfall mu je odgovoril, češ 
da bi si s sabo pripeljal prevajalca. Toda vztrajal je, da se mora slovenska 
manjšina v deželnem zboru v jeziku prilagoditi večini. Kreft mu je odgo-
voril: »Po ustavi imamo vsi enake pravice.« Demokratični graški poslanec 
Vinzenz Benedikt Emperger je poskušal umiriti žogico.30 Poudaril je, da 
člen 12 ni uperjen zoper nacionalno enakopravnost, ampak da pragmatič-
no določa jezik obravnav, ki naj bo tisti, ki ga obvlada večina poslancev. 
(Slovenci razumejo nemško, medtem ko Nemci ne razumejo slovensko.) 
Knaffl mu je odvrnil: »Ta § v ustavi mi ravno tako naprej pride, kakor bi 
nekdo v ženitnem pismu že rekel, [da] se bo ločil.« Celjski poslanec Gurnig 
načeloma členu 12 ni nasprotoval, toda želel ga je dopolniti s pristavkom, 
da morajo centralni uradi na slovenske vloge tudi slovensko odgovarjati. 
Poslancu Jakobu Kreftu pa se je zdel Gurnikov predlog nezadosten in je še 
naprej zahteval jezikovno enakopravnost tudi v deželnem zboru: »Skoz to 
ne bo nič pomagano; tukej se mora v slovenskemu jeziku govoriti.«31 Toda 
poslanci so sprejeli Gurnikov predlog in so člen 12 dopolnili s pristavkom: 
»Na vse položbe v slovenskim jeziku se mora tud slovenski odpis dati.«32 
(To je bilo v skladu z odlokom pravosodnega ministra z dne 26. junija, ki 
je predpisal uvedbo slovenskega jezika v uradno uporabo sodnih oblasti v 
celjskem in mariborskem okrožju.)33

 29 Prav tam. Knaffl je svoje stališče podkrepil z izjavo: »ako ravno Slovenec nisem, ampak 
Nemec, ino svoj jezik visoko častim, pa ravno zavolj tega tudi vsak ptuji narod spoštu-
jem.«

 30 Vinzenz Benedikt von Emperger (1815–1875) je bil med pobudniki graške meščanske 
peticije 15. marca 1848. V deželnem zbiru je z naklonjenostjo podpiral jezikovne težnje 
Slovencev. Oktobra 1848 je s četo prostovoljcev odšel na pomoč revolucionarjem na Du-
naj, zaradi česa so ga oblasti po vrnitvi v Gradec novembra aretirale in obsodile na 18 let 
težke ječe. Najprej je bil zaprt v zloglasni ječi na brnskem Špilberku, potem pa na Dunaju 
in v Kufsteinu. Leta 1857 je bil pomiloščen, leta 1867 pa popolnoma rehabilitiran.

 31 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 39. seja, 9. 8. 1848, str. 16.
 32 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 39. seja, 9. 8. 1848, str. 17; 

prim. tudi: Apih, Slovenci in 1848. leto, str. 170.
 33 Žontar, Začetki ustavnosti, str. 28.
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Pred končnim glasovanjem o členu 12 so v skladu z Gurnikovim pre-
dlogom preskočili na obravnavo členov 81 in 82, ki sta govorila o obsegu 
okrožij in volitvah v okrožne zbore. Gurnik je predlagal, naj člen 82 do-
polnijo s pristavkom, »da ima v slovenskim delu Štajerskega samo sloven-
ski jezik biti, v kterimu se more per posameznih krožnih svetovavstvih 
pogovarjati«.34 Pritegnil mu je Mathias Foregger. Poslanec Jakob Kreft pa 
je želel na zapisnik prebrati svoje posebno stališče k členu 12. V njem je 
predlagal, da se prvi člen ustave razveljavi »ino po mojem predlogu nas od 
nemškiga razdeli«.35 Poslanske kolege je opozoril, da so Slovenci v državni 
zbor že poslali peticijo z zahtevo, »da bi se slovensko Štajersko s Kranjskim 
zjedinilo, in da bi vsi Slovenci le v eni slovenski deželi prebivali, kakor je 
pred 400 letam bilo, ki slovenska dežela ni z Štajerskim zjedinjena bila«.36

Kreftova izjava na zapisnik je sprožila burne reakcije. Poslanec Glas mu 
je očital, češ da je v prebrani izjavi izrazil drugačno stališče kot v razpravi: 
»Gospod Kreft je naklep bral, to ni njegova misel, to je čisto kaj drugega.« 
Glas ga je obtožil, da je prebral stališče, ki ni bilo njegovo. Kreft je svoje 
branje opravičil z neznanjem nemščine: »Jaz sim moral to storiti, ker ne 
znam dobro Nemško z trudom sim si to sopisal; tud sim večkrat vidil, 
da si mnogi svoje misli spišejo ino v red spravijo ino tedaj še le izrekajo.« 
Kreftove navedbe je potrdil poslanec Šeiher: »Jaz pričam, da je to v zboru 
spisal.« Toda poslanec Khünburg je menil: »Gospod Kreft je tukej čisto kaj 
drugaga v protokol dal, kakor kar je govoril.« 37 Grof Josef Kottulinski je 
menil, da Kreftovo posebno stališče ne gre vnesti v zapisnik, saj se je izrazil 
o stvari, o kateri se je deželni zbor soglasil že na prejšnji seji: »Take poznejše 
posebne misli se ne morejo v protokol vzeti …« Kreft je odgovarjal, da je 
svoje posebno stališče prebral pred končnim glasovanjem o členu 12, toda 
poslanec Rapotar ga je opozoril: »Pa črez to se je oglas dal, da mora Šta-
jersko nerazdelivo biti.« Temu je pritegnil predsednik: »Opomba gospoda 
Kreft je pervemu §. nasproti.« Enakih misli sta bila Gurnig in Wasserfall: 
»To je pervemu §. nasproti, kjer smo rekli, da mora Štajerska dežela vkup 
ostati; ino tukej v svoji posebni misli gosp. Kreft pove, da mu je vse eno, alj 
k Kranjcem alj Korošcam pride, da je le z Slavjani združen. Pri pervemu §. 
se ni nihče oglasil, ino na to ne moremo gledati kar jeden posamesen Šta-

 34 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 39. seja, 9. 8. 1848, str. 17.
 35 Prav tam.
 36 Celske Slovenske Novine, 16. 8. 1848; Apih je po Grazer Zeitung (19. 8. 1848) Kreftovo 

izjavo povzel takole: »Mi Slovenci smo že vložili prošnjo pri državnem zboru, da nas naj 
združe s Kranjsko; mi hočemo ostati Avstrijci, a osnovati hočemo posebno kronovino; 
razdruženje Štajerske ni nemogoče, kajti Mali Štajar se je združil z ostalo deželo še-le 
pred 400 leti.« Apih, Slovenci in 1848. leto, str. 171.

 37 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 39. seja, 9. 8. 1848, str. 17.
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jarc reče.« Kreft je vztrajal: »Prosim moj govor v protokol vzeti.«38 Potem 
je nastopil celjski poslanec Mathias Foregger, ki je Kreftu očital, da je zgolj 
orodje v rokah nosilcev jugoslovanske politike: »Protest gospoda Kreft je 
nekemu osnanilu podoben, ki še ni davnaj pri nas okolj našalo: in ni dvom-
be, da če ni ta protest iz ravno tistega peresa, je vonder od ravno tistega 
pisarja. Ta je govor od neke prošnje na ministrstvo, da bi se jugo-slavjanska 
deržava vstvarila. Ravno to misel je tukej gospod Kreft rozodel. Na to se ne 
more gledati, toljko menj ker to ni misel nekega poslanca, ampak nekega 
drugega«.39 Kreft je Na Foreggerjeve očitke odvrnil: »Jaz le željim, da bi se 
jezik omejil.« Toda poslanec Bertič ga je obtožil: »On le zoper 1. §. prote-
stira, ker reče, da mu je vse eno k kteri deželi ga pridenejo.« Predsednik 
je dal na glasovanje, ali Kreftovo mnenje vnesejo v zapisnik ali ne – in vsi 
(razen Krefta) so bili proti. (Zato Kreftovega zapisa v protokolu ni.) Pred-
sednik je še enkrat vprašal Krefta, ali je protestiral zoper člen 12 zato, ker 
misli, »da se skoz njega Slavjanski koristi poškodovajo«, toda Kreft mu je 
odvrnil, češ da je svojo misel že povedal. Prvi sekretar štajerskih deželnih 
stanov Karl Gottfried Leitner, ki je vodil zapisnik, je Kreftovo misel povzel 
takole: »Jaz sem gospod Kreftovo misel tako v protokol vzel: ‘Ustava podeli 
vsakemu narodu svoje pravice ino v kterem jeziku se bo pri deželskemu 
zboru govorilo, to naj deržavni zbor razsodi’.« Ker se je Kreft s formulacijo 
strinjal, so poslanci končali z razpravo o členu 12.40

Kreft, ki ga ni podprl noben poslanec, se v nadaljnjih razpravah ni več 
izpostavljal. Zato pa sta v razpravo okoli členov 81 in 82, ki sta določala 
obseg okrožij in delokrog posameznih okrožnih zborov, energično posegla 
oba celjska poslanca dr. Mathias Foregger in Vincenc Gurnik, sicer odloč-
na zagovornika »nedeljive Štajerske«, ki sta zahtevala oblikovanje sloven-
skega okrožja natančno po »jezikovni meji«: »Skoz to jezikovno mejo se 
ima pravica narodnosti zakovariti …«41 Da bi pri bodoči razmejitvi med 
spodnještajerskim in srednještajerskim (graškim) okrožjem morali izhajati 
iz jezikovnih, ne pa geografskih ali dotedanjih upravnih mej, so bili prepri-
čani tudi mnogi drugi poslanci. Poslanec dr. Leopold List je opozoril, da se 
v okviru graške kresije nahaja več čisto slovenskih občin, ki bi po novem 
morale pripasti spodnještajerskem okrožju. Poslanec Hasler pa je menil: 
»V posebnosti mej se ne moremo spustiti; se ima meja narediti po jeziku, 
kakor postava ukaže; potok nima mejo storiti, ker bi to brez namena bilo; 

 38 Prav tam.
 39 Prav tam.
 40 Prav tam.
 41 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 44. seja, 16. 8. 1848, str. 59.
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mi se moramo tukaj na jezikovno mejo držati.«42 Toda več poslancev je 
upravičeno opozarjalo, da bo pri razmejitvi okrožij vendarle treba upošte-
vati tudi želje prebivalstva v »obmejnih« občinah, zato je poslanec Hasler 
predlagal kompromisno dopolnitev člena 81 s pristavkom: »Per postavle-
nju mej je žela mejnih sosesk razločivna.«43 Haslerjev predlog je poskušal 
precizirati celjski poslanec Foregger, ki je dejal: »Jaz bi rajši namest mejnih 
sosesk rekel, sosesk v katerih Slovenci in Nemci ukup prebivajo.« Poslanec 
Kottulinski pa je dejal: »Jaz bi rekel: medmešanih sosesk.« Na koncu so 
sprejeli nekoliko modificiran Haslerjev predlog, s katerim so dopolnili člen 
81: »Per postavlenju mej je žela soseske razsodilna.«44 Po sprejemu Hasler-
jeva predloga je Gurnik še enkrat ponovil: »Mi ne delamo nobene politiške 
razdelitve, le razdelitev po narodnostih.« Foreger pa je jasno poudaril: »Po-
litiška razdelitev se bo narodnim gibanju morala vkloniti; potoki ino gore 
bodo meje biti na vsako vižo v znotranji deželi morale nehati, ino namest 
njih bo politiška razdelitev po narodnostih se začela.«45

Oba celjska poslanca sta vztrajala pri zahtevi, naj bo jezik obravnav 
na spodnještajerskem okrožnem zboru praviloma slovenski. Zlasti nepo-
pustljiv je bil Gurnik, ki je v razpravi o členu 82 dejal: »Moja misel je, da 
slovenski jezik ne sme samo pomoček biti za poslance, da se znajo zastopiti, 
ampak tudi, da je potreben ker bo slavjansko ljudstvo v kolikor je mogoče 
velikim številu se zbralo, ino svoje lastne koristi poznavati hotlo, ino ker 
bi obenim perprava za razvitje jezika ino politiško obrazenje biti imelo.«46 
Stališča tistih poslancev, ki so menili, da je tovrstna dopolnitev člena 82 
nepotrebna (npr. poslanec Bertič), saj da bodo na spodnještajerskem okro-
žnem zboru prevladovali Slovenci, ki se bodo med sabo zagotovo pogovar-
jali slovensko, je zavračal iz načelnih razlogov. Če člen 12 določa, naj bo 
jezik obravnav deželnega zbora nemščina, potem naj bo v členu 82 jasno 
zapisano, da je jezik obravnav slovenskega okrožnega zbora slovenski. Ne-
popustljivo je pobijal stališča tistih nemških poslancev, ki so menili, da 
slovenščina zaenkrat še ni dovolj razvita za vodenje političnih razprav in 
pisanje zapisnikov v okrožnem zboru. Proti slovenščini v okrožnem zboru 
je še posebej cinično nastopil dr. Leopold List iz Fürstenfelda, ki je Gurni-
kovemu predlogu nasprotoval z besedami: »Pa po kaj ta pristavek, zakaj bi 
se imelo krožno svetovavstvo siliti, slovensko pogovarjati? Sim prepričan, 
da bodo vsi pogovori nemški, ino da morajo nemški biti, ker poslanci tudi 

 42 Prav tam.
 43 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 44. seja, 16. 8. 1848, str. 60.
 44 Prav tam.
 45 Prav tam.
 46 Prav tam.
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ne znajo slovensko govoriti, in če tudi znajo vem, da bi se ne zastopili. To 
je panslavizm v Pragi skazal, kteri je zidanju babilonskega turna podoben 
bil; eden ni drugiga zastopil, na zadno so mogli nemško govoriti. Glavo 
zastavim, da bodo vsi pogovori nemški; zakaj v slovenskim jeziku še ne 
morejo matice pisati.«47 In je dodal: »Sim prepričan, da večidel Marburske-
ga kroga še slovensko ne razumi; se k večim znajo zastopiti, kadar teleta, 
krave, vole alj kojne kupijo, pa posvetovanje ne bodo razumili.«48 (Enako 
stališče je zagovarjal mariborski poslanec Andreas Tappeiner). Toda Gur-
nik je takšne in podobne argumente odločno zavračal: »Mislijo, da še jezik 
ni tolko omikan, da bi bil za pogovore pripraven; jaz pa verjem ino pravim: 
da je že na tolki stopnji omike, da se zna rabiti per pogovorih.«49 Listu je 
očital, da ne pozna slovenskega jezika – in vztrajno zahteval glasovanje 
o svojem predlogu: »prosim, naj se zastran mojga pristavka oglasijo, ino 
če bo oglašenje zoper me, naj se moja posebna beseda v matico zapiše.«50 
Ko je v razpravi mariborski poslanec Tappeiner opozoril, da zaradi mest 
»Marburg ino Ptuj, ktera sta skoraj čisto nemška«, v okrožnem zboru ne 
bo mogoče govoriti le slovensko, je Gurnik nekoliko popustil in predlagal 
pristavek: »Pri obravnavah velja praviloma (in der Regel) slovenščina.«51 
Kar nekaj poslancev (Gottweis, Wasserfall) je predlagalo, naj bosta kot jezi-
ka obravnav spodnještajerskega okrožnega zbora slovenščina in nemščina 
enakopravni, toda Gurnik je v svoji zahtevi videl pogoj za zaščito slovenske 
narodnosti. Kljub vztrajanju Gurnika, ki ga je brezpogojno podprl tudi 
graški demokrat Vinzenz Emperger, so poslanci na koncu sprejeli kompro-
misno rešitev, ki jo je predlagal mariborski poslanec Andreas Tappeiner: 
»Kadar krožno svetovastvo se zbere, postavi narpoprej v kterim jeziku se 
ima pogovarjati; je večina za slovenski jezik, tak naj se po slovensko pogo-
varjejo; je pa za nemški – pa po nemško!«52 Toda Gurnik je po glasovanju 
zahteval, naj v zapisnik zabeležijo njegovo posebno stališče: »Posvetovavski 
jezik je vodilno slovenski.«53

 47 Gurnik je zavrnil Listovo namigovanje na slovanski kongres v Pragi: »V kakšni zavezi so 
naši pogovori s tistim v Pragi mi ni prav svetlo, zakaj per nas je le en slovenski jezik; ino 
če so tudi slovila (dialekti) nekaj razločne, se bodo vonder lahko zastopili. Skerbi gosp. 
Dr. Lista so čisto brez vzroka«. Prim.: Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva 
Štajerskiga, 44. seja, 16. 8. 1848, str. 60–61; prim. tudi, Apih, Slovenci in 1848. leto, str. 
173.

 48 Prav tam.
 49 Prav tam.
 50 Prav tam.
 51 Apih, Slovenci in 1848. leto, str. 173.
 52 Razgovori načasnega deželskiga zbora Vajvodstva Štajerskiga, 44. seja, 16. 8. 1848, str. 63.
 53 Prav tam. Prevajalci so Gurnikov predlog, naj bo jezik obravnav praviloma (»in der re-

gel«) slovenščina, prevedli z »vodilno slovenski«.



98 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1 • RAzpRAVE – StUdIES

Deželna ustava je Slovencem vsaj na papirju dajala več pravic, kot so jih 
bili deležni po obnovi ustavnega življenja. Slovenščini je priznavala status 
zunanjega uradovalnega jezika v komunikaciji z deželnimi uradi, z obli-
kovanjem spodnještajerskega okrožja s posebnim okrožnim zborom pa je 
znotraj dežele predvidevala teritorialno avtonomijo Slovencev. To je bilo še 
kako pomembno, saj je posebno slovensko okrožje »prišlo tudi v Bachovo 
upravno in sodno razdelitev dežele in je postalo tudi podlaga cerkvene me-
je med mariborsko in graško škofijo. Vse to je dajalo štajerskim Slovencem 
bistveno boljši položaj kot koroškim Slovencem …«54 Rezultati zasedanja 
štajerskega deželnega zbora pa so toliko pomembnejši, ker med sloven-
skimi poslanci ni bilo »vkupnega postopanja, temveč je imel sleherni svoj 
program«.55 Graška Slovenija pod vodstom Jožefa Muršca, ki je od aprila 
1848 usmerjala vso slovensko politiko na Štajerskem (akcija proti Fran-
kfurtu, peticijsko gibanje za zedinjeno Slovenijo, povezovanje s Hrvati, 
slovanski kongres v Pragi, državnozborske volitve), je svoje politične upe 
stavila na dunajski državni zbor, zato volitvam v deželni zbor in razpravam 
v njem očitno ni posvečala ustrezne pozornosti.56 V provizorični deželni 
zbor je sicer bilo izvoljenih nekaj njenih aktivistov, toda prav najbolj izo-
braženi in za narodno stvar najbolj zavzeti posamezniki se zasedanj niso 
udeleževali.57 Štefan Kočevar se je v Gradcu pojavil le na začetku zaseda-
nja, potem pa je svoje mesto prepustil »namestniku« dr. Petru Trummer-
ju.58 Tako je – kot je upravičeno opozoril Viktor Vrbnjak – v deželnem 
zboru deloval v skladu s programom in navodili graške Slovenije (morda 
celo osebno Jožefa Muršca) le zastopnik kmečkih občin Jakob Kreft iz Bi-
serjan ob Ščavnici,59 medtem ko so vsi ostali slovenski poslanci (Gurnik, 
Foregger, Ropotar, Raisp in drugi) iz štajerskega patriotizma nasprotova-
li programu zedinjene Slovenije in se zadovoljili z v ustavi predvidenim 
posebnim slovenskim okrožjem ter z (načelnimi) zagotovili o uresničitvi 
popolne nacionalne (jezikovne) enakopravnosti. 

 54 Vasilij Melik, Celje in leto 1848, str. 55.
 55 Apih, Slovenci in 1848. leto, str. 168; Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem, str. 554.
 56 Stane Granda, Graška Slovenija v letu 1848/49, ZČ 28. 1974/1–2, str. 72.
 57 Stane Granda, Dr. Jožef Muršec-Živkov v revolucionarnem letu 1848/49, Kronika 55, 

2007/1, str. 37.
 58 Dne 29. junija 1848 je v pismu Muršcu zapisal: »Mislio sam, još jenput na sabor v Gradac 

dojti, nu posli moji nedopuštaju toga. Lečim dva bolestnika, koje nesmijem zapustiti. 
Zato Te prosim, da Doktoru Trumeru izjaviš, da on i za boduče zadàrži moje mesto na 
saboru.« Fran Ilešič, Korespondenca dr. Jos. Muršca, Zbornik znanstvenih in poučnih 
spisov, VI., Ljubljana 1904, str. 140, Kočevarjevo pismo Muršcu z dne 29. 6. 1848.

 59 Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem, str. 545.
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Oba celjska poslanca Vincenc Gurnik in dr. Mathias Foregger, ki sta se 
odločno zavzemala (le) za enakopravnost slovenskega jezika in za obliko-
vanje posebnega slovenskega okrožja, sta v očeh zagovornikov zedinjene 
Slovenije veljala kar za nekakšna »psevdoslovenca«. Oroslav Caf je po kon-
cu zasedanja deželnega zbora v pismu Muršcu zapisal: »Kreft se je dobro 
deržal, pak prekleta Dr. Foreger ino Gurnik – to sta zlodejeva domorodca« 
In je celo podvomil, ali sta v resnici »nosilca želja slovenskega ljudstva.«60 
Toda Cafova ocena obeh celjskih poslancev je bila nedvomno krivična. 
Brez dvoma sta bila tudi Foregger in zlasti Gurnik »vrla domorodca« (tako 
je Gurnika v Celjskih slovenskih novinah označil dr. Jožef Krajnc),61 toda 
prihodnost Slovencev sta si še vedno zamišljala v okviru dežele Štajerske.62 
Zlasti Gurnik, ki je sicer od spomladi 1848 večkrat spremenil svoja stališča 
glede razmerja med Avstrijo in bodočo združeno Nemčijo (ravnal se je 
v skladu z uradno politiko),63 je odločno nasprotoval vsakršnemu nacio-
nalnemu radikalizmu. Po koncu poletnega zasedanja deželnega zbora je 
v Celskih novinah očitke narodnjakov o svojem nasprotovanju zedinjeni 
Sloveniji zavračal s pragmatičnimi argumenti: »Združeni smo bili veliko 
stoletij z Nemškimi bratami pod enim vladarjam; srečo in nesrečo smo 
skupej nosili. Veže nas vezilo prijaznosti in požlahtnosti; bojvali smo se 
zoper občnega sovražneka zedineni, ino smo se na to prijazno zaderžanost 
tako navadili, da bi nam ločitev gotovo teška bila. – Mi smo se poozerli na 
to, da nas imajo Nemški Štajerci za prijatle, na ktere se zanesti smejo; in da 
nas radi imajo, se je na zboru skazalo, kir se ni le eden poslancov iz gorne 
Štajerske v odborstvo vzel, in zadovolni so nam gorni Štajerski brati zago-
vor svojih koristov prepustili. – Mi smo se poozerli, da bi kupčija z vinam, 
žitam, železam i. t. d. zastala, ako bi se Slovenci od Nemcov odcepili, in 
da bi skuz to obrača z denarjam in z njoj premoženje dežele poškodovano 
bilo. Mi smo se tud na to ozerli, da ima Štajerska dežela lepo premoženje, 
ktero se ne da razdeliti, ker bi se za razdelitev ne mogla pravična razmerja 
iznajti, in ker bi tisti, ki bi se svojovolni odcepili, po pravici na premože-
nju nobenga deleža ne imeli.«64 Gurnik in Foregger sta bila prepričana, da 
za slovenski kulturni razvoj povsem zadošča posebno slovensko okrožje, 
kjer naj bi (na posebnem okrožnem zboru) Slovenci avtonomno odločali o 
razvojnih potrebah slovenske Štajerske – pri čemer sta kar nekako prezrla, 

 60 Fran Ilešič, Korespondenca Jos. Muršca, Zbornik znanstvenih in poučnih spisov, VII., 
Ljubljana, 1905, str. 29–30.

 61 Celjske slovenske novine, 16. 8. 1848.
 62 Prim.: Peternel, Cillier Wochenblatt (Zeitung), str. 97–98.
 63 Prav tam.
 64 Celjske slovenske novine, 3. 10. 1848; prim. tudi Apih, Slovenci in 1848. leto, str. 174–175.
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da je dežena ustava okrožnim zborom dajala zgolj posvetovalno funkcijo.65 
Zato se lahko strinjamo z oceno Vasilija Melika: »Čeprav je bila Zedinjena 
Slovenija edino pravilni slovenski program, vendarle ne smemo tistih, ki 
niso bili zanj ali niso bili dovolj odločno zanj, imeti za slabe ali mlačne 
Slovence. Pri mnogih je bila pokrajinska zavest še globoko zakoreninjena, 
še več pa se jih je balo odločno nastopiti proti nemškim sodeželanom.«66
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THe STyRiA PRoViSoRy PRoViNCiAL ASSeMBLy  
iN 1848 AND THe NATioNAL QUeSTioN  
Summary

The provisory Styria provincial assembly was focused on preparation of three laws that 
would help the future parliament and government. Between June 13th and July 1st 1848 
the assembly members dealt with an outline of the Law of Municipalities, between July 
3rd and July 31st 1848 they discussed the Law of Payment for Land and between August 8th 
and 17th 1848 they talked about the outline of the new province constitution. Especially 
while discussing the new province constitution the assembly members were not able to 
avoid the national question. Already on their first meeting, on June 13th 1848, they passed 
the agreement of translating the stenographic meeting records into the Slovene language. 
The initiator of this agreement was Count Franz Wurmbrand. The principled recognition 
of national equality was stated in the third article of the province constitution, where 
“Styrians of German as well as Slovene origin” were assured the “equality of their nation-
alities”. The national equality was also provided by the intended establishment of a special 
“Slovene” Lower Styria district, which would, contrary to the Central Styria (Graz) district, 
be divided “strictly according to the language border”. While discussing the articles on 
language use in administration, justice and the autonomous bodies (provincial and Lower 
Styria district assembly), the majority of German assembly members was not in favour 
of acknowledging the same status for the Slovene and the German language. With the 
province constitution the Slovene language received a status of “outer” official language 
in administration, justice and it could be used in meetings in the Lower Styria district as-
sembly. The language used in meetings was supposed to be chosen by the members of the 
district assembly at the beginning of each meeting. Two assembly members from Celje, 
Mathias Foregger and Vincenc Gurnik, fought heavily for the introduction of a special 
Slovene district and the equality of the Slovene language. They also passionately defended 
the indivisibility of the Styria dukedom. Unlike the assembly member Jakob Kreft, who 
was the only one in the provincial assembly supporting the programme of united Slovenia, 
they still thought that the future of Slovenes lies in Styria. They were certain that it would 
be enough for the future Slovene (cultural) development to have a special Slovene district 
with a district assembly, where Slovenes would be able to decide on developmental needs 
of the Slovene Styria. Therefore they were called “devils natives” among the supporters of 
the “United Slovenia” programme. 



102 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1 • RAzpRAVE – StUdIES

DeR STeiRiSCHe PRoViSoRiSCHe LANDTAG 1848 UND Die 
NATioNALFRAGe  
Zusammenfassung

Der provisorische steirische Landtag war auf die Vorbereitung von drei Gesetzen, die dem 
zukünftigen Landtag und der zukünftigen Landesregierung helfen sollten, konzentriert. 
Zwischen dem 13. Juni und dem 1. Juli 1848 beschäftigten sich die Abgeordneten mit 
dem Entwurf des Gesetzes über die Stadtgemeinden, von dem 3. bis zu dem 31. Juli 1848 
diskutierten sie über den Gesetz über die Grundentlastung und zwischen dem 8. und dem 
17. August 1848 war der Entwurf der neuen Landesverfassung auf dem Tagesprogramm. 
Vor allem bei den Verhandlungen über die neue Verfassung konnte die Nationalfrage 
nicht vermieden werden. Schon an der ersten Sitzung (am 13. Juni 1848) wurde auf die 
Initiative des Grafen Franz Wurmbrand der Beschluss gefasst, dass die stenographischen 
Protokolle auch ins Slowenische übersetzt werden sollten. Die prinzipielle Anerkennung 
der nationalen Gleichberechtigung kam auch im 3. Artikel der Landesverfassung zum 
Vorschein, der den „Steirer der deutschen sowie slowenischen Abstammung“ die „Gleich-
berechtigung ihrer Nationalität“ versicherte. Die Gleichberechtigung sollte auch durch die 
Entstehung des „slowenischen“ untersteirischen Sonderbezirks, der im Gegensatz zu dem 
mittelsteirischen (Grazer) Bezirk „strikt nur auf der sprachlichen Grenze“ geteilt wäre, 
erreicht werden. Doch bei den Verhandlungen über die Artikel, die den Sprachgebrauch in 
der Verwaltung, Justiz und in den autonomen Körperschaften (in dem Landtag und dem 
untersteiermärkische Bezirksausschuss) festlegten, war die Mehrheit der deutschen Ab-
geordneten nicht bereit, der slowenischen Sprache den gleichen Status wie der deutschen 
Sprache anzuerkennen. Mit der Landesverfassung erteilten sie der slowenischen Sprache 
den Status der äußern Amtssprache in der Verwaltung und in der Justiz. Gleichzeitig 
stimmten sie auch die Benutzung der slowenischen Sprache bei den Verhandlungen in 
dem vorgesehenen untersteiermärkischen Bezirksausschuss zu. (Über die Verhandlungs-
sprache musste vor jeder Sitzung eine Vereinbarung getroffen werden). Für die Errichtung 
eines slowenischen Sonderbezirkes und die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache 
setzten sich besonders die Celje/Cilli Abgeordneten Mathias Foregger und Vincenc Gurnik 
ein, die aber gleichzeitig eifrig die Unteilbarkeit des Herzogtums Steiermark verteidigten. 
Im Gegensatz zu dem Abgeordneten Jakob Kreft, der sich im Landtag als einziger für das 
Programm des Vereinten Sloweniens einsetzte, stellten sie sich die Zukunft Sloweniens 
immer noch im Rahmen des Landes Steiermark vor. Sie waren sich sicher, dass für die 
(kulturelle) Entwicklung Sloweniens der slowenische Bezirk mit Bezirkssauschuss, wo 
die Slowenen autonom über die Entwicklungsbedürfnisse entscheiden könnten, reichen 
wird. Deswegen galten sie unter den Befürworter des Vereinten Sloweniens für die „Teu-
felsangeborene“. 
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Boža Grafenauer: Poizkus rekonstrukcije praznikov v Blačah na primeru pisemskega 
gradiva. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 1, str. 103–120
V članku avtorica na podlagi osebnih pisem posameznikov rekonstruira praznike 
in šege v vasi Blače v Ziljski dolini okoli leta 1912. Obe pismi predstavljata zanimiv 
etnološki vir, ki omogočata vpogled v intimna razpoloženja dopisovalcev in hkrati v 
širše procese tamkajšnjega socialnega sveta ter lokalne zgodovine tistega časa.
Ključne besede: Blače, šege, prazniki, etnologija, etnološki viri
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Boža Grafenauer: An Attempt of Reconstructing the Holidays in Blače on the Basis of 
Personal Letters. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 1, pp. 
103–120
On the basis of personal letters the author reconstructs the holidays in the village Blače 
in Ziljska dolina around 1912. The letters are an interesting ethnological source that 
enables the insights into the intimate atmospheres of the correspondents and at the 
same time shows the broader perspectives on the local social world and local history 
of that time. 
Key words: Blače, costumes, holidays, ethnology, ethnological sources 
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Uvod

Družina mojega dedka Ludvika Grafenauerja izhaja iz Ziljske doline, 
natančneje iz vasi Blače (Vorderberg). Domačijo so imenovali »Pri Kle-
ppu«. Staršem Zdravku (rojen 1867) in Magdaleni (rojena Pipp leta 1868) 
se je v zakonu rodilo šest otrok, hčerki Jerica in Marija, ki sta zaradi tuber-
kuloze umrli že mladi, in sinovi Zdravko (rojen 1897), Šimon (rojen 1899), 
Ludvik (rojen 1902) in Hanzl (rojen 1908). Ludvik se je leta 1939 preselil 
v Fram pri Mariboru, kjer je služboval kot ravnatelj osnovne šole. Bil je 
kulturniški aktivist, še posebej se je zanimal za leposlovje, gledališče in 
zgodovino. Na podstrešju svoje hiše v Framu je hranil ogromno zanimi-
vih dokumentov in pričevanj iz preteklosti tako svoje družine in lastnega 
življenja kot tudi iz zgodovine in načina življenja ljudi v Blačah in Framu. 
Od njegove smrti leta 1973 pa vse do leta 1999 so zapisi in predmeti na 
podstrešju ostali nedotaknjeni. 

Tako sem ob brskanju po spominih mojih starih staršev na podstrešju 
njune hiše našla dva pisma, ki so me kot etnologinjo še posebej pritegnila 
in navdušila. 

Obe pismi segata v leto okoli 1912, pisala pa sta si jih Mica in njen mlajši 
brat Tinja1 Grafenauer, ki je v Celovcu, skupaj s svojim bratom Ludvikom 
(mojim dedkom), obiskoval gimnazijo, sestra Mica2 pa je ostala doma na 
domačiji v Blačah. V prvem pismu se Tinja prijazno naslavlja na svojo se-
stro in jo prosi za pomoč pri pripravi šolske naloge, v kateri je moral opisati 
šege letnega cikla v Blačah. Drugo pismo je Micin odgovor, v katerem mu 
na skoraj tridesetih straneh opiše praznovanje praznikov in šeg v Blačah. 

Pri prebiranju in analizi pisem mi je bilo v veliko pomoč delo Marije 
Stanonik Štiri matere ena ljubezen (1997), v katerem avtorica na pronicljiv 
način poda natančno in poglobljeno sliko načina življenja treh generacij 
družine iz Žirov v dveh specifičnih obdobjih polpretekle zgodovine. Za 
lažje razumevanje opisanih šeg in navad v Blačah mi je bil v veliko oporo 
prispevek Jelene Leiler v knjigi Tako smo živeli, 11. knjiga (2003), kjer je v 

 1 Grafenauer Zdravko, po rojstnem listu Valentin, klicali pa so ga Tinja, je končal osnovno 
šolo v Blačah in nadaljeval šolanje na gimnaziji v Celovcu. Bil je v krogu mladih dijakov 
in študentov, ki so se v Celovcu kot zavedni študentje zbirali v hotelu Trabesinger, pri 
Ivanu Gračniku. Po zaključeni gimnaziji je končal študij geodezije v Ljubljani. Okoli leta 
1925 se je preselil v Zrenjanin in se leta 1927 poročil. Tinja je v Zrenjaninu dobil službo 
geodeta, ki jo je opravljal štirideset let. Po upokojitvi se je leta 1963 preselil k hčerki Mariji 
na Ptuj, kjer je leta 1979 tudi umrl.

 2 Marija, klicali so jo Mica, se je izučila za trgovsko vajenko, a je kljub temu ostala doma 
na domačiji.
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članku Blače so drugačne, natančno in pronicljivo opisala šege in navade 
v Blačah. Pri tem se je delno opirala na svoje izkušnje in osebne spomine, 
delno pa je skozi pogovore pobrskala po spominu starih Blačanov.

Zaradi zanimive vsebine pisem sem se odločila za rekonstrukcijo smi-
selnega in čim bolj razumljivega opisa praznikov in šeg v vasi Blače, pri če-
mer pa same vsebine nisem spreminjala oziroma vanjo posegala. Pismi sta 
zanimiv etnološki vir, ki bi s prevelikim poseganjem tretje osebe izgubili 
svojo povednost. Tako sem ju interpretirala le v toliko, da sem ju združila 
v smiselno celoto in ju časovno razvrstila. Kjer je bilo treba, sem zaradi 
nejasnosti vsebine razlago dopolnila z dodatno interpretacijo in podatki, 
pridobljenimi v pogovorih z informatorji, s sorodniki in Tinjevimi otroki, 
ki še danes živijo v Blačah. 

V nadaljevanju o posameznem prazniku in šegi pišem le v obsegu, kot 
sta ga vsak v svojem pismu omenila Mica in Tinja. Z opisi nista bila vedno 
dosledna, a tega namenoma nisem spreminjala, nekaterim praznikom ali 
šegam je v pismih namenjeno veliko prostora, drugim spet manj. Gre za 
piščevo presojo, osebno afiniteto do posamezne šege ali praznika, vendar 
pa to pa ne pomeni, da izpuščenih praznikov in šeg niso praznovali. 

Besedilo v poševnem tisku so citati iz pisem, drugo pa so moje interpre-
tacije vira, povzete po pismih. 

Pismi sta poleg etnološkega zanimivi tudi z jezikovnega vidika, saj 
sta po navedbah Heidi Grafenauer napisani v t. i. blaškem dialektu, ki se 
močno loči od narečja drugih Slovencev v Ziljski dolini, predvsem zaradi 
izoliranega položaja vasi. Blačani imenujejo svoj dialekt »vindiš«, »forder-
bergeriš« ali pa »po sovenjan«. Ta dialekt danes govorijo le še starejši pre-
bivalci, ki ga tudi edini razumejo.3 Zato pisem namerno nisem popravljala 
v knjižno slovenščino, saj bi se s tem izgubili zanimivi narečni izrazi. 

 3 Po navedbah Heidi Grafenauer je bilo pri popisu prebivalstva med letoma 1880 in 1910 
med vprašanji tudi vprašanje opredelitve uporabe jezika, leta 1923 so vprašanje spreme-
nili in dopolnili z vprašanjem o »miselnem« jeziku, kar je pomenilo, kateri jezik upora-
bljaš in v katerem misliš. Leta 1935 je vprašalnik že vseboval vprašanje o maternem jeziku 
in so priznali tudi dvojezičnost.

  Število slovensko govorečih prebivalcev Blač se med letoma 1880 in 1910 ni spremenilo, 
slovensko je govorilo 99,8 % ljudi, leta 1923 jih je za slovensko govoreče opredelilo še 24 
%, leta 1934 pa se je za uporabo slovenskega jezika izreklo le še 5,5 % prebivalcev. Stati-
stično nazadovanje slovenskega jezika so razlagali kot »prostovoljni proces« asimilacije 
nemško čutečih Korošcev na mešanih področjih, ki se je izvajala brez pritiska. (Heidi 
Grafenauer, Geschichte der Katastralgemainde Forderberg – Blače von 1830 bis 2. Hälfte 
20. Jahrhundert. Institut für Geschichte, Universität Klagenfurt 1988).
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Celovec dne 17.1.19124

Ljuba sestra !

Jas te prosim nekaj posebnega, kar jas zelo potrebujem, in ti mi to najlašje napraviš in 
jas pišem zato slovensko, ker bi me sicer ne razumela. Morebiti, in tudi upam, da boš 
ti to bolj natančno vedela kakor jas.
Namreč potrebujem jas »vasni opis« creš celo leto, ker v vsaki vasi so navade druge. 
Jas bom namreč v šoli creš našo vas govoriti moral. In zato te prosim vzemi kalender 
in začni pri novem letu in do zadnjega dne v letu to je od 1 prosinca do 31 grudna. Ne 
da bi mi vsaki dan pisala ampak tiste dni na katerih je kaka navada in kako to delajo 
in na kaj te opominja, ali kaj pomeni … 
… In Če ima kdo god na primer kakor so oče imeli in si jim ti gratulirala ali »pridiču« 
to mi tudi napiši tako kakor si ti govorila in kakor v bukvicah stoji. In kako je na god 
svetega miklavža. In tako dalje, in tako dalje, vse mi natanko in slovensko napiši da 
bom zastopil ni ti treb vse po vrsti napisati to bom že jas skupaj sestavil. In tudi ni treba 
da bi lepo apah zastopno5 pisala. Morebiti sem jas še premalo pisal, kar je se posebnega 
to mi pač moraš pisati. … to vse te prosim dobro in slovensko napisati. Seveda je zate 
veliko delo ker imaš drugega dela dovolj. Pač vem dar boš mi napravila. Kaj ne? In najti 
se drugi pomagajo. Za tako hitro kot moreš ker jas morem potem šele skupaj staviti in 
se naučiti, piši kolikor mogoče veliko. Več kakor jas sem pisal. Vse kolikor vsi skupaj le 
veste. Jas te prosim da bi končala do druge nedelje in potem pošlala. Te pozdravlja tvoj 
brat Tinja. Prosim hitro odgovor

Mica je svoje pismo, ki je odgovor na pismo brata Tinje, z opisom pra-
znikov in šeg začela z novim letom.

Prvega januarja, torej za novo leto, so se, sodeč po pismu, otroci po-
trudili, da so se vedli lepše kot sicer, saj so verjeli, da bo celoletno vedenje 
odvisno od vedenja na dan novega leta. Ljudje so drug drugega obiskovali 
in če je v hišo prva stopila ženska, je to pomenilo, da se bodo pri hiši ko-
tile same telice in žrebice, in če je prvi vstopil moški, žrebci in teleta. Na 
ta dan je celotna družina odšla k sveti maši, samo gospodinja, bolniki in 
otroci so ostali doma.6 Tinja je v svojem končnem izdelku za šolo povzel 
in nadgradil Micino pismo in napisal: »Vsak gre rad k božjemu opravilu, 
ker je radoveden kaj bodo gospod naznanili. Tako na primer povejo koliko 
se jih je rodilo, koliko jih je vmrlo, in koliko se jih je poročilo. Po maši se 
podajo vsi hitro domov, posebno pa otroci, da bi prišli prej kakor starši k 
domu. Doma se zaprejo vsi otroci v izbo, in ko pride oče ga ne pustijo v izbo 
in pravijo: »Kaj se rešite novega leta?«7 Oče pa se odzovejo: »Srečno zdravo, 

 4 Datuma na pismih ni mogoče natančno razbrati zaradi poškodb, ki so zaradi nepri-
mernega hranjenja nastale na pismih. Po pogovoru s hčerko Tinje, gospo Marijo, pa sva 
ugotovili, da je njen oče Tinja gimnazijo obiskoval okoli leta 1912. 

 5 Razumljivo (op. B. G.).
 6 Povzeto po pismu Mice Grafenauer.
 7 »S čim se rešite novega leta?« (Op. B. G.)
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veselo novo leto, da bi sladko ime Isus, Maria in Josef prebivali med nami 
in tako dalje…«.8 Tudi Niko Kuret v Prazničnem letu Slovencev opisuje to 
šego, pri kateri tisti, ki so ostali na dan novega leta doma, ne spustijo v 
hišo domačih, ki so se vračali od maše. Prat tako navaja, da so tisti, ki so 
ostali v hiši, klicali: Rešite se novega leta. »Po navedbah Nika Kureta je 
bila »rešivnica v tem, da je moral tisti, ki je hotel priti v hišo, povedati kaj 
kratkočasnega … kar mu ravno na misel pride. Ponavadi se vsaki že po 
poti za to pripravi. Tako je vsaj na Zilji.«9

Obširen opis sta Mica in Tinja namenila tudi opisu dogajanja ob svetih 
treh kraljih. Po navedbah iz pisem so na dan pred svetimi tremi kralji, na 
pehtrin večer, otroci koledovali10 po vasi in ves čas prepevali različne pesmi. 
Trije so bili oblečeni v bele obleke, v rokah so držali lesene sablje, na glavi 
so nosili visoke kape, ki so si jih sami naredili že osem dni prej. Za njimi je 
hodil t. i. »klobasar«, ki je zbiral darove, njemu pa so sledili še drugi otroci. 
Ko so obhodili vso vas, so se vrnili domov in si razdelili darove. Zvečer je 
gospodinja postavila na mizo poprtnjak11 kot dar svetemu duhu. Potem 
sta gospodar ali gospodinja molila in kropila okoli hiše in v njej, gospod je 
blagoslovil12 vodo. Sledilo je koledovanje odraslih, ki so peli enake pesmi 
kot otroci, »toda lepše, ker z velikimi tremi kralji gredo skoraj vsi možje. Ko 
pridejo v kako hišo gredo samo sveti trije kralji v izbo, možje pa ostanejo v 
veži, duri v izbo so odprte in tako pomagajo vsi možje svetim trem kraljem pe-
ti,« navaja v svojem pismu Tinja Grafenauer. Tako so hodili od hiše do hiše. 
Popoldne, na dan svetih treh kraljev, so po navedbah iz pisem, hodili veliki 
koledo pobirat. Šlo je veliko število moških in eden je imel oblečena ženska 
oblačila, obraz pa obarvan črno. Pravili so mu šmretica13 ali klobasar ali 

 8 Citat iz pisma Tinje Grafenauerja.
 9 Niko Kuret, Praznično leto Slovencev IV. Celje 1970, 247, 248.
 10 Koledovanje – »skupinski obredni obhod hiš v domačem kraju ali okolici na določene 

dni (božič, štefanovo, novo leto, sv. trije kralji, svečenica, gregorjevo, jurjevo, f lorjanovo, 
kres) s petjem obrednih voščilnih pesmi, kolednic …« (Polona Šega, Zmaga Kumer, Ko-
ledovanje. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana 2004, Mladinska 
knjiga, 223, 224).

 11 Božični kruh, glavna jed za tri svete večere. V pismu sem zasledila tudi izraz troštar (op. 
B. G.).

 12 Značilnost trikraljevskega koledovanja na avstrijskem Koroškem je, da koledniki na splo-
šno ne koledujejo več sami, ampak da jih skoraj zmerom spremlja duhovnik. Večinoma 
duhovnik ob obisku s koledniki tudi blagoslovi hišo. Dogaja se, da koledujejo tudi v tri 
kralje preoblečena dekleta.« (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev IV. Celje 1970, 318.)

 13 Navsezgodaj, ob štirih zjutraj so se oglasili trije kralji s številnim moškim spremstvom. 
Spredaj je stopala »Šmarjeta«, ki je nosila razsvetljeno zvezdo. Šmarjeta je bila oblečena v 
Ziljsko nošo, obraz je imela zagrnjen z belo kopreno, na nogah pa je nosila cokle; v hišo ni 
smela, ker ni krščena; bila je pravzaprav perhta.« (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev 
IV. Celje 1970, 319.)
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berta. Pri vsaki hiši je klobasar pobiral klobase, meso, kruh, vino in tako 
dalje. Darove je nato odnesel na sani, ki jih je vlekel osel. Na saneh so imeli 
majhno skrinjico, jerbas za shranjevanje darov. Na oslu je ponavadi sedela 
»žalostna postava, namreč pol človeka in pol živali. To bitje ima namreč kako 
kravjo glavo in kožo črez gornji del telesa, spodnji del je pa kakor navadno.«14 
Tako so hodili od hiše do hiše in nabirali darove. Zvečer so se zbrali v kateri 
od hiš in si tam kuhali klobase, vino in se veselili in pili pozno v noč. »Šele 
proti jutru se vrnejo domov. Večinoma so vsi napiti da komaj hodijo.«15 

Tudi v članku Jelene Leiler najdemo podobne opise praznovanja treh 
kraljev. Opisuje, da se še danes trije fantje oblečejo v krale,16 na glavi nosijo 
visoke kape, ki so znotraj osvetljene, v roki imajo sabljo. Z njimi je še no-
silec zvezde, ki je prav tako razsvetljena. Vsi štirje stopajo v hiše in pojejo 
blaško koledo.17

Opis praznikov je Mica nadaljevala z omembo 7. januarja, ko so prazno-
vali god svetega Valentina,18 ki je prinesel zdravje živini.

Omenila je tudi 17. januar in praznovanje goda svetega Antona puščav-
nika, zavetnika živine, posebno svinj. Mica navaja, da je vsaka gospodinja 
nesla klobaso v cerkev za župnika.

V nadaljevanju Mica omeni sv. Nežo, in sicer: »21. Prosinac je god svete 
Neže držijo ga za zdravje kulic.«19 

Mica nadaljuje z opisom pusta in navaja, da so na pustni dan dopoldne 
ponavadi še delali, popoldne pa so odšli fantje »pust preganjat«, fantje in 
dekleta so plesali, »fantje uganjajo vsakovrstne burke na primer se oblečejo 
v stare šare Lorfe na obraz denejo.«20 Štirje fantje so se postavili drug za 
drugega, prvi je imel na glavi komat in na vrhu komata21 majhen zvonček, 
ostale tri pa so pokrili z belo rjuho. Tako oblečene so imenovali šimelj.22 

 14 Navaja Tinja.
 15 Navaja Tinja v pismu.
 16 Kralje.
 17 Več o tem: Jelena Leiler, Blače so drugačne. V: Tako smo živeli, Življenjepisi koroških 

Slovencev 11. Celovec 2003, 88.
 18 God sv. Valentina se sicer praznuje 14. februarja, vendar je »osebo rimskega sv. Valentina 

ljudstvo pri nas zamešalo še z osebo passauskega škofa sv. Valentina, ki goduje 7. januar-
ja.« (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev IV. Celje 1970, 364.)

 19 Kulice – teleta. Sv. Neža je predvsem varuhinja ovac, zavetnica pastirjev in ovčarjev. Ker 
začno v drugi polovici januarja kokoši ob pravilni negi spet nesti, najbližji svetniški god 
pa je bila sv. Neža, pravijo na Slovenskem, da se na dan sv. Neže putam rit odveže. (Niko 
Kuret, Praznično leto Slovencev IV. Celje 1970, 334.)

 20 Navaja Mica.
 21 Naglavni konjski ali goveji jarem.
 22 »Ziljani vodijo šimlja, saj je Zilja konjerejska pokrajina. Fantje so se spravili pod rjuho, 

prvi je nosil konjski podobno glavo. Šimlja vodi hlapec za uzdo in ga poganja z bičem.« 
(Niko Kuret, Praznično leto Slovencev I. Celje 1965, 43.)
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Ljudje so se s šimljem zabavali in hlapec ga je vodil po vasi, nato so ga 
kovali itd. »Seveda radovednih žensk in otrok ne manjka, da delajo krik in 
vrišč.«23 Šimelj je tudi nagajal opazovalcem, najraje dekletom, velikokrat je 
dekleta vrgel v sneg in potem so se vsi smejali. Ženske in otroke so metali 
v sneg tudi vsi tisti, ki so imeli na obrazu masko. Na pepelnico24 so pusta 
pokopali v sneg in zapeli tole pesem: »Zdaj je pusta vkrj, zdaj je Bog pomaj, 
/ stare babe bodo petale,25 dečle bodo vekale, / zdaj pa bode Bog pomaj, pri-
šla je pepelnica, / vstala je dečva še devica, zdaj se bode štelava / zdaj se bode 
pucala da potlej dobila možja bo.« (iz pisma Marije Grafenauer).

Leilerjeva prav tako navaja, da so se na pusta moški zbrali v gostilni 
in se dogovorili, kdo bo kovač in kdo bo šimelj. Omenja tudi pokop sla-
mnatega šimlja, ki so ga s procesijo pospremili od vasi do potoka, ga tam 
zasmodili in vrgli gorečega v potok.26

Mica navaja, da je bilo od pepelnice, s katero se začenja postni čas, do 
velike noči vse mirno in opis nadaljuje s cvetno nedeljo.

Pojasnjuje, da so na cvetno nedeljo pred sveto mašo nesli »prandelne« 
ali kot so to imenovali tudi butaro, t. i. prajteljne,27 blagoslovit. Narejeni 
so bili iz šmrlinovih28 ali sremšovih vej, na katere so bili nataknjeni rožiči, 
jabolka, preste. Pred mašo je duhovnik blagoslovil prajteljne, po blagoslo-
vitvi so vsi hiteli s prajteljni okoli cerkve in potem domov. Doma je šel vsak 
še trikrat okoli hiše in nato vanjo. Verjeli so namreč, da bo tisti, ki bo vse 
to najhitreje opravil, tudi to leto z delom najhitreje končal. Blagoslovljeni 
prajtelj so pri hiši uporabljali za različne namene, če je kdo umrl, so dali 
prajtelj na prag, preden so iz hiše nesli mrliča, ob poroki so ga dali na prag 
v nevestinem in ženinovem domu, preden sta šla v cerkev, in prav tako tudi 
takrat, ko sta se mladoporočenca vračala iz cerkve domov. Če so kupili ži-
vino, so prajtelj dali na prag v hlevu, preden je vanj stopila živina, na prag 
so ga dali tudi spomladi, ko je šla živina prvič na pašo. Kadar so živino 
peljali na planino, so vzeli iz butare eno šibo in z njo priganjali živali, na 
planini so šibo dali za kakšno poleno, da v hišo ne bi udarila strela. V pri-
meru hudega grmenja so prajtelj dali tudi na ogenj za pomoč.

 23 Navaja Mica.
 24 Sreda po pustnem torku.
 25 Molile.
 26 Povzeto po Jelena Leiler, Blače so drugačne. V: Tako smo živeli, Življenjepisi koroških 

Slovencev 11. Celovec 2003, 95.
 27 Cvetni šop. »Po veliki večini slovenskega ozemlja se imenuje torej cvetni šop po pecivu, 

ki je včasih viselo na njem. Pripravljeno je bilo iz nekakšnega presnega testa (presnec, 
prajtelj). (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev I. Celje 1965, 116.)

 28 Smrlinje – zelenje brinovega drevesa, gospa Mojca Grafenauer jim pravi srimša ali nava-
dni brin.
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Mica v pismu omeni, da so pred veliko nočjo botri dali otrokom štrnec29 
in jajca ter podrobneje nadaljuje z opisom dogajanja na veliki četrtek. Na 
veliki četrtek zjutraj je bila sveta maša in med mašo so zvezali zvonove.30 
Popoldne so v cerkvi naredili božji grob in počakali na mrak, da so molili 
rožni venec. Fantje so bili na ta dan zelo razigrani. Veljalo je namreč, da 
lahko ponoči vse stvari, ki jih najdejo na prostem, pred domačijami, zvle-
čejo daleč stran. Tako so neko leto našli voz, poln drv, ki so ga postavili na 
nizko streho. Najprej so na streho znosili drva, potem še voz in na strehi 
voz spet napolnili. Spet pri nekem drugem kmetu so našli pred hišo dvajset 
komatov.31 Nesli so jih tako daleč od kmetove hiše, da so jih naslednje jutro 
hlapci zelo dolgo iskali. »Niti živali nimajo pokoja. Dobili so enkrat kuro, ki 
je hodila le pod neki grm spat, in so jo vjeli in zanesli gor na drevo, ter jo na 
drevo privezali.«32 Pravijo namreč, da s tem postu kragen33 lomijo. V petek 
so po navedbah Mice cel dan molili.

Nadalje Mica opiše dogajanje na veliko soboto zjutraj, ko so odšli po 
blagoslovljeno vodo in po blagoslovljeni ogenj. Na poti iz cerkve domov 
so odvezali zvonove, torej spet so začeli zvoniti. Ko so gospodinje zaslišale 
zvonove, so nesle blagoslovljeno vodo okoli hiše. Pri vsakih vratih so si že 
prej naredili majhne jamice, kamor je gospodinja zlila malo vode in dodala 
še tri blagoslovljene križce. Medtem so se otroci igrali in kotalili po tleh. 
Popoldne so ponavadi dekleta nesla blagoslovit hrano in se z jerbasi34 kar 
se da hitro vrnile domov. Verjeli so, da bo tista, ki pride prva domov, tudi 
z delom prva gotova. Včasih je katera zaradi hitenja na poti domov tudi 
padla in so jo potem vaščani vso leto jezili, na kresni večer pa so zanjo v 
ogenj vrgli gorečo kroglico.

»Potem je gorvstajenje, velika množica ljudi se zbere v cerkvi, vstajenje 
je slovesno,« navaja Mica. Duhovnik je prišel iz cerkve s svetim rešnim 
telesom, med tem so začeli zvoniti in streljati, nadaljuje v pismu Mica. 
Leilerjeva navaja grevstajenje kot izredno slikovit dogodek.35

 29 Šartelj. »Koroška in štajerska posebnost je, da na veliki ponedeljek botri obdarujejo svoje 
krščence in birmance.« (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev I. Celje 1965, 245.) 

 30 »Odločba o prenovljenem praznovanju velikega tedna je premaknila slovesno mašo veli-
kega četrtka na večer med peto in osmo uro. S tem je prizadela stari red in z njim zvezane 
navade. Po starem je dopoldne vse, kar ni moglo k službi božji, čakalo, da zapoje farni 
zvon. Oglasil se je, ko je duhovnik pred oltarjem zapel slovesno glorijo. Nato pa je zvon 
utihnili za tri dni, do sobote.« (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev I. Celje 1965, 157.) 

 31 Drv.
 32 Navaja Tinja.
 33 Vrat.
 34 Košara, ki je bila ponavadi nova, če pa ne, so jo uporabljali samo za žegen.
 35 Glej Jelena Leiler, Blače so drugačne. V: Tako smo živeli, Življenjepisi koroških Slovencev 

11. Celovec 2003, 102.
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Naslednje jutro, na veliko noč, kot piše Mica, so začeli ob dveh ponoči 
streljati in zvoniti, tako da so večinoma sodelovali vsi prebivalci vasi in 
odšli iz ene cerkve v drugo molit. Po prihodu domov so imeli zajtrk: hren, 
jajce, meso, klobase, kruh in kavo. Kdor še ni bil zjutraj v cerkvi, ni smel 
jesti blagoslovljenega mesa. Potem je bila sveta maša. Popoldne so otroci na 
vasi sekali jajca. V ponedeljek in v torek zjutraj so prav tako odšli v cerkev 
in imeli enak zajtrk kot v nedeljo. Na belo nedeljo so otroci odšli k prvemu 
obhajilu, deklice so nosile bele obleke.

Kratke opise Mica v pismu nadaljuje z Jurjevim (24. aprilom), in sicer 
navaja« 24. M. Travna36 je god svetega Jurija ta dan se izseljujejo gosti.«37 
4. V. Travna38 je praznik sv. Florjana, da bi nas obvaroval pred ognjem, pri 
sveti maši so feirnverkarji39 oblečeni.40 

Mica in Tinja svoj opis nadaljujeta s kratko omembo binkošti. Na bin-
košti41 zjutraj so ženske z blagoslovljeno vodo kropile hišo, veljalo je, da so 
s tem ujele duha.42

Natančnejši opis je Mica spet namenila opisu telovega, in sicer navaja: 
»Na svetega rešnjega telesa43 je naj lepši in naj slovesnejši dan ako je lepo 
vreme. Gospod nesejo sveto rešnjo telo okoli vasi, pri vsaki hiši kjer sprevod 
mimo gre imajo pred durmi majhen oltar in v oknah sveče prižgane. Spre-
voda se udeleži cela vas, doma ostanejo samo majhni otroci in bolehni. …
majhna dekleta so belo oblečene in imajo vence na glavi. Stiri deklice nesejo 
mater božjo, vsako dekle majhno in veliko ima veliko Svečo, da jo daruje v 
cerkev, ko pridejo z najsvetejšim nazaj v cerkev, tedaj je slovesna maša tudi 
streljanja ne manka.« 44

Dokaj podrobno Mica opiše predvečer šentjanževega (24. junij) in nava-
ja, da so na večer pred kresom45 morali vsi šolarji nabirati drva za kres, ki 
so ga postavili izven vasi. Ko se je začelo temniti, so kres prižgali in okoli 
njega se je zbrala množica ljudi. V kres mečejo goreče lesene kroglice, za 
dekleta in fante, ki so na primer padli med plesom ali z jerbasom, zraven 

 36 April.
 37 Navaja Mica. Jurjevo je po ljudskem koledarju začetek pomladi. Gosti – najemniki, hlap-

ci.
 38 Maj.
 39 Po navedbah informatorjev so prišli gasilci k maši oblečeni v svoje uniforme.
 40 Navaja Mica v pismu. Zaščitnik pred ognjem.
 41 Binkošti ravnajo cerkveno leto do adventa. Binkoštni praznik (prihod Svetega Duha).
 42 Cerkev je prikazovala prihod Sv. Duha kot goloba.
 43 Telovo.
 44 Navaja Mica.
 45 Kresni večer je 23. junija.
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pa pojejo: »šiba šajba tota šiba gre črez tristo mesesnov, / tota šiba gre za 
dotičnika, / da ne bosta več padala na plesu.«46 

Nato vržejo kroglico, kolikor le morejo visoko, ljudje začnejo kričati in 
vreščati. Ko pa so se naveličali metati šibe,47 so odšli spat.48 

V nadaljevanju Mica omeni praznovanje »Svetega Petera,49 ki je cerkve-
ni patron, veliko ljudi pride k svetemu Petru na božjo pot, tisti dan sta dve 
maši ena ob 7 ena ob poldesetih. Opoldne pridejo tudi neznani sorodniki v 
goste, povsod jih dobro nasitijo, popoldne pa gredo plesat in plešejo potem 
do večera in celo noč.«50 Mica v nadaljevanju navede tri praznike, ki so bili 
posvečeni obdarovanju žitnih polj, vendar natančnih opisov ne podaja. 25. 
julija so praznovali god svetega Jakoba, 26. julija pa god svete Ane.

2. avgusta Mica omenja god svetega Porcijunkula, takrat se je navadno 
začela mlatev. Po starem izročilu so ljudje na ta dan odšli na božjo pot.51 V 
božjepotni cerkvi Pri našej Gospe v Grabnu so imeli slovesno mašo.52 Vsi 
trije prazniki so bili posvečeni obvarovanju žitnih polj. 

Mica več pozornosti posveti 17. avgustu, ki ga navaja kot pomemben 
vaški praznik. Imenuje ga praznik vasi in takrat so večinoma vsi odšli na 
božjo pot. Praznovali so ga zato, ker je 17. avgusta leta 1834 ob šestnajstih 
popoldne strela udarila v neko hišo in je pogorelo pol vasi. Od takrat, ko 
so začeli praznovati ta dan, strela v vasi ni več nikoli udarila. 

Mica nadaljuje z opisom dogajanja 4. oktobra, na rožnivensko nedeljo. 
Po navedbah Leilerjeve se prvo nedeljo v oktobru vrne višarska Mati Božja 
v Graben, kjer »prezimi«. Še danes traja, kot mu pravijo – stari žegen, dva 
dni. Mati Božja ostane čez zimo in se vrne na Svete Višarje 25. marca, ko 
je spet svečana maša v Grabnu. Po Micini obširnosti opisa praznika je ve-
ljal žegen za enega najpomembnejših praznikov Blačanov. Mica natančno 
opiše dogajanje ob žegnu, navaja, da sta bili pri naši Gospi v grabnu dve 

 46 Navaja Mica.
 47 »Šibe so četverooglati platiči, deščice in bukovega lesa, z luknjo v sredi … mečejo jih v 

čast sv. Janeza Krstnika … (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev II. Celje 1967, 94, 96.)
 48 Več o tem glej: Kuret Niko, Praznično leto Slovencev, II. del (poletje), 1967: 93–96.
 49 29. junij.
 50 Navaja Mica Grafenauer.
 51 Porcijunkula je ime cerkvice blizu Assisija, kjer je rad prebival sv. Frančišek Asiški. Po 

legendi je papež Frančišku potrdil popolni odpustek za vse, ki porcijunkulsko cerkev 
obiščejo in se spovedo 2. avgusta. (Niko Kuret, Praznično leto Slovencev II. Celje 1967, 
233.)

 52 V Blačah dve cerkvi. V jedru vasi je župnijska, posvečena sv. Petru in Pavlu, zgrajena v 
letih 1493 do 1498. Starejša je romarska cerkev Pri našej Gospej v Grabnu, posvečena 
Rožnovenski materi. Zgrajena je bila okoli 1450, vseskozi pa je bila počivališče za romarje, 
ki so romali peš na Svete Višarje (Jelena Leiler, Blače so drugačne. V: Tako smo živeli, 
Življenjepisi koroških Slovencev 11. Celovec 2003, 65).
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sveti maši, prva od 7. zjutraj, druga od pol desetih. K prvi so odšle veči-
noma gospodinje in starejši ljudje, k drugi pa mladina. Pred mašo so se 
mladeniči zbrali v bližnji gostilni in se s spremljavo godbe odpravili proti 
cerkvi, s seboj so nosili okrašen liter vina. Tudi dekleta so si nadela lepša 
oblačila kot sicer. 

Po končani maši so se mladeniči zbrali pod lipo pred cerkvijo in ča-
kali, da odzvoni Ave Marija. Po končani molitvi so, kot je navedeno v pi-
smu, zavriskali in odšli pojoč proti domu. Dekleta so pred cerkvijo vabila 
sorodnike ali znance na obed ali vahte. Gospodinje so ta dan pripravile 
najboljše jedi. Veliko ljudi je prišlo tudi iz drugih krajev, tudi te so dekleta 
povabila, da se okrepčajo. Rekli so jim neznani sorodniki.53 Po kosilu so 
se fantje spet zbrali in z lepo okrašenimi konji prijahali v vas. Navadno je 
bilo okoli deset konj. »Sredi vasi imajo lesen čeber na malem stebru. Jezdici 
jahajo v skoku mimo čebra in pobijajo po dnu, kdor ga zdrobi, dobi venec 
od dekleta. To je štehanje. Po štehanju se začne prvi rej.« 54

Plesa so se lahko udeležila le poštena dekleta, tista, ki so poštenost za-
pravila, pa se plesa niso udeležile. Mica v pismu natančneje ne navaja, na 
kaj se nanaša poštenost deklet. Prvi rej je bil navadno pod lipo. Vsak fant 
je že imel v naprej izbrano svojo plesalko, vsaka plesalka je morala narediti 
svojemu plesalcu šopek, »pušel iz nagelna.« Že dva ali tri tedne prej so se 
dekleta med seboj dogovorila, kako bodo oblečena, kot Ziljanke, Slovenke 
ali Nemke. Slovenke so imele kratke obleke, Nemke pa dolge. »Dekleta so 
oblečene v slovenski obleki imajo kratke kikle predno gredo v prve55 pa za-
pojejo. Potem pa plešejo, seveda gledalcev tudi ne manka, ko je to končano 
pa gredo na zol in plešejo do večera in celo noč, vsaka deklica more dati 
tistemu skaterim je plesala prve šaplo,56 to je srejca, ovratnik, šnajctihel,57 
cigaretne, jabolke, orehe in tako dalje.«58 

Fantje so pripravili »konto,« to je pomenilo, da je fantovska družba sku-
paj kupila sod vina, ki so ga na žegenj skupaj spili, poskrbeti pa so morali 
tudi za godce.

V ponedeljek je bila spet sveta maša pri naši Gospi v Grabnu. Po koncu 
svete maše so se ljudje zbrali pred cerkvijo in zapeli: »Devica Marija pri 
naši Gospi bode Boga prosija za grešnike, / vse in pa tudi zame, in pa tu 

 53 Ljudje, ki so prišli na sveto pot iz drugih krajev.
 54 Navaja Tinja.
 55 Ples Prvi rej.
 56 Šaplanje. Šaplo je darilo, ki ga ja fant prejel od dekleta. Ponavadi je to bila bela srajca, po 

navedbah informatorjev tudi nageljček.
 57 Robček.
 58 Navaja Mica.
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zame, / Bog nam daj na dober čes prvi raj začeti, še nah ga nebmo neli.«59 
Potem se je po navedbah Mice, začel ples. Vsak je plesal z isti deklico kot v 
nedeljo. Po plesu so še nekajkrat zapeli zgornjo pesem, potem pa so odšli 
pod zol60 in tam plesali še cel dan in celo noč. S tem se je žegen končal. 

Tudi Leilerjeva navaja dva žegna v Blačah, vendar z razliko, da se prvi 
žegen, ki traja en dan, dogaja v cerkvi sv. Petra in Pavla, drugi, prvo nedeljo 
v oktobru, pa traja dva dni in je v cerkvi Matere Božje v Grabnu.61

Na god vseh svetih, 1. novembra, Mica opisuje otroke, ki so hodili z 
vrečo na rami od hiše do hiše v krapče,62 krapče so jim dajale gospodinje 
v dar za spomin na verne duše. Na god vseh svetih je bila tudi sveta maša, 
popoldne so molili rožni venec, potem so odšli v procesiji za rajne na po-
kopališče in tam blagoslovili grobove. Na vsakem grobu so prižgali sveče.

V mesecu novembru Mica v pismu navaja še dan vernih duš (2. no-
vember), ko je bila pri Gospi v Grabnu sveta maša, nato so odšli na poko-
pališče, da so blagoslovili, kar dan pred tem niso utegnili. Opis nadaljuje 
z 11. novembrom in praznovanjem goda svetega Martina kot praznika za 
zdravje živine.

Ob koncu leta je Mica izpostavila sledeče: »Predvečer pred svetim Mi-
klavžem se oblečejo trije ali štirje v kožuhe in eden v belo rjuho tistemu 
pravijo telipi63 najprej gre samo telipi noter v hišo k otrokom da molijo, po 
tem jim da darilo, jabolke, orehe, šolske reči in tako dalje kar mu pač dajo 
stariši, potlej se pa pokažejo še grdi noter, ko se v eni hiši naskačejo pa gredo 
zopet v drugo.«64 

Tudi Jelena Leiler omenja Svitne (25. november), dan sv. Katarine. Po 
njenih navedbah so v njeni družini še okrog leta 1978 praznovali 25. no-
vember, ko je sv. Katarina zaprla duri vsem rajkam in rajovcem. Svitne, 
dnevne jutranje maše, so se začele po prvi nedelji v adventu in so se brale 
do božiča. Za mlade so bile maše, h katerim so hodili še po temi, posebno 
doživetje. Po maši pa je vsak odšel domov po običajnih opravkih.65 

Mica opis nadaljuje s 13. decembrom, ko so praznovali god svete Lucije, 
zavetnice vida, ki ga samo omeni. 

 59 Navaja Mica.
 60 Plesišče, ki je lahko kjer koli, v gostilni, na prostem.
 61 Jelena Leiler, Blače so drugačne. V: Tako smo živeli, Življenjepisi koroških Slovencev 11. 

Celovec 2003, 119.
 62 Posebni kruhki, s katerimi gospodinje obdarujejo otroke.
 63 Najlepši.
 64 Navaja Mica.
 65 Jelena Leiler, Blače so drugačne. V: Tako smo živeli, Življenjepisi koroških Slovencev 11. 

Celovec 2003, 72.
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V svojem članku ga navaja tudi Leilerjeva, in sicer so vsi, ki so lahko, 
romali k sv. Luciji na Plešišče, kjer je bila in je še zmeraj maša. Pred mašo 
so se opašali,66 mežnar je držal v roki vretence z vrvico, ki ga je odvijal, ko 
je šel darovalec z njo okoli oltarja. S to vrvico so doma opašali okrog glav 
otrok, saj naj bi sv. Lucija pomagala pri očesnih obolenjih.67

Sorazmerno kratek opis Mica nameni praznovanju božiča. Omeni le, 
da so večer pred božičem kadili okoli hiše in v hiši, na mizo so postavili 
tri hlebe kruha troštarja, dar svetega duha. To so naredili tudi večer pred 
novim letom. Zvečer so otroci postavili jaslice ali božično drevesce, opol-
noči je bila polnočnica kakor večinoma povsod, ko so prišli domov, jim je 
gospodinja že pripravila hrano.

Mica omeni, da so na štefanovo68 zjutraj blagoslovili štefanovo vodo, 
sveti Štefan je tudi zavetnik konjev. Na dan svetega Janeza (27. december) 
pa so blagoslovili šentjanževo vino. Natančnejših opisov Mica in Tinja ne 
podajata.

Dan pred nedolžnimi otročiči, 27. decembra, so hodili otroci s šibo ali z 
vejo od hiše do hiše in tepežkali odrasle, medtem pa so govorili: »Šipte šaple, 
Bog ti daj srečo zdravje veselje, duši sveti raj.«69 V vsaki hiši so dobili kakšen 
krajcar, jabolka, orehe in tako dalje. Zvečer so tudi odrasli šapljali70 od 
hiše do hiše, kjer so imeli dekleta in govorili isto kot otroci, le da so dodali 
še:«kar je tukaj gre na tej veji zelenja, tolkaj imej ti veselja, kar je tu gre vršič 
tolkaj imej otročič.«71 Dekleta pa so jim ponudila steklenico segretega vina.

Mica zaključi opis koledarskih šeg z dnem svetega Silvestra, ko so se 
zabavali z vedeževanjem, »trunšvanjem.« Na mizo so položili klobuke in 
pod vsakega skrili predmet, ki je nekaj pomenil. Pod prvi klobuk so po-
ložili ključ, ki je pomenil gospodarjenje, pod drugega glavnik (vdovstvo), 
pod tretjega prstan (ženitev), pod četrtega oglje (smrt), pod petega ze-
leno vejico72 (sreča), pod šestega rožni venec (pobožnost), pod sedmega 
denarnico(bogastvo), pod osmega butaro(selitev), pod devetega punčko 
(otrok). Nato so začeli dvigovati pokrivala. Vsak je imel pravico trikrat 
vzdigniti, če je trikrat odkril isto, se mu bo napoved zagotovo uresničila, 
npr. če je odkril punčko, je to pomenilo, da bo dobil otroka ženskega spola. 
Podoben opis vedeževanja najdemo tudi v prispevku Leilerjeve.

 66 Obred za obrambo pred boleznijo.
 67 Povzeto po Jelena Leiler, Blače so drugačne. V: Tako smo živeli, Življenjepisi koroških 

Slovencev 11. Celovec 2003, 82.
 68 26. december, sv. Štefan, zavetnik konj in živine.
 69 Navaja Mica.
 70 God nedolžnih otrok so v Blačah imenovali šapljanje, tepeškanje ali tepežnica.
 71 Navaja Mica.
 72 Najverjetneje brinovo ali smrekovo (op. B. G.).
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Mica in Tinja Grafenauer v svojih pismih nista opisala samo koledar-
skih šeg, ampak sta delno opisala tudi šege življenjskega cikla, ki jih na-
vajam v nadaljevanju. Zanimiv podatek je, da je prav tako kot pri opisu 
koledarskih šeg tudi pri življenjskih šegah Mica omenila samo določene. 
Nikjer ne zasledimo šeg, povezanih z rojstvom otrok. Obstaja verjetnost, 
da sta na rojstvo enostavno pozabila ali pa Mica, ki sama ni imela otrok, 
šege ob rojstvu ni pojmovala kot bistvene. Izpostavila sta le tiste, ki so bile 
– glede na njuno dojemanje in pomen šeg – zanju pomembne. 

Smrt

Če so imeli v hiši umirajočega človeka, so njegovi domači poklicali v 
hišo nekaj ljudi, da so molili zanj. V primeru smrti so mrliča položili za 
48 ur na pare, mrtvaški oder. Zvečer je prišlo veliko ljudi molit za umrlega 
in gospodinja jim je postregla s skodelico kave, preden so odšli domov, so 
dobili še žemlje, kruh in vino. Drugi večer so ravnali prav tako kot prvi. 
Čez dan je prišlo veliko ljudi kropit mrliča in ob odhodu so tudi dobili 
žemlje, kruh in vino. Po 48 urah je prišel v hišo gospodar in s pomočjo 
obiskovalcev so peljali ali nesli mrliča na pokopališče. Na pokopališču so 
molili za umrlega, duhovnik se je zahvalil vsem prisotnim, da so se ude-
ležili pogreba, otroci so dobili žemlje. Zvečer so se ponovno zbrali v hiši 
umrlega, kjer so molili zanj, postreženi so bili spet s kruhom, žemljami in 
vinom. Osem dni po pogrebu je bila sveta maša za umrlega, duhovnik je 
na pokopališču blagoslovil grob. 

Ženitvovanje

Pred snubitvijo so poslali v nevestino hišo kakšno žensko ali moškega, 
da je povprašal, če nevestini starši dovolijo snubitev in ženinu, da vstopi 
v hišo. Če so nevestini starši privolili, sta v hišo vstopila ženin, njegov oče 
ali kak drug moški, če ženin na primer ni imel več očeta. Po uspešnem 
pogovoru je ženin dal nevesti likof. Gospodinja jim je postregla s kloba-
sami, kruhom in vinom, zaradi katerega je postajalo vzdušje vedno bolj 
prijetno. Za tem so se začeli pripravljati za svate. Dan pred poroko so na 
ženinov dom peljali čisto balo iz nevestinega doma. Lepše stvari, kot na 
primer butaro, rjuhe in kolovrat, so postavili na voz spredaj. Na ženinovem 
domu so vse stvari razstavili v izbo, »da potlej hodijo ljudje gledat da hva-
lijo nevestine reči seveda opravljivih jezikov tudi ne manka da zasmehujejo 
nevestine reči.«73 

 73 Navaja Mica.
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Nato je duhovnik pri maši tri nedelje pred poroko veseli dogodek napo-
vedal. Na poroko so povabili veliko ljudi in ko je bil poročni obred končan, 
sta mladoporočenca med otroke pred cerkvijo vrgla krajcarje, prav tako 
tudi svatje. Potem sta odšla v »farovž,«74 kjer so vpisali poroko.

Na ženinovem domu so čez nevesto v hišo vrgli kokoško, saj so verjeli: 
»ako je kdo nevesti kaj zunšvov75 naj pobere kura nas«.76 Potem sta pred 
vhodom v hišo razrezala kruh, ženin je medtem dal kakšen krajcar otroku, 
ki mu je bil boter, nevesta pa je dala krajcar deklici, kateri botra je bila. Ob-
darjena otroka sta morala enkrat teči okoli hiše. Preden so gostje vstopili v 
hišo in molili, je nevesta z blagoslovljeno vodo kropila okoli hiše. Nato se 
je začelo slavje, prišlo je še veliko svatov, vsi skupaj so jedli, pili in plesali. 
Dan po poroki sta mladoporočenca plačala sveto mašo, nevesta pa je tudi 
na pokopališču razrezala pogačo in jo razdelila med otroke. Osmi dan po 
poroki sta odšla obiskat nevestine starše.

Ljub brat
tako je zdaj končano kar sem ti napisala in kar sem vedela ako še kaj manka mi piši 
če hočeš še kaj vedeti. A jas mislim da nisem ničesar pozabila. Pa ne misli da je bilo to 
zame malo dela, kajti jaz in Šimen hodiva vsak dan v goro cel dan sem vozila a zvečer 
sem morala vsak večer pisati zate te bukvice še spanje si mi odtrgal, toliko sem mislila 
vse noči, da še spati nisem mogla. Poterpi še do velike noči brez hlač kajti zdaj ti jih ne 
moremo poslati Štofa ni več takega, tako zdaj pa moram že enkrat končati kajti mene 
že roka boli.

Pozdravlja te tvoja sestra Mica

Na koncu pisma je Mica napisala še nekaj različnih voščil, primernih 
za različne priložnosti:

Tu ti napišem kako sem voščila županu:

1
Še majhna sem deklica, 
povedala nekaj pa bi rada, 
sicer le malo znam in vem,
a to odkrito reči smem:
Župana imamo dobrega,
da nihče nima boljega,
zato ohrani naj vas Bog, 
varuj nesreč in vseh nadlog!

2
Blagi župan voščim vam
Dobro vse in kar imam,
to podam vam srčno rada,
truda malega je sad.
Dobrovolno ga spremit
in preverjeni bodite,
da stem le hrepenim,
s čemur vas razveselim!

 74 Župnišče.
 75 Kaj slabega želel.
 76 Navaja Mica.
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Mica v pismu predlaga bratu: 

Ako hočeš kakemu prijatelju voščit: 
To stara je bila med navada:
Da srečo ob godu želim si rada,
od nekdaj že kakor otroka mlada,
Naj torej ta šega še danes velja!

Moj listek poslan je iz hiše do hiše,
poslušaj kaj zvesti prijatelj ti piše:
»Veselje Ti, srečo in zdravje Bog daj,  
Prav dolgo življenje, naposled pa raj.«

Ljubi brat
Tu ti napišem ko moraš na očetov god  
očetu pismeno voščiti.

Prišel je čas zopet mili
in Svečana štirinajsti dan,
spomin mi zora je vzbudil:
Vaš god je, oče, praznovan!«

Radost mi vselej je rodilo
to jutro nekdaj še doma,
z besedo sem otroško milo
blaginjo prosil vam z neba.

Odšel nato sem v kraje tuje,
povsod je vendar Bog pri nas, 
nad Vami kot nad mano čuje,
molitve moje sliši glas:

V radosti blaženi ohrani
mi ljube stariše o Bog!
Ohrani srečne jih in brani
bolesti, križev in nadlog!«

Naj dolgo zdravi in veseli
uživajo prijazne dni,
nekoč pa v večnosti dodeli
plačilo, Bog, jim večni ti!

Ludvig pa naj jim takole vošči

Doma bi hotel danes biti,
z besedo verno vam odkriti
vse misli svoje in želje!
Oh, da bi pač prečjub oče,
vam mogel pokazati
ljubezni polno to srce!

Saj drugega za vas storiti
ne morem zdaj, kot le moliti,
prositi večnega Boga,
da blagodari vas bogato,
nekoč pa vzprejme v hišo zlato,
nebeško vam veselje da!

To vse je, kar Vam, blaga mati, očr,
za god iz tujega poslati
utegne detece odtod.
Vzprejmite te besede mile,
ki so v ljubezni se rodile,
vzprejmite jih v veseli god!

Na srčen pozdrav na Ludviga  
od sestre Mice

Mica v pismu ne poda le suhoparnega opisa praznikov in šeg koledar-
skega in življenjskega cikla, temveč dodaja pronicljivo zapise osebnih ob-
čutij dojemanja posameznih praznikov ali šeg. V pismih se zrcali ljubeč in 
spoštljiv odnos med bratom in sestro, njuna predanost slovenskemu jeziku 
in osebna afiniteta Mice in Tinje do posameznih praznikov in šeg, ki jim 
posledično v pismih namenita največ prostora in pozornosti. 

Doživljanje pisma je vedno zelo intimno, hkrati pa odraža tudi duh 
časa. Dojemanje sporočila, ki ga prinaša, je poleg osebnih občutij posa-
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meznika torej vsaj delno odvisno od vsakokratnih družbenih, socialnih in 
zgodovinskih razmer. Pisma so izjemno zanimiv vir, saj nam poleg iskanja 
znanstvenih elementov dopuščajo vpogled v globoko intimna razpoloženja 
dopisovalcev. 
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Pismo Marije Grafenauer iz Blač, napisano bratu Tinji okoli leta 1912, hrani Boža Gra-
fenauer.

Pismo Tinje Grafenauerja, napisano sestri Mici okoli leta 1912, hrani Boža Grafenauer.
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AN ATTeMPT oF ReCoNSTRUCTiNG THe HoLiDAyS iN BLAČe 
oN THe BASiS oF PeRSoNAL LeTTeRS 
Summary

The author stresses the importance of individual personal letters as an ethnological source 
for demonstrating the sense of festive life of the Grafenauer family from Blače at the be-
ginning of the last century. The letters of sister and brother, Mica and Tinje Grafenauer 
from Blače in Ziljska dolina in the Austrian Carinthia are unique and representative. They 
present in detail the sister’s and brother’s point of view on costumes and holidays in the 
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Blače village around 1912. The author thinks of them as of a document that does not only 
show us the attitude of their authors towards the discussed theme but also as of a document 
which offers a broader perspective on the local social world and local history. 
The presented materials are a good basis for the future research on costumes and holidays 
in Ziljska dolina as well as for the completion of the already existent findings.

VeRSUCH eiNeR ReKoNSTRUieRUNG VoN FeSTeN  
iN BLAČe iN ZiLJSKA DoLiNA AM BeiSPieL VoN BRieFeN 
Zusammenfassung

Die Autorin betont in dem Artikel die Bedeutung von persönlichen Briefen als einer inter-
essanten ethnologischen Quelle für die Darstellung des feierlichen Lebens der Grafenauer 
Familie aus Blače in Ziljska dolina am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Die Briefe von der 
Schwester und dem Bruder, von Mica und Tinje Grafenauer aus Blače in Ziljska dolina in 
Kärnten/Österreich sind einzigartig und repräsentativ. Sie stellen detailliert die Ansichten 
der Schwester und des Bruder über die Bedeutung von Bräuchen und Feiertagen in dem 
Dorf Blače in Ziljska dolina um 1912. Im weitesten Sinne stellen die Briefe für die Autorin 
ein Dokument dar, das nicht nur das persönliche Verhältnis der beiden Briefschreiber zu 
dem behandelten Thema zeigt, sondern auch die breiteren Prozesse in dortiger sozialen 
Welt und der lokalen Geschichte erläutert. 
Die vorliegenden Materialien sind eine gute Basis für das zukünftige recherchieren von 
Brächen und Feiertagen in Ziljska dolina und auch zu der Ergänzung von schon beste-
henden Feststellungen geeignet.
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Mariborščina kot identitetni  
dejavnik v radijskem diskurzu1

A l e n k a  Va l h  L o p e r t , *  M i h a e l a  K o l e t n i k * *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6'276'282:654.19(497.4Maribor)

Alenka Valh Lopert, Mihaela Koletnik: Mariborščina kot identitetni dejavnik v radijskem 
diskurzu. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 82=47(2011), 1, str. 121–134
Prispevek, ki se osredinja na jezikovno analizo humoristične oddaje Reporter Milan, 
predvajane na mariborski komercialni radijski postaji Radio City in posneti v mestni 
govorici Maribora, skuša potrditi večslojnost medijskega govora kot potrebo po iden-
tifikaciji z govorom okolja in hkrati pokazati na potrebo javnega govora kot nacional-
nega jezika za dosego in odraz kolektivne identitete.
Ključne besede: mediji, identiteta, radijski diskurz, mariborski pogovorni jezik, Radio 
City

1.01 Original Scientific Article 
UDC 811.163.6'276'282:654.19(497.4Maribor)

Alenka Valh Lopert, Mihaela Koletnik: The Maribor Language as the Identity Factor in 
Radio Discourse. Review for History and Ethnography, Maribor 82=47(2011), 1, pp. 
121–134
The paper focuses on the linguistic analysis of a humorous program broadcast on Radio 
City, a Maribor commercial radio station. The program is recorded in the Maribor 

 1 Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta J6-2238 z naslovom Slovenski 
jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora, ki ga financira Agencija 
za raziskovalno dejavnost RS; odgovorni nosilec projekta je red. prof. dr. Marko Je-
senšek.

 * Dr. Alenka Valh Lopert, docentka za slovenski jezik, Filozofska fakulteta Univerze 
v Mariboru, Oddelek za prevodoslovje, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, 
alenka.valh@uni-mb.si

 ** Dr. Mihaela Koletnik, redna profesorica za slovenski jezik, Filozofska fakulteta Uni-
verze v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Koroška cesta 160, 
2000 Maribor, Slovenija, mkoletnik@uni-mb.si
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Colloquial language variety and as such reflects the diversification of media language. 
On one hand there is a need for identification with the language of a local environ-
ment, on the other a need for the national language used in the public sphere in order 
to express collective identity. 
Key words: media, identity, radio dicourse, Maribor Colloquial language, Radio City

Uvod

V sodobni družbi globalizacije, ko so v znanosti in raziskovanju, poli-
tiki ter posameznih strokah, tudi v šolstvu, opazne vedno večje težnje po 
nadomeščanju nacionalnih jezikov z globalnim angleškim – to pa neizo-
gibno vodi k negativni jezikovni asimilaciji – ima jezik, pa naj bo to knjižni 
jezik, idiolekt, sociolekt ali dialekt, za nacionalne entitete, kakršna je tudi 
slovenska, temeljno identitetno vlogo. Ta se enako kot narečna zavest pri 
narečnem govorcu še krepi tudi z uporabo narečij v medijih. V teh se v za-
dnjem času kažeta vedno večja jezikovna demokratizacija in liberalizacija, 
pri čemer se zastavljajo vprašanja o jeziku kot izrazu identitete, vprašanja 
o prestižnosti jezika ter odnosu med knjižnim in neknjižnim, normo in 
vsakdanjim govorom, tj. govorico primarnega okolja ali, bolje, prvim oz. 
maternim jezikom, ki je za večino Slovencev narečje.

Teoretični del prispevka odgovarja na vprašanji o vlogi jezika kot iden-
tifikacijskega elementa naroda in posameznika pri sporazumevanju (ko-
munikaciji) v govorjenih medijih ter o vlogi zvrstnosti (slovenskega) jezika 
pri tem. Prav zato so bile za empirični del raziskave izbrane humoristične 
oddaje Reporter Milan, predvajane na komercialni radijski postaji Radio 
City v Mariboru, ki se z zavestno izbiro neknjižnega pokrajinskega po-
govornega jezika s tovrstnimi oddajami vključuje v okolje in povezuje s 
poslušalci. M. Ule (2005: 131) jezik, ki je človekov najpomembnejši simbolni, 
hkrati pa tudi družbeni sistem, imenuje kar socialna institucija. Pomen 
slovenskega jezika se je v vlogi uradnega jezika po slovenski osamosvojitvi 
z vstopom v združeno Evropo še okrepil.2 A. Vidovič-Muha (2003: 10) 
ugotavlja, da državni jezik deluje kot uradni jezik in ima državnopred-
stavitveno vlogo. In prav v tej vlogi ima velik družbeni pomen: pogosto 
ga uporabljamo za to, da vzpostavimo stike, odnose ali pa se jim izognemo; 
usposablja nas za to, da razvijamo in ohranjamo identiteto; uporabljamo 
ga za posredovanje ali prikrivanje informacij; omogoča nam, da nadzoru-
jemo in da smo nadzorovani. Jezik je moč in instanca oblasti, uporablja-

 2 Glej tudi: A. Vidovič-Muha (2003: 5–25); B. Pogorelec (2003: 203–208); M. Jesenšek (2005: 
192–207).
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mo ga za vplivanje, prepričevanje, upravljanje, nadzorovanje, dominiranje, 
omogoča pa tudi metakomuniciranje, tj. komuniciranje o komuniciranju 
(Ule 2005: 133–134).

Jezik in identiteta

Da jezik postaja vedno pomembnejši element izražanja identitete naro-
da in še posebej posameznika, ugotavljajo tudi tuji jezikoslovci: »Jezik je 
osrednja značilnost človekove identitete. Ko slišimo nekoga govoriti, takoj 
ugibamo njegov spol, stopnjo izobrazbe, starost, poklic in kraj porekla. Poleg 
osebne značilnosti je jezik močan simbol nacionalne in etnične identitete.«3 
(Gibson 2004: 1) »Etnična identiteta je kot druga koža jezikovne identitete 
– jaz sem svoj jezik.«4 (Gibson 2004: 4). Opredelitvi identitete5 v različnih 
slovarjih je skupen pojem istovetnosti, v jezikovnem pogledu je to ne dvom-
no istovetnost posameznika z govorico svojega primarnega okolja (druži-
ne, rojstnega kraja), ki obenem pripada določeni regiji (Makarova 2004: 
288; Pogorelec 1998: 179–193). Za večino Slovencev je to narečje, prvi ali 
materni jezik,6 ki nam je dano ob rojstvu. Najkasneje z vstopom v šolo pa 
se moramo naučiti še skupnega, tj. knjižnega jezika, pri usvajanju katerega 
nam morajo pomagati narečja kot prvi jezik večine, še zlasti otrok. Ker je 
krajevni jezik za mnoge odraz identitete, knjižnega jezika ne želijo upo-
rabljati (Pogorelec 1965: 138; Škarić 2000: 173). Malo je tistih, pri katerih 
vpliva krajevnega govora ne zaznamo, opazen je celo pri profesionalnih 

 3 »Language is a central feature of human identity. When we hear someone speak, we im-
mediately make guesses about gender, education level, age, profession, and place of origin. 
Beyond this individual matter, a language is a powerful symbol of national and ethnic 
identity.« (Prevod: A. Valh Lopert.) 

 4 »Ethnic identity is twin skin to linguistic identity ‒ I am my language.« (Prevod: A. Valh 
Lopert.)

 5 (1) Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ): identitéta -e ž (ẹ) jur. skladnost, ujemanje 
podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost: dokazal je svojo identiteto; ugotoviti 
identiteto z osebno izkaznico / sumljiva identiteta // knjiž. identičnost: identiteta med 
zavestjo in resnico ♦ filoz. dialektična identiteta ki vključuje notranja nasprotja, zaradi 
česar ne more nič ostati trajno enako samo sebi; nauk o identiteti identitetna filozofija; 
mat. identiteta identična enačba; (2) Slovenski pravopis (SP) 2001: identitéta -e ž, pojm. 
(ẹ) istovetnost; neobč. istost; (3) Veliki angleško-slovenski slovar (A-S): identity [aidéntiti] 
noun identiteta, istovetnost, enakost; mistaken ~ zamenjava oseb zaradi velike podobno-
sti; to establish s.o.’s ~ ugotoviti identiteto koga; to prove one’s ~ izkazati se z izkaznico, 
legitimirati se; (4) Veliki nemško-slovenski slovar (N-S): Identität, die, identiteta; (tudi 
Mathematik) enakost; istovetnost.

 6 Po Toporišiču (1992: 236): »Jezik, ki se ga kdo nauči prvega, tj. materni jezik.« oz. »Jezik, 
ki se ga otrok nauči od svoje matere, tj. govornega okolja, s katerim je v stiku, ko se (na-
gonsko) uči jezika.« 
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govorcih – profesorjih, novinarjih, javnih kulturnih delavcih. Kljub mne-
nju o zlitju narečij s knjižnim jezikom ali celo zamiranju narečij zaradi 
izginjanja ruralne kulture, se kaže, da številni govorci ne le ohranjajo svojo 
jezikovno strukturo, ampak jo celo zavestno gojijo in kultivirajo (Kenda 
Jež 2004: 263–276). Izbira jezikovne zvrsti je nedvomno odvisna od okoli-
ščin, v katerih se človek potrjuje kot družbeno bitje. Komunikacijska kom-
petenca (sposobnost prilagoditi jezikovni izraz konteksta) je odvisna od 
konkretne družbene skupnosti (Badurina 2004: 154). Jezikovno križanje/
prepletanje je lahko pozitivno ali negativno – na eni strani deluje kot t. i. 
zmanjšanje diskurzne strategije, torej zmanjšuje napetost med govorci, na 
drugi strani pa omogoča distanciranje od sogovorca ali teme pogovora.7 
Vendar pa se jezik naravno prilagaja rabi in odseva socialno/družbeno 
identiteto govorcev. Temu jezikoslovci pravijo jezikovna variantnost/raz-
ličnost, ki je neizogibna in naravna. Sociolingvisti, antropologi in teoretiki 
kulture raziskujejo pojav jezikovnega križanja (čeprav se pri poimenovanju 
še niso poenotili), da bi razumeli, kako in zakaj posamezniki jemljejo jezi-
kovne različice iz drugih jezikovnih skupin. 

Jezik v medijih

Zanima nas javna komunikacija, ki je – za razliko od zasebne – nepre-
stano pod družbenim nadzorom. Tako v javni komunikaciji predposta-
vljamo rabo knjižne socialne zvrsti jezika, vendar je izbira socialne zvrsti 
odvisna od komunikacijske situacije oz. okoliščin. S tem kažemo na to, da 
knjižni jezik ni pogoj za javno komunikacijo. Pomembna pa je t. i. jezikovna 
kompetenca/sposobnost govorca, da izbere najprimernejšo zvrst. Katero 
zvrst bo govorec izbral, je odvisno od jezikovne kompetence posamezni-
ka, predvsem pa od zunajjezikovnih dejavnikov. Tako zunanje in notranje 
okoliščine močno vplivajo na izbiro jezikovnih sredstev, celo ne glede na 
jezikovno kompetenco govorca. D. Škiljan (1999) zato izpostavlja jezikov-
no kompetenco, komunikacijsko kompetenco in pragmatično normo, pri 
čemer dodaja, da se mora skupnost zavedati, da ni jezikovno homogena. 
Enako zagovarja tudi J. Granić (1996: 220) s poudarkom na komunikacijski 
kompetenci. Poudarja, da tako kot obstajajo jezikovna pravila za tvorjenje 
povedi, torej je to del jezikovne kompetence, obstajajo tudi pragmatična 
pravila za izbor in rabo jezikovnih sredstev, in sicer glede na govorno si-
tuacijo oziroma kontekst. Katero zvrst bo govorec izbral, je odvisno od 

 7 O tem piše sociolingvistka Cecilia Cutler (http://www.pbs.org/speak/speech/prestige/
crossing; dostopno januarja 2011.)
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potreb. Če je izbira neustrezna, prihaja do t. i. šuma, ker je komunikacij-
ska kompetenca nepopolna. Pri izbiri gre za »ekstralingvistične« razloge. 
Zagovarja stališče, da je v javni komunikaciji uporaba knjižnega zaželena 
(čeprav je redko) ali vsaj kar se da blizu tej. Kot ugotavljamo iz zgoraj 
predstavljenega, je jezik socialni fenomen, zato jezikoslovci ne preučujejo 
le glasoslovja, slovnice in pomena, temveč tudi, kako jezik funkcionira v 
socialni situaciji. Jezik namreč razkriva, kaj smo in kaj želimo biti, zato 
nas lahko združuje in tudi ločuje. Kaže pripadnost govorca družbi, ločuje 
posamezne skupnosti, ki oblikujejo svojo govorico (pripadniki manjših 
skupin, kot so družina, pari, sostanovalci, poklicne skupine …). Seveda 
pa jezik lahko predstavlja tudi moč posameznika v dvogovoru. Jezik je 
torej odvisen od socialne strukture v lokalni jezikovni skupnosti.8 D. Ba-
ron (2006) poudarja, da vsi obvladamo več variant jezika, standardnega in 
manj standardnega,9 ki jih uporabljamo glede na socialni kontekst. Prav o 
pomenu socialnega konteksta piše tudi M. Orožen (2003: 216–233), in sicer 
da ljudje govorijo v domačem/družinskem okolju narečje, na delovnem 
mestu pa »svoj govorni sestav prilagodijo nadrejenemu«. Tako prihaja do 
»večje ali manjše prekrivnosti (interference) narečnih prvin s širše pogo-
vorno različico oz. knjižnim jezikom /…/ nadomeščanje le-teh s prestižno 
pogovornimi ali knjižnimi«. Avtorica posega v preteklost in pojasnjuje ra-
zloge za spremembo podobe slovenskih govorov konec 20. st. zaradi izu-
miranja in izseljevanja prvotnega vaškega prebivalstva, dnevnih migracij v 
industrijska in mestna središča, drugih načini dela na podeželju, izginjanja 
rokodelskih poklicev, vpliva »prestižnega govora« šole, cerkve, RTV. Tako 
so postali tradicionalni zemljepisni govori na različne načine prizadeti, ne-
upravičeno podcenjevani, razvrednoteni. O pojmu prestižnosti knjižnega 
jezika piše tudi H. Tivadar (2004: 438), in sicer da je pravzaprav to »inhe-
rentna lastnost knjižne zvrsti; za intelektualno zahtevnejša besedila, tudi 
prosto govorjena, se uporablja skoraj izključno knjižni jezik«. Poudarja, da 
se govor neprestano spreminja in da pretirana elitnost ni dobra, saj pripelje 
tudi do zoženja sporazumevalnega prostora, kjer je jezik do potankosti 
raziskan, vendar ljudem odtujen.10 V slovenskem jezikoslovnem prostoru 

 8 Glej tudi A. E. Skubic (2005); A. Vidovič-Muha (1996: 15–40).
 9 Slovenska terminologija: knjižne in neknjižne zvrsti.
 10 Posledično na nevarnost poudarjanja prestiža knjižnega jezika v medijih opozarjajo tudi 

tuji raziskovalci, zlasti na primeru angleškega radia BBC. D. Hendy (2003: 67) piše o 
jeziku radia Radio Four, ki so ga označili kot »zgornjo povprečno intelektualno stopnjo 
resnosti«, kajti tudi BBC se je odločil za jezik, ki bo ljudem bliže (njihov moto: Nation 
shall speak peace unto nation). O tem tudi H. Tivadar (2004: 449), ki opozarja na pasti 
prestižnosti jezika: prestižnost kot izločevalnost, nestrpnost do »napak« (občutek nezna-
nja lastnega jezika); kontroliranost kot nesproščenost; sekundarnost, neživost knjižnega 
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najdemo obravnavo kultiviranosti jezika, jezikovnega elitizma, prestiža pri 
A. Skubicu (2004: 297–320; 2005). Znotraj t. i. kultiviranih sociolektov in 
elit razlaga vedenje zgornjega razreda, ki, piše, je, kot je bilo v jezikoslovju, 
sociolingvistiki in sociologiji že večkrat ugotovljeno, pogosto odvezano 
strogega sledenja (lastnim) dominantnim konvencijam. To pomeni, da ti-
sti, ki postavlja pravila, jih lahko tudi krši. Torej govorci, ki se zavedajo, 
da je njihov prestiž zagotovljen že drugače (z ekonomskim ali socialnim 
kapitalom), so jezikovno bolj samozavestni in si lahko »dajo duška«, ne da 
bi se bali za svoj ugled.

Tudi v anglosaškem jezikoslovju je sodobna dialektologija del socio-
lingvistike, pri čemer dialektologija raziskuje znotrajjezikovno strukturo 
jezikovnih različkov in mehanizme za njihovo delovanje ter njihovo ze-
mljepisno razširjenost, sociolingvistika pa zunajjezikovne vzroke za nji-
hovo uporabo. P. Trudgill (po Kalogjera 1996: 60–65) navaja prednosti 
narečij: narečja so prav tako kompleksna, izrazno in slovnično kot stan-
dard in niso le zbir napak; da nestrpnost do narečij izražajo prav tisti, 
od katerih bi pričakovali nasprotno (inteligenca, literati, novinarji …); 
da je proces homogenizacije jezika vzrok smrti narečij, to pa predstavlja 
kulturno tragedijo; da smrt narečij lahko povzroči komunikacijske teža-
ve tam, kjer standardni jezik ni več komunikacijsko sredstvo – na meji 
dveh držav – dvojezično območje (Nizozemska–Nemčija; pri nas v Reziji, 
op. A. Valh Lopert); narečja krepijo lokalne skupnosti in regije, to pa je v 
Evropski zvezi nadvse pomembno; standard pa je prednost predvsem pri 
šolanju učencev, ki doma uporabljajo le dialekt. Dvodialektnost, ki se je 
razvila v šoli, kjer se zahteva standard, pojmuje kot sprejemljiv kompro-
mis, če se zavestno in konfrontativno ali kontrastivno obravnava. Namen 
so cio lingvistike je zajetje in opis dejanskega govornega stanja v urbanih 
in industrijskih središčih z vsemi narečnimi elementi. To pa je mogoče le 
s soočanjem knjižnega sestava in izvirnega narečnega govornega sestava 
(Orožen, 2004: 224).11

govora; sistem kot nespremenljiva enota. Vendar pa takšne ugotovitve vodijo k razmisle-
ku, zakaj vsako leto na svetu izumre okoli 25 jezikov (Hagege 2005: 119–124). Avtor med 
najpomembnejšimi vzroki za izumiranje jezikov navaja tudi izgubo prestiža.

 11 Raziskave narečnih govorov v zadnjih desetletjih ne potrjujejo teze o izumiranju na-
rečij, kot piše K. Kenda Jež (2004: 263–276), ampak njihov asimetrični razvoj. Pri tem 
poleg jezikovnih različkov z izrazito težnjo po medsebojni izravnavi ali približevanju 
standardnim jezikovnim različkom obstajajo različki, ki ne le ohranjajo svojo jezikovno 
strukturo, ampak se uporabljajo v vedno širšem funkcijskem obsegu. Avtorica povzema 
raziskave jezika na urbanih področjih v Angliji (Trudgill) in severni Ameriki (Labov) ter 
izpostavlja, da je naraščanje narečne členjenosti mestnih govoric že privedlo do napovedi 
nove dialektizacije. Hkrati pa pojasnjuje, kako je v anglosaškem jezikoslovju sodobna 
dialektologija del sociolingvistike (Trudgill), dialektologija pri tem raziskuje znotrajje-
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Analize obsežnega gradiva na komercialni radijski postaji Radio City 
potrjujejo (Valh Lopert 2008), da je kultura govora radia odvisna od jezi-
kovne in komunikacijske kompetence (v tem primeru poklicnega) govorca, 
da prihaja do menjavanja govornega koda (zborni jezik – pogovorni jezik 
– narečje) govorca predvsem zaradi zavestnega preklapljanja (namen in 
okoliščine, ciljna publika) in da sta na komercialnih radijskih postajah 
odstopanje od norme ter seganje po drugih socialnih zvrsteh prav zato na-
črtovana in pogosta, to pa se kaže zlasti na glasoslovni in besedijski ravni.

Jezikovna podoba humorističnih oddaj Reporter Milan

Pri obravnavi se osredinjamo na 30 govorjenih prispevkov v govornem 
lokalnem mediju – Radiu City, predvajanih od meseca novembra 2009 do 
meseca februarja 2010. Gre za humoristično oddajo Reporter Milan, vsako-
dnevno predvajano na mariborski komercialni radijski postaji.12 Oddaja, 
ki je vsebinsko naravnana na ironično aktualizacijo problematike v mestu, 
pogosto tudi širše (politika, gospodarstvo, sociala, ekologija …), je posne-
ta v mestni govorici Maribora, tj. neknjižnem severnoštajerskem pokra-
jinskem pogovornem jeziku (Toporišič 2000: 23), uporabljeni v lokalnem 
mediju z namenom doseči čim večji vplivanjski učinek.

Mariborska mestna govorica se je izoblikovala na neposrednem stičišču 
štajerske in panonske narečne skupine, zato se prepletanje narečnih štajer-
skih in panonskih slovenskogoriških prvin odraža tudi v izreki Reporterja 
Milana. V govorni uresničitvi besedila dialogov so na glasoslovni ravnini 
opazni:
(1) Mlajši naglasni umiki, ki so posledica (a) umika naglasa z nekdaj zadnje 

cirkumflektirane dolžine ali kračine: blágo, prêveč, záčne13 za knjižno 
blagó, prevèč, začnè; (b) velike težnje po analogični posplošitvi naglasa 
na vse ali večino oblik iste besede: sóset sóseda sósedu, próso -la -lo za 
knjižno sôsed soséda -u, prôsil prosíla prosílo; ter dva naglasa v tvorjen-
kah: kólodvór, Máribór, sámomór.

zikovno strukturo jezikovnih različkov, mehanizme za njihovo delovanje, njihovo ze-
mljepisno razširjenost, medtem ko sociolingvistika raziskuje zunajjezikovne vzroke za 
njihovo uporabo (Kenda Jež 2004: 265–266). 

 12 Radijska postaja Radio City, ustanovljena leta 1995. 
 13 Gradivo je pisano z znaki za knjižni jezik – ostrivec (ˊ), krativec (ˋ) in strešica (ˆ) za-

znamujejo mesto naglasa, ob tem pa še: ostrivec dolžino ter ozkost e-ja in o-ja, krativec 
kračino in širino e-ja in o-ja, strešica pa dolžino in širino e-ja in o-ja. Samoglasniška 
vloga l in n se označuje s krožcem pod njima, polkrožec pod i in u (, ) označuje njun 
soglasniški izgovor, polglasnik se označuje kot ə.
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(2) Izguba kolikostnih nasprotij; po izgubi tonemskih nasprotij so se v ma-
riborščini izgubila še kolikostna, kot je to tudi v obdajajočih jo narečjih. 
Vsi praslovanski staro- in novoakutirani samoglasniki v nezadnjem ter 
v zadnjem ali edinem besednem zlogu (v le-tem so v knjižni slovenščini 
ostali kratki do danes) so se v mariborščini podaljšali, tako da kratkih 
naglašenih samoglasnikov v mestni govorici ni več slišati: níč, tú, dét, 
vêč, kmêt, nóš, brát, pês za knjižno nìč, tù, dèd, vèč, kmèt, nòž, bràt, ps.

(3) Spreminjanje kvalitete naglašenih samoglasnikov; v slovenščini po 
mlajšem naglasnem umiku naglašena e in o, ki sta v knjižnem jeziku 
in v mariborščino obdajajočih narečjih široka fonema, sta v mestni go-
vorici izrazito ozka: téta, dóbro, vóda, knjižno têta, dôbro, vôda. Dolgi 
široki e je redek fonem, pojavlja se le kot alofon knjižnega ozkega e-ja v 
glasovnih zvezah: -er, -ej in -e: xčêrka, prevêrit; povêj; mê, pê.

(4) Poenoglašanje dvoglasnikov; mariborščino obdajajoča narečja so glede 
diftongizacije praslovanskega jata v e: in stalno dolgega o v o: prvotna 
jugovzhodna narečja. Tako v knjižnem jeziku kot tudi v mestni govorici 
Maribora sta se omenjena dvoglasnika, v štajerskih, panonskih in do-
lenjskih narečjih ohranjena do danes, monoftongizirala v dolga ozka e 
in o: snék, méšam, bók, móst. Samoglasniški sestav mariborščine tako 
vsebuje same dolge naglašene enoglasnike.14

(5) Vokalizacija praslovanskega stalno dolgega ter podaljšava in vokalizaci-
ja praslovanskega umično naglašenega in novoakutiranega polglasnika 
v vseh besednih zlogih; čeprav so severovzhodna slovenska narečja stal-
no dolgi polglasnik vokalizirala v e, je v mariborščini zanj odraz a, kot 
je to v knjižnem jeziku: dán, lán. Enak odraz slišimo za novoakutirani 
polglasnik v nezadnjem besednem zlogu: máša, snáha, medtem ko se 
za umično naglašeni in novoakutirani polglasnik v zadnjem besednem 
zlogu govori e: mêgla, têma; pês, dêš. 

V izreki Reporterja Milana je v nenaglašenem vokalizmu opaziti nekaj 
pojavov moderne vokalne redukcije, zlasti v nedoločniku in v soseščini 
zvočnikov, manj v vzglasju in izglasju besede, pri čemer lahko nastaneta 
tudi zlogotvorna  in : (záčni) písat; blá, glédla, nardím; bógi, méla; dóst, 
drugáč, ták; ponós, zbirát. Vzglasni u se izgovarja tudi kot o: omr, so-
glasniški sitem pa kaže naslednje posebnosti: l’ se je razvil v srednji l: lúba, 
podálšo, n’ pa v n: górna, lúkna; prim. še: kójn, zastójn. Zvočnik v se v po-
ložaju pred nezvenečimi soglasniki in v izglasju besede izgovarja kot f, kot 

 14 M. Redjko (1992) ugotavlja, da sta dvoglasnika e: in o: v studenškem predmestju na 
desnem bregu Drave še ohranjena. 
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je to v severnih štajerskih in panonskih narečjih: fčásih, f pétek, brf, sicer 
kot v: gláva, redkeje : áto. Končni -l se v naglašenem zlogu izgovarja kot 
-: dá, kadí, sicer kot -o: délo, réko, próso, šč se razvije v š: íšem, tíšat, dn 
v gn: gnár, d in b v položaju med samoglasnikoma pa se izgubljata: príi (< 
pridi), poglêat (< pogledat); trêa (< treba), nêoš (< ne boš).

Opazni so močna feminizacija srednjespolskih samostalnikov, tudi 
množinskih: dréva, vráte, posploševanje ženskih a-jevskih končnic, mo-
škospolska o-jevska končnica v daj. in mest. ed. ter rod. mn.: k bráto, v 
žêpo, pét dédo/-of, samo kratki nedoločnik: (ne smém) hódit, prvoosebno 
dvojinsko osebilo -ma: gréma, izražanje hotenja z glagoli možnosti: mórem 
délat, bi móglo bít fêrtik, posploševanje tematske spregatve pri atematskih 
glagolih: bóte (dóbli), véte (tó), podvojitve kazalnih zaimkov: tóti, tóta, tóto 
in nikalnih členkov: ne ne > nêna > nêa, nadomeščanje oziralnih zaim-
kov kar, ki z vprašalnim kaj: Fsê, káj je še žívo /…/, Tóti Máribórčani, káj 
so /…/ ali z veznikom ko: Óni, ko je pê /…/ ter raba močno pokrajinsko 
obarvanih prislovov in členkov, npr.: bék ‘stran’, pól ‘potem’, prvo ‘najprej’; 
kúj ‘kar’.

Pri upovedovanju mariborščine se pojavljajo značilnosti ubesedovalne-
ga govorjenja, kot so ponovitve, izpusti, dostavki, izpostavki, vzpostavitev 
zveze s sogovornikom idr. Zgradba enostavčne povedi je praviloma takšna 
kot v knjižnem jeziku, opazne pa so naslednje besednoredne posebnosti: 
(1) v primerjavi s knjižnim jezikom je zamenjano mesto izhodišča in jedra, 
tudi prehoda: Zakáj me za róko dəržíš? (2) Pomožni glagol pogosto stoji na 
začetku povedi, kot vez v pretekliku ali prihodnjiku pa na njenem koncu, 
kamor se pomika tudi prislov: Sêm si sáma kúpla éno jákco. – No, ví 
mórte vêet, da mí ukrépali bómo. – Káj ste ví nóri málo? (3) Navezovalni 
členek pa stoji za sedanjiško obliko nepolnopomenskega glagola biti: Káj je 
pa têbi? (4) Poudarni členki se pogosto pojavljajo na zadnjem mestu v po-
vedi: Tó ti právim glíh. (5) V zaporedju naslonk v naslonskem nizu stoji (a) 
glagolska naslonka s korenom bo pred nepovratno zaimensko dajalniško 
obliko: Jás bom te ták fséko, (b) pogojnik pomožnika biti za povratnim za-
imkom se: /…/ če se mu bi káj zgódlo, pa bi jás slábo vést méla, (c) naslonka 
osebnega zaimka med sestavinama zložene glagolske oblike: /…/ boš me 
málo potégno s strójčekom dól /…/ ali na koncu povedi: /…/ s ga pa tút 
shráno si, (č) naklonski členek naj pa za pogojnikom pomožnika biti: No, 
ne vém záj, káj bi drúga naj. Pogosti so raba osebnega zaimka na mestu, 
kjer je v knjižni slovenščini ničti zaimek: Káj tí nêa razúmeš?, dodajanje 
navezovalnih členkov in/ali prislovov tam, kjer je v knjižni slovenščini gle-
de na sobesedilo to odveč: Káj te máš v žêpo? Jás bom ták fprášo tó župána 



130 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2011/1 • RAzpRAVE – StUdIES

ter stava pridevniškega prilastka desno in samostalniškega prilastka levo 
od odnosnice: soséda górna, ot sína žéna.

V besedju Reporterja Milana najdemo najobsežnejšo plast slovenskih 
besed, enakih kot v knjižnem jeziku, opazni pa so tudi številni germa-
nizmi in kalki – v mestu je bilo namreč do prve svetovne vojne močno 
nemško meščanstvo. Med besedami slovanskega izvora je veliko takih, 
ki so s stališča sodobnega slovenskega knjižnega jezika označene kot po-
govorne: dopasti se ‘biti všeč’, nižje pogovorne: šlatati ‘otipavati’, narečne 
severovzhodne: ded ‘moški’, slabšalne: baba ‘ženska’, nizke: tele ‘neumen 
človek’ ali vulgarne: zajebavati ‘dražiti koga, norčevati se iz koga’. 

Najstarejše nemške izposojenke v mariborščino segajo v starovisoko-
nemško obdobje in so s stališča sodobnega slovenskega knjižnega jezika 
označene kot stilno nezaznamovane: basati ‘polniti, tlačiti’ ← stvnem. 
fazzōn ‘držati, vsebovati, nalagati’15 ali pogovorne: žlahta ‘sorodstvo’ ← 
stvnem. slahta ‘pokolenje, pleme, rod, izvor’. Srednjevisokonemške in po-
znejše izposojenke v mariborščino, predvsem iz bavarske nemščine, so bile 
sprejete v knjižni jezik kot stilno nezaznamovane: ceker ‘pletena ožja ko-
šara z dvema ročajema’, sortirati ‘ločevati, prebirati’, pogovorne: jaga ‘lov’, 
kikla ‘krilo’ ← srvnem. kittel ‘(žensko ali moško) vrhnje, srajci podobno 
oblačilo’, nižje pogovorne: plac ‘prostor, kraj’ ← srvnem. pla(t)z ‘(odprt) 
prostor’, špilati ‘igrati’ ← srvnem. spielen ‘igrati’, narečne štajerske: pubec 
‘fant, deček’ ← bav. srvnem. puobe ‘fant’ ali slabšalne: taca ‘roka, noga’ ← 
srvnem. tatze ‘taca, šapa’, večina pa jih živi samo v mariborščini.

Prek nemščine je bila v mariborščino sprejeta tudi večina romanizmov, 
še zlasti latinskih in nekaterih v latinščini navadnih grških izposojenk. 
S stališča sodobnega slovenskega knjižnega jezika so te besede označene 
kot stilno nezaznamovane: bajta ‘hiša’, pogovorne: familija ‘družina’, niž-
je pogovorne: direkt ‘neposredno, naravnost’ ali slabšalne: amater ‘kdor 
nestrokovno, površno opravlja kako delo’. Med zbranimi termini je moč 
zaslediti tudi nekaj tujk romanskega izvora; te so bile prek nemščine ali 
sodobnih evropskih jezikov sprejete v slovenski knjižni jezik, od tod pa v 
mariborsko mestno govorico: avdicija, deponirati, poligon, totalen, vinjeta.

Sklenemo lahko, da so vsa govorjena besedila Reporterja Milana natan-
čen posnetek mariborske mestne govorice, nastale v prepletanju panonske 
in štajerske narečne baze, v glasovni podobi in v izrazju pa je pustila sled 
še nemščina. Danes na mariborščino opazno vpliva tudi knjižni jezik.

 15 Etimologije so povzete po Bezlaju (1976–2007), Snoju (2003) in Striedter-Tempsovi (1963).
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Sklep

Izsledki raziskave kažejo, da se Radio City s tovrstnimi oddajami vklju-
čuje v okolje in povezuje s poslušalci ter potrjujejo večslojnost medijskega 
govora kot potrebo po identifikaciji z govorom okolja, hkrati pa kažejo na 
potrebo javnega govora kot nacionalnega jezika za dosego in odraz kolek-
tivne identitete. Menimo namreč, da bi pri izvajanju mnogojezične stra-
tegije v integracijskih in globalizacijskih procesih v evropskem prostoru 
moralo biti ohranjanje jezikovne in kulturne raznolikosti obogatitev in ne 
slabost, zato bi bilo treba na novo razmisliti o vlogi in položaju nacionalnih 
jezikov ter narečij v globalnem svetu.

okrajšave

bav. – bavarsko, srvnem. – srednjevisokonemško, stvnem. – starovisokonemško, SSKJ 
– Slovar slovenskega knjižnega jezika, SP – Slovenski pravopis, A-S – Veliki angleško-
-slovenski slovar, N-S – Veliki nemško-slovenski slovar
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THe MARiBoR LANGUAGe AS THe iDeNTiTy FACToR iN RADio 
DiSCoURSe 
Summary

In the modern globalisation society, where in science and research, politics and individual 
fields of knowledge, also in education, one can see growing tendencies in replacing the 
national languages with the global English and where this is unavoidably leading to a 
negative language assimilation, a language, be it a standard language, an idiolect, sociolect 
or a dialect, has a fundamental identity role for each national entity, also for the Slovene 
one. This identity is, in the same way as the dialect identity by a dialect speaker, which 
is even stronger if it is an ethnical minority, growing with the use of dialects in media. 
The media show a growing language democratisation and liberalisation and questions 
about language being a sign of identity, questions about language prestige and the rela-
tions between standard and colloquial language, norm and everyday tongue, i.e. tongue 
of the primary environment, or better said the first – mother tongue arise. In most cases 
in Slovenia the mother tongue would mean their dialect. 
The article is concentrated on the language analysis of a comedy show “Reporter Milan”, 
which is recorded in the Maribor city language, i.e. in the colloquial North-Styria regional 
language and broadcast on the commercial radio station Radio City in Maribor. This lan-
guage was developed in the direct juncture of the Styria and Pannonia dialectal group. The 
analysis shows that the deviation from the standard language norm is intentional and this 
is so because of the role of spoken texts and circumstances (target audience). 
Radio City integrates with such shows into the environment and connects with its listeners. 
The treatise tries to confirm the multilayered media language as a need to identify with 
the language of one’s surrounding. At the same time we also want to show the need for a 
public language as a national language for fulfilment and expression of collective identity. 
We think that in executing the multilanguage strategy in the integration and globalisation 
processes in Europe the keeping of the language and cultural diversity should be enrich-
ment and not a weakness. The role and the position of national languages and dialects 
would therefore need to be reconsidered. 
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Die MARiBoReR SPRACHe ALS iDeNTiTäTSFAKToR iN DeM 
RADio DiSKURS 
Zusammenfassung

In der moderner globalisierten Gesellschaft, wo in der Wissenschaft und Forschung, in der 
Politik und in einzelnen Fachgebieten, auch in dem Schulwesen, immer größere Tenden-
zen für die Ersetzung der nationalen Sprachen durch das globale Englisch zu spüren sind 
und wo es unvermeidbar zu einer negativen Sprachassimilation kommt, hat die Sprache, 
sei es eine Standardsprache, ein Idiolekt, ein Soziolekt oder ein Dialekt, für die nationalen 
Entitäten, so wie auch für die slowenische, eine fundamentale Identitätsolle. Diese wird, 
gleich wie das Dialektbewusstsein bei einem Dialektsprecher – und das vor allem in klei-
neren ethnischen Gruppen, durch die Benutzung der Dialekte in den Medien gestärkt. In 
den Medien zeigen sich in der letzten Zeit immer stärkere Sprachdemokratie und Sprach-
liberalisierung, wobei die Fragen über die Sprache als Identitätsfaktor, Fragen über den 
Sprachprestige und über den Verhältnis zwischen der Standard- und der Umgangssprache, 
Fragen über die Norm und die alltäglichen Sprache, d.h. die Sprache der Primärumgebung 
oder noch besser, die erste bzw. Muttersprache, die für die meisten Slowenen ein Dialekt 
ist, entstehen. Der Beitrag konzentrier sich auf die Sprachanalyse der humoristischen 
Sendung Reporter Milan, die in der Mariborer Stadtsprache, d.h. in der nordsteirischen re-
gionalen Umgangssprache, die sich an dem Schnittpunkt der steirischen und panonischen 
Dialektgruppe entwickelte, aufgenommen wird. Mit der Sprachanalyse dieser Sendung, 
die in dem kommerziellen Rundfunk Radio City Maribor gesendet wird, stellten wir fest, 
dass die Abweichungen von der Standardsprachnorm wegen der besonderen Rolle der 
gesprochenen Texte und anderen Umständen (Zielpublikum) absichtlich sind. 
Radio City schließt sich mit solchen Sendungen in die Umgebung ein und verbindet sich 
so auch mit den Zuhörer. Die Studie versucht deswegen die Vielschichtigkeit der Me-
diensprache als Identifikationsbedürfnis mit den Sprachen der Umgebung zu präsentie-
ren und gleichzeitig das Bedürfnis der Öffentlichkeitssprache als Nationalsprache für 
die Erreichung und Spiegelung der kollektiven Identität zu zeigen. Wir sind nämlich der 
Meinung, dass bei der Ausführung der Strategie der Vielsprachigkeit in den Integrations- 
und Globalisierungsprozessen in dem europäischen Raum die Erhaltung der sprachlichen 
und kulturellen Vielfalt eine Bereicherung und nicht eine Schwäche sein sollte. Deswegen 
wäre es notwendig, noch einmal über die Rolle und die Situation der Nationalsprachen 
und Dialekte in der globalisierten Welt nachzudenken.





NAVoDiLA AVToRJeM PRiSPeVKoV ZA ČZN

 1. Časopis za zgodovino in narodopisje je interdisciplinarna znanstvena revija za humani-
stiko in družboslovje. Izdajata jo Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 in Zgodovinsko 
društvo v Mariboru, Ulica heroja Tomšiča 5.

 2. Prispevke za ČZN sprejema uredništvo na naslov: Uredništvo ČZN, Univerzitetna knjiž-
nica Maribor, Gospejna 10, 2000 Maribor (vlasta.stavbar@uni-mb.si).

 3. Prispevki, ki jih objavlja ČZN, so v slovenskem jeziku, povzetki v angleškem in nemškem 
jeziku, sinopsisi v angleškem jeziku.

 4. V koliko gre za razpravo ali članek, mora prispevek obvezno vsebovati povzetek (največ 
30 vrstic) in sinopsis (največ 6 vrstic).

 5. Prispevek mora biti oddan v dvojni obliki: na disketi ali CD-ju (ime datoteke) in odtis njen 
na papir. Obsega lahko do dve avtorski poli po 30 vrstic na stran.

 6. opombe naj bodo pisane enotno, pod črto, na dnu vsake strani. V opombah uporab ljamo 
krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literatura. 
Pri arhivskih virih uporabljamo ustaljene kratice za arhiv, nato navedemo kratico fonda 
ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote ali ime 
dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, smiselno skrajšan naslov (ne letnice 
izdaje) in številko strani.

  Prispevki drugih znanstvenih panog (torej nezgodovinski) lahko izjemoma uporab ljajo 
ameriški način citiranja APA (Stavbar 2006: 23) in seznam literature na koncu prispevka.

 7. Citiranje virov in literature – če je na koncu objavljeno poglavje viri in literatura morajo 
biti sistematično navedeni vsi viri in literatura, ki smo jo navedli v opombah. Ločeno 
navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne vire ipd. V teh sklopih 
je potrebno gradivo navajati v abecednem vrstnem redu.

  Arhivski viri – navedemo: arhiv, ime fonda ali zbirke, po potrebi še številko fascikla ali 
škatle.

  Literatura – monografije – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov (in podnaslov) dela 
(v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.

  Literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka. Naslov periodike 
ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko oz. datum in 
strani, za zbornik, kraj in leto izida, strani.

 8. Priloge (slikovno gradivo, fotografije, zemljevidi …) naj bodo črno-bele in priložene 
posebej. Legende (podnapisi) k slikovnemu gradivu naj bodo natisnjeni na posebnem 
listu in v elektronski obliki. Na iztisu članka označite, kje naj bi bila posamezna priloga 
objavljena. Skenirane naj bodo najmanj v resoluciji 300 dpi in shranjene v obliki tif ali 
jgp.

 9. Vsak prispevek mora vsebovati točen naslov avtorja: ime in priimek, akademski naslov ali 
strokovni naziv, delovno mesto ali ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni naslov 
elektronske pošte.

 10. Za prevode povzetkov in sinopsisov v tuje jezike poskrbi uredništvo revije.

 11. Za trditve in znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji prispevkov. Prispevki so lekto-
rirani in strokovno recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.
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