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IZVLEČEK
Kranjsko plemstvo je v zgodnjem novem veku doživelo številne spremembe, posledica katerih
je bila, da se je plemič iz vojaka preobrazil v gospoda, ki se v službi cesarja ni več vojskoval
na bojišču, temveč delal v vedno bolj strukturirani državni upravi. Drugačen način življenja je
prinesel spremembe tudi pri uporabi vsakodnevnih predmetov. Magistrsko delo skuša opisati
kakšna je bila materialna kultura kranjskega plemstva ob koncu 17. stoletja na področju
oblačilnega videza, ki vključuje tudi nakit, ter posodje. Temeljni vir za preučevanje materialne
kulture so bili zapuščinski inventarji ter slikovno gradivo, ki je podalo popisanim predmetom
podobo, saj so ohranjeni predmeti redki. Preučeni popisi oblek kažejo, da je kranjsko plemstvo
sledilo evropskim modnim zapovedim, kljub temu da so še vedno prevladujejo temni odtenki
zahajajoče španske mode. Uporaba tujih izrazov nam sporoča, da je bilo plemstvo na
Kranjskem proti koncu 17. stoletja seznanjeno s francosko in italijansko modo. Med
dragotinami so poleg oblačilnega okrasja in nakita lahko popisani tudi dragoceni predmeti, ki
so bili namenjeni uporabi pri jedilni mizi. Popis teh predmetov kaže na njihov demonstrativni
pomen v visokih družbenih krogih ter tudi na usmerjenost k individualizaciji, saj popisi posodja
kažejo na uporabo lastnih pogrinjkov, tako pribora, krožnikov, skodelic kot tudi vrčev za pijačo.
Ključne besede: zgodnji novi vek, 17. stoletje, plemstvo, zgodovina Kranjske, materialna
kultura.

ABSTRACT
Material Culture of Carniolan Nobility at the End of 17th Century
The Carniolan nobility experienced many changes in the early modern century, which resulted
in the aristocrat being transformed from a solider to a gentleman who no longer fought on the
battlefield but worked in an increasingly structured state administration. A different lifestyle
brought changes in the use of everyday objects. The master’s thesis seeks to describe the
material culture of the Carniolan nobility at the end of the 17th century including apparel with
jewelry, as well as dishes. The main source for the study of material culture was the inherited
inventories and the pictorial material that made the surveyed objects an image, since preserved
items are rare. Examined descriptions of clothes indicate that Carniolan nobility followed the
European fashion trends, although they are still dominated by dark shades of the diminishing
Spanish fashion. The use of foreign terms shows us that nobility in Carniola towards the end of
the 17th century was familiar with French and Italian fashion trends. Among the valuable items
we do not only come across the garments and jewelry, but we can also find a list of precious
objects intended for use at the dining table. The inventory of these elements shows the
demonstrative importance of the items in high social circles as well as the orientation towards
individualization, since the description of the dishes indicates the use of their own place setting,
such as cutleries, plates, cups and pitcher as well.
Key words: modern history, 17th century, nobility, history of Carniola, material culture.
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UVOD
Plemstvo je skozi zgodovino spreminjalo svojo vlogo in se uspelo obdržati kot gospodujoča
družbena skupina, tako na kulturnem, socialnem, družbenem kot tudi političnem področju vse
do 19. oziroma 20. stoletja, ko je prišlo do večji družbenih in gospodarskih sprememb.
Kranjsko plemstvo je v zgodnjem novem veku doživelo marsikatere spremembe, posledica
katerih je bila, da je plemič, še vedno v službi cesarja, zamenjal meč za pero in tako iz viteza
postal gospod. Njegovo področje delovanja se je iz vojaškega razširilo tudi na administrativno
in gospodarsko, saj se je marsikateri plemič konec 17. stoletja ukvarjal tudi s trgovino. Ko
govorimo o plemstvu zgodnjega novega veka, posebej od druge polovice 17. stoletja dalje, je
potrebno imeti v zavesti, da beseda ne teče samo o družinah z dolgoletnim renomejem, temveč
je prav tako govora tudi o »vsiljivcih« v plemiških vrstah, po žilah katerih se ni že generacije
pretakala domnevno modra kri, vendar so imeli dovolj kapitala, da so lahko živeli življenje
primerno plemiškemu stanu.
Namen magistrske naloge je opisati del materialnega sveta kranjskega plemstva v 17. stoletju,
s poudarkom na oblačilih, nakitu in kovinskemu posodju. Delo je razdeljeno na dva dela. Prvi
del predstavlja družbo in čas, v katerem je kranjski plemič živel. V tem delu obravnavamo
plemiško etiketo, politično življenje tako na profesionalni kot družinski ravni ter predstavili
nekaj dejstev o rabi jezika med plemstvom na Kranjskem v 17. stoletju. Dotaknili smo se tudi
vzgoje in izobraževanja mladih plemičev in plemkinj ter vira njihovega gmotnega premoženja.
Drugi, empirični del, naloge pretežno predstavlja del materialnega sveta kranjske elite, ki je
njene pripadnike že navzven ločeval od ostalega prebivalstva. Ravno v 17. stoletju je staro
plemstvo tekmovalo z bogatim meščanstvom, ki je želelo poseči v vrh družbene lestvice.
Temeljni vir za drugi del naloge so zapuščinski inventarji, ki jih je praviloma ob smrti
posameznika spisala v ta namen določena komisija. V magistrskem delu je v obravnavo vzeti
dve tretjini vseh ohranjenih inventarjev v Arhivu Republike Slovenije iz zadnjega desetletja 17.
stoletja. Slikovitejšo podobo so bolj ali manj natančno opisani predmeti dobili s pomočjo
ohranjenega slikovnega gradiva. Neprecenljiv dodatek so tudi redki ohranjeni predmeti iz
obravnavanega časa. Prvo poglavje empiričnega dela se posveča oblačilni kulturi ter modnim
dodatkom, ki so spadali k oblačilnim dodatkom. Nakitu in drugim krasilnim dragotinam je
namenjeno naslednje poglavje. Tretje poglavje empiričnega dela opisuje kovinsko posodje
povezano

s

prehrano,

torej

vse

od

njene

priprave

do

uživanja

za

mizo.

V zadnjem, četrtem, poglavju so obravnavana svetila, ki so bila popisana med dragotinami.
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METODOLOGIJA RAZISKOVANJA
Pri izboru glavnega vira raziskovalne naloge, torej zapuščinskih inventarjev, smo upoštevali
socialni faktor, časovni ter geografski okvir. Pri socialnem faktorju je bil kriterij, da je oseba
imela plemiški naziv, torej plemeniti, baron ali grof, medtem ko smo se časovno orientirali na
inventarje sestavljene v zadnjem desetletju 17. stoletja. Geografsko smo se omejili na nekdanjo
deželo Kranjsko. Pregledali smo zapuščinske inventarje, ki ustrezajo našim kriterijem in so
hranjeni v Arhivu republike Slovenije. V podrobnejši pregled smo vzeli dve tretjini (tj.
petintrideset) izmed vseh ustreznih zapuščinskih inventarjev.
Namen naloge je opisati del predmetov iz vsakodnevnega življenja kranjskega plemstva konec
17. stoletja Preden pristopimo k urejanju podatkov, moramo poznati tipe podatkov, s katerimi
se bomo srečali v inventarju. V inventarjih sta dva tipa podatkov tako kvalitativni (ali
atributivni) kot kvantitativni (ali numerični). Ker različni inventarji vsebujejo različne podatke
o predmetih, oz. so le-ti opisani z različnim številom podatkov, o natančnih številkah ne
moremo govoriti, kljub temu pa so podatki podani dovolj strukturirano, da lahko ustvarimo
nazorno sliko o posedovanju določenega predmeta. Pri oblekah so nam glavni vir predstavljali
popisi iz zapuščinskih inventarjev, v veliko pomoč pa so bili tudi upodabljajoči viri, torej slike.
Zaradi velikega števila popisanih predmetov ter še večjega števila podatkov o vsakem
predmetu, smo bistvene podatke o posameznih predmetih prenesli na računalnik. Za lažjo
analizo podatkov smo ustvarili bazo predmetov, ki je vsebovala podatke o posameznih
predmetih.
Kljub relativno natančnemu analiziranju podatkov, ni mogoče podati natančnih odstotkov
pojavljanja določenega predmeta s točno določenimi lastnostmi, mogoče pa je podati v kolikih
primerih je bila določena lastnost zasledena. Zaradi torej nemogoče kvantitativne analize, pride
v nalogi bolj v poštev kvalitativna analiza. Kvalitativno raziskovanje je dinamičen, neurejen
proces, ki združuje in povezuje probleme, teorije in metode, raziskovalne načrte, strategije in
tehnike ter zbiranje in analizo podatkov.1 Pomemben motiv tovrstnega raziskovanja pa je tudi
želja po obvladanju in rešitvi praktičnih problemov. Bistvena je orientacija k celostnosti in
kontekstu. Pri kvalitativnem raziskovanju preučujemo predmete posamezno in skupine
predmetov kot celote. Vsak predmet je neločljivo povezan s svojim okoljem, ki tvori njegov
družbeno-kulturni kontekst.2
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Za analiziranje kvalitativnega gradiva se uporabljajo predvsem štiri oblike analiziranja:
vsebinska, semiotična, hermenevtična ali kvalitativna vsebinska analiza. Za potrebe naše
raziskave je najbolj primerna vsebinska analiza.
Vsebinska analiza je oblika analiziranja pisnih gradiv, uporabljena predvsem pri kvantitativnem
raziskovanju. Pred začetkom vsebinske analize besedila je potrebno oblikovati seznam
kategorij, ki se bodo iskala v analiziranem besedilu. V našem primeru so to bile naslednje
kategorije: skupino v katero se je predmet uvrstil, ime predmeta, material, barva, dodatki,
posebne specifikacije, število predmetov ter opombe. Ker gre pri vsebinski analizi za zelo
strukturirano obliko analiziranega besedila, je zelo pomembno, da so kategorije zelo natančne
in nedvoumno določene, saj bodo le tako različni raziskovalci, ki bodo analizirali isto besedilo,
dobili iste, ali vsaj primerljive, rezultate. Med analizo se beleži tudi kolikokrat in na katerem
mestu v besedilu se je določena kategorija pojavila. Vsebinska analiza se po navadi zaključi ali
s frekvenčno tabelo ali s pripovednim opisom ugotovitev, v katerem se uporabljajo analizirane
kategorije. Cilj je pridobiti veljavne in preverljive rezultate. Znotraj kvalitativnega raziskovanja
je vsebinska analiza uporaben način za pridobitev deskriptivnih podatkov o proučevani temi ter
tudi za logično organizacijo velike količine opisnih podatkov. Prav tako je tudi primerna je za
preverjanje ugotovitev drugih raziskovalcev oziroma ugotovitev, ki so jih našli z drugimi
tehnikami pridobivanja podatkov. Kot samostojna tehnika zbiranja podatkov je uporabljena
redko, saj analiza pisnih gradiv zaradi vnaprej pripravljenega seznama kategorij omejuje
raziskovanje pri analiziranju pisnega gradiva.3 Slednje je prišlo do izraza tudi pri ustvarjanju
naše baze podatkov, saj so se nekatere oznake predmetov pojavile zelo redko ali tudi celo samo
enkrat, zaradi česar teh podatkov nismo, temveč smo jih vnesli pod opombe.
Kvalitativne podatke smo analizirali s pomočjo kodiranja, tj. postopek kategoriziranja enot
kvalitativnega gradiva. Izvedeno je lahko vrstico za vrstico, stavek za stavkom, odstavek za
odstavkom, stran za stranjo, poglavje za poglavjem. Manjša kot je enota analize, številčnejše
deskriptivne kategorije bodo nastale na začetku. Analiza vrstice za vrstico nam zagotavlja, da
je naša analiza dejansko utemeljena v podatkih in da so kategorije višjih ravni, ter kasneje
teoretične formulacije, dejansko nastale iz pridobljenih podatkov. Kode so zapisi, ki označujejo
pomen besed in z uporabo le-teh lahko kasneje hitreje združujemo pomensko sorodne dele.
Kodiranje vzorcev na podlagi ponavljajočih se regularnosti v tekstu razlagamo, zaključujemo.
S kodiranjem pojavov povzemamo dele besedila, združujemo te povzetke v manjše množice,
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Janez Vogrinc, Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju (Ljubljana, 2008), 58.

3

teme oziroma konstrukte. Lahko iščemo vzorce, ki se ponavljajo pri eni osebi ali objektu
oziroma pri različnih osebah ali objektih.4
Pri kodiranju je potrebno upoštevati naslednje korake:
1. Ureditev gradiva (transkribiranje teksta in izbira delov teksta, ki ga bomo analizirali ali
ovrednotili kot pomembnega).
2. Definiranje kodirnih enot (razbitje teksta na komponente (kodirne enote), najbolje je, da se
izberejo enote razumno t.i. razumne enote).
3. Odprto kodiranje tj. prosto opisovanje pojmov (Formiranje t.i. kod (kategorij) prvega reda,
naštevanje, seznam različnih predmetov, povzetkov).
4. Zbiranje povezanih pojmov v kategorije višjih redov (primerjava pojmov, tako da se ugotovi,
kateri se nanaša na povezan fenomen, kar se združi v širše kategorije, združijo se lahko še
dodatni opisi).
5.Selekcija in definiranje pomembnih pojmov in kategorij (med velikim številom pojmov in
kategorij se izberejo pomembne, ki se nato definirajo in določi se njihov pomen).
Pri tem koraku se proces prejšnje faze obrne, saj se izberejo deli teksta, ki so združeni v istem
pojmu oz. kategoriji, nato se definirajo samo kategorije, ker jih je manj in na koncu se poda
definicija, kar pomeni, da se določi podredne »fenomene«.5
Kljub obilici informacij pridobljenih iz zapuščinskih inventarjev, se v raziskavo potrebno
vključiti tudi druge vire in literaturo. Dodatni viri so pomembni, ker lahko z njihovo pomočjo
preverjamo že pridobljene informacije, hkrati pa le-te dopolnimo z dodatnimi podatki. Tako so
v izjemno pomoč ohranjeni portreti, brez katerih bi bili izjemno težko vizualizirati popisana
oblačila in nakit, ter strokovna literatura, s pomočjo katere lahko pridobljene rezultate
postavimo v kontekst družbe in dogodkov obravnavanega časa.6
ZAPUŠČINSKI INVENTAR
Glavni vir naše raziskave je zapuščinski inventar, torej seznam različnih oblik imetja, ki ga je
po smrti kakšne osebe popisal pristojni organ, v primeru Dežele Kranjske je bila to ograjno
sodišče, ki je izdalo pooblastilo za inventuro odgovornim komisarjem (navadno dvema, včasih
trem). Ti so nato v primernem času premoženje popisali in oblikovali končno verzijo inventarja
ter se na koncu, poleg sorodnikov preminulega, podpisali. Primarni namen zapuščinskega
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Kordeš, Smrdu, Osnove, 53.
Prav tam, 61.
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Bogdan Šteh, Zapuščinski inventarji kranjskega plemstva s konca 18. stoletja kot zgodovinski vir : magistrsko
delo (Ljubljana, 2010) 8.
5
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inventarja je bilo zavarovanje premoženja, v primeru, da so bili dediči še mladoletni. Popis
imetja je varuhu dajal osnovo za upravljanje zaupanega mu premoženja, medtem ko je oblasti
omogočal kontrolo nad varuhom.7
Po svoji zunanjosti je zapuščinski inventar zvezek, ki je glede na število vsebovanih strani, bil
temu primerno vezan.8 Inventar je lahko vseboval le nekaj strani, na primer zapuščinski inventar
grofice Ane Dorate Galloch, ki je obsegal sedem strani in katerega strani (pole formata A3) so
bile zložene ena v drugo, ali pa več sto strani dolge popise. Obsežnejši popisi, navadno tisti, ki
so vsebovali nad 160 strani, so zavarovali s trdimi platnicami. Takšen je na primer inventar
Franca Jakoba Erberga, katerega inventar je skupno vseboval preko 600 strani. Debelina
inventarja pa še ne pomeni količine vsebovanih podatkov, saj je ta močno odvisna tudi od
rokopisa. Pisarji z razpotegnjenim rokopisom, značilnim za 17. stoletje, zapišejo na eno stran
podatke, ki zadevajo dve, največ tri stvari. Primer takšne pisave zasledimo v zapuščinskem
inventarju Otta Dominika Rosenbuhela9, katerega inventar lahko na strani vsebuje tudi popis
samo dveh predmetov. Pisarji s strnjeno pisavo pa na enako veliki površini opišejo številne
predmete. Za primer takšne pisave lahko navedemo že omenjen inventar grofice Ane Dorote
Galloch, katere stran vsebuje popisanih do dvanajst predmetov.10
Papir formata 28 cm x 20 cm je praviloma razmeroma dobro ohranjen. Morebitne poškodbe so
vidne predvsem na prvi in zadnji strani oz. po zunanjih robovih. 11
Inventarji so pisani v nemškem jeziku. Pisava je kurzivna gotica, okrašena s tipičnimi baročnimi
zavoji in pentljami. V latinici so zapisani le predmeti in pojmi tujega izvora (Vestia 12, Real13,
Taza14) in naslovi v inventarjih zapisanih nenemških knjig.15 Nedoslednosti, nepravilnosti in
razlike opazimo ne samo med različnimi pisarji, ampak tudi pri istem popisovalcu. Pogosto je
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Marko Štuhec, Materialna kultura plemstva na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja, doktorska disertacija
(Ljubljana, 2000) 8.
8
Marko Štuhec, Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren (Ljubljana, 1995) 27.
9
AS 309, škatla 77, fasc. XXXIX, lit. O, št. 7, str. 68.
10
AS 309, škatla 34, fasc. XVII, lit. G, št. 49, str. 8.
11
Štuhec, Rdeča postelja, 27.
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AS 309, škatla 34, fasc. XVII, lit. G, št. 51, str. 24 in 16.
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Glej npr. AS 309, škatla 61, fasc. XXIXb, lit. L, št. 32, str. 88.
14
Glej npr. AS 309, škatla 33, fasc. XVI, lit. G, št. 42, str. 68 in 36.
15
Štuhec, Rdeča postelja, 27.
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opaziti zamenjave med u in v, p in b, ü in i (Schissel)16, ö in e (Khötte)17, značilen je nemi h
(Khleidt18, Khameloth19), črkovn sklop dt (Klaidt)20 in kopičenje soglasnikov kgh (Rokgh21).22
Inventar je sestavljen iz treh oz. štirih delov. Vsaka rubrika vsebuje več enot oz. sklopov.
Njegov temelj so posamezni objekti. Objekti so lahko najrazličnejše stvari: predmeti,
nepremčnine, stvari. Na prvi strani je t. i. uvod, ki nas obvešča o imenu, nazivu ter morebitnih
funkcijah ali poklicu umrlega. Zapisan je tudi kraj inventure, naročnik popisa,
pooblastilodajalec ter pri popisu navzoče osebe. Uvodnemu delu sledi jedro inventarja, ki je
pravi popis zapuščine. Osrednji del inventarja vsebuje rubrike, torej skupine, v katerih so
združeni posamezni objekti. Ti so v skupine razvrščeni na podlagi določenih kriterijev kot so
material, lastnost ali funkcija. Imena rubrik med različnimi inventarji rahlo odstopajo vendar
so se pisarji držali okvirnega vrstnega reda: nepremičnine, denar, listine, srebrnina, zlatnina in
nakit, knjige, slike in ogledala, preproge in stenske opone, obleka, orožje, posteljnino in
namizno perilo, platno predivo, posteljnina, kositrno, bakreno, medeninasto in majolično
posodje, kuhinjska oprema, hišna oprema, orodje, konji, živina in zaloga živil. V osrednjem
delu inventarju navajani objekti pa so tudi zemljiška gospostva, hiše, mlini, plemiške,
zadolžnice kupne pogodbe, desetine, kmečki dolgovi, gorščine, … Te rubrike so lahko v
nekaterih primerih združene v večje rubrike ali razdeljene na več manjših.23 Prav tako ni nujno,
da so isti predmeti vedno popisani v isti rubriki.24 Predvsem je lahko v različnih rubrikah
popisani srebrni pasovi ki so lahko del popisa dragotin (Clainodinen) ali oblek (Klaider).
Temeljna enota zapisa je objekt, ki je lahko opredeljen še z dodatnimi določili ali poddoločili.25
Ta določila in poddoločila niso le odvečen balast, pač pa so takrat organom oblasti in ostalim
zainteresiranim, danes pa raziskovalcem, dajala pomembne podatke o predmetih popisa. Popis
objekta je lahko stal v inventarju kot zelo kratek zapis, kot popis oblačil Giuliami Ksaverja26,
medtem ko so oblačila že omenjene grofice Ane Dorote Galloch bila deležna precej detaljnejših
opisov. Za opisane objekte sta pogosto podana tudi starost in stanje predmeta. Uporabljeni so
pridevniki kot so star (alt) oz. nov (neu), obrabljen (abgenutzt), izrabljen (verbraucht), raztrgan
(abgerssen), ponošen (abgetrage) in tudi ali so bili predmeti lažni (falsche), kar je bilo
16
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Prav tam.
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Glej npr. AS 309, škatla 9, fasc. V, lit. B, št. 28, str. 32.
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Prav tam, 28, 29 in 36.
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Šteh, Zapuščinski inventarji, 13.
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Štuhec, Rdeča postelja, 32-38.
26
AS 309, škatla 34, fasc. XV)), lit. G, št. 53, str. 24 in 20.
17

6

najpogosteje zavedeno pri dragih kamnih.27 Material iz katerega so izdelani predmeti ni samo
dodatna informacija, ki stoji poleg zapisa predmeta, temveč je lahko tudi kriterij za uvrščanje v
rubriko. Najlepše se to vidi pri rubriki posodja iz medenine, majoličnega in bakrenega posodja.
Raznovrstna je tudi paleta tkanin iz katerih so izdelana oblačila. Občasno, posebej kadar gre za
izdelke tujega izvora, je navedeno tudi poreklo materiala.28
Vsak vpis v inventarju ne pomeni tudi posameznega predmeta. Pisci inventarjev so namreč
včasih predmete, ki funkcionalno sodijo skupaj, strnili v enotni vpis, vendar pa to ni bilo
pravilo.29
Praviloma je zapisano natančno število določenih predmetov, v nekaterih primerih pa je
namesto števnika zapisano več (mehr), še posebej pri prstanih30 ali pa na primer predal poln
nogavic.
Sklepni del inventarja vpeljuje kratka formulacija z datumom, krajem, pečati in podpisi
komisije.31
Med sestavne dele inventarje lahko štejemo tudi vanj vloženo poročilo, ki so ga komisarji
poslali svojemu pooblastitelj, deželnemu glavarju in deželnemu upravitelju. V njem ob
nekaterih podatkih, zapisanih že v uvodnem in sklepnem delu inventarja, najdemo tudi
informacije o poteku in okoliščinah popisa. Komisarji, denimo, zapišejo, ali je med
premoženjem umrlega tudi imetje koga drugega, in poudarijo, da so tako tuje imetje ločili,
popisali pa le tisto, kar je bilo potrebno.32

KRANJSKA V 17. STOLETJU
Večina današnjega slovenskega ozemlja33 je bilo del Svetega rimskega cesarstva, ki je bilo
neposreden naslednik Vzhodnofrankovske države. V drugi polovici 10. stoletja se je začel
proces oblikovanja novih državnopravnih tvorb, ki so predstavljale nov politični, pravni in
vojaški okvir, po reformaciji pa tudi verskega.34

27

Glej npr. AS 309, škatla 77, fasc. XXXIX, lit. O, št. 7, str. 68.
Šteh, Zapuščinski inventarji, 13.
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Prav tam, 14.
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Štuhec, Rdeča postelja, 29.
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Prav tam, 30-31.
33
Z izjemo Prekmurja, ki je bilo z naselitvijo Madžarov v 10. stoletju vključeno v Madžarsko kraljestvo in Trsta,
ki je od druge polovice 13. stoletja dalje spadal v beneško upravo, pod katero sta med leti 1420 in 1509
spadala tudi območji Tolmina in Bovca.
34
Štih Peter, Simoniti Vasko, Na stičišču svetov : slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18.
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Habsburški temelji so bili na Kranjskem postavljeni z zmago Rudolfa Habsburškega nad
Otokarjem. Boj med obema tekmecema je bil končan leta 1278 pri Dürnkrutu na Moravskem
polju. Iz zadnje velike klasične viteške bitke v podonavskemu prostoru je izšel Rudolf, ki je
leta 1282 sinovoma Albertu in Rudolfu podelil proste državne fevde – vojvodini Avstrijo in
Štajersko ter Kranjsko, s čemer je postavil temelje habsburškemu gospostvu v Podonavju in
Vzhodnih Alpah. Od leta 1279 je imel Kranjsko v zastavi tirolsko-goriški grof Majnhard, od
leta 1286 dalje pa tudi Koroško. S tem je bilo vzpostavljeno habsburško-goriško ravnotežje, ki
je trajalo vse do izumrtja Majhardove linije leta 1335. V tem letu so Habsburžani nastopili
neposredno gospostvo na Kranjskem. Tri leta kasneje je Albreht II. podelil lokalnemu plemstvu
privilegij, ki je potrdil stare in dodal nove pravice. Kot del deželnega ročina (vključenega v
zbirko deželnih privilegijev) so Habsburžani ta dokument kot kranjski deželni knezi vedno
znova potrjevali.35 Omenjene listine so pravzaprav listine kranjskega deželnega ročina, ki je bil
prepis starih svoboščin, ki so predstavljale deželno pravo vse še skozi celotno 17. stoletje.36
17. stoletje so zaznamovale vojne, ki so posredno, in pa tudi neposredno, zadevale Kranjsko,
politični in verski pretresi, na drugi strani pa se je začelo oblikovati intelektualno jedro, v
umetniškem smislu pa je obdobje zaznamoval barok.37
Skozi vse 16. stoletje je bil močno prisoten strah pred Turki, ki so mejo svoje države pomikali
vse bolj proti zahodu.38 Junija 1593 je notranjeavstrijske čete v bitki pri Sisku premagale vojsko
Osmanskega cesarstva in s tem močno zmanjšale turško nevarnost, ki je kljub zmagi ostala
prisotna. Obsežna vojna se je prestavila na območje Ogrske in Hrvaške in je trajala vse do leta
1606, ko je bil v Žitvatoroku sklenjen mirovni sporazum za obdobje dvajset let. Dežele znotraj
Notranje Avstrije so kljub sporazumu morale še vedno skrbeti za zaščito svojih mej, kar pa je
zanje predstavljalo veliko finančno breme. Vzpostavljena obramba, ki je segala od Drave, do
Save, čez Kolpo in Liko do Jadranskega morja, je bila učinkovita vse do leta 1683, ko so Turki
dosegli Dunaj in ga dva meseca oblegali, nato pa izgubili bitko pri Kahlenbergu, s čimer je bila
končana 250 let trajajoča turška nevarnost.39
V povezavi v boju proti Turkom je 17. stoletje močno zaznamovalo uskoško vprašanje, ki je
vodilo v notranjeavstrijsko-beneško vojno. Uskoki so se pod okriljem Habsburške monarhije
bojevali proti Turkom, vendar pa jim država ni zagotavljala plačila. Uskoško nasilje in ropanja
35

Prav tam, 117-118.
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sta ušla izpod nadzora Habsburške monarhije. Uskoškega razbojništva na Jadranu ni uspelo
zatreti niti Beneški republiki, ki je imela na Jadranskem morju superiorno vlogo. Habsburžani
so se trudili, da nobeden izmed uskoških napadov ne bi prerasel v vojno, kar jim je uspevalo
vse do leta 1615, ko so spopadi prerasli v vojno. Povod zanjo je bil umor beneškega patricija in
njegove posadke s strani senjskih uskokov. Finančno so to vojno močno podpirale Štajerska,
Koroška in Kranjska, slednji dve pa sta prav tako morali večkrat vpoklicati deželno vojsko in
rekrutirati posameznike. Vojna je imela usodne posledice za Istro, ki jo je dve leti trajajoča
vojna popolnoma opustošila. Nekoliko boljše sta jo preživeli Furlanija in Goriška, ki pa sta
kljub temu izgubili veliko število vojakov. Vojna je trajala dve leti, za popolno razpustitev
vojske pa so potrebovali še pol leta. Uradno je bila vojna končana s podpisom sporazuma v
Madridu leta 1617.40
V prvi polovici 17. stoletja je srednjo Evropo pretresala tridesetletna vojna, ki se je začela z
uporom čeških protestantskih stanov proti Ferdinandu II., novemu katoliškemu habsburškemu
kralju.41 Vojna Kranjske ni neposredno prizadela, vendar pa je prebivalstvo zaradi dodatnih
davkov, ki so omogočali financiranje vojske, posledice vojne močno občutilo. Kranjsko so v
tem času večkrat pestile naravne nesreče. Prizadele so jo številne slabe letine, ki so bile
posledice številnih neugodnih vremenskih razmer, draginje, potres leta 1623. Naravne nesreče,
neugodne vremenske razmere in vojne so povzročile pomanjkanje hrane, povečano število
bolezni in epidemije kuge.42 Splošen strah in negotovost sta povečala vero v nadnaravno.
Neobičajno vreme, suše, dolga obdobja dežja, hude zime so bile pripisane delu čarovnic,
katerim je neka pozornosti namenil tudi Janez Vajkard Valvasor. V tem času je posebno mesto
v vsakdanjem življenja našla nasilna smrt, ki je imela grozljivo podobo. Prisotna je bila povsod,
v likovnih upodobitvah, literarnih delih, letakih, časopisih, ki so poročali o dogajanju v vojnah
in obveščali o javnih usmrtitvah ter mučenju kaznjencev.43
Podložniki so številna bremena in stiske le stežka prenašali in nezadovoljstvo izražali s
številnimi upori. V začetku 17. stoletja so se upirali predvsem proti povečanim dajatvam in
ponekod tudi izkoriščanju sodnih pravic s strani fevdalnih gospodov. Kmetje so krivca za svoje
tegobe videli v zemljiških gospodih in ne državi, zato je bil veliki slovenski kmečki upor leta
1635 uperjen ravno proti njihovim neposrednim gospodarjem, kar so uporniki izrazili tudi z
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zavzemanjem in požiganjem graščin. V uporu je bilo uničenih tudi več mitnic, poleg graščin pa
je bilo požganih tudi nekaj samostanov in župnišč.44
Pestro dogajanje v začetku 17. stoletja je preusmerilo pozornost od boja proti reformaciji, ki je
od deželnega kneza zahtevala premišljeno delovanje, tudi na področju politike in ki je vodilo v
kasnejšo absolutistično ureditev države.45
17. stoletje pa niso zaznamovale samo vojne in tegobe povezane z njimi, temveč tudi kulturni
razcvet. V drugi polovici stoletja je nastopilo obdobje baroka, ki se je dotaknil kulture na vseh
področjih ter slovensko ozemlje vključil v širši evropski prostor. Širši slovenski prostor se je
začel zbliževati z italijansko kulturo, medtem ko so predvsem plemiškemu svetu ostali bližje
severnjaški ideali. Na današnjem slovenskem območju so se torej srečali vplivi zahoda in
severa, kar se je opazilo pri oblačilnem videzu, ki je vseboval tako francoske kot nemške
elemente. Številne novosti so se pojavile na področju osebne higiene, jedilne in bivalne kulture.
V tem času je razcvet doživela tudi umetnost, vedno vidnejše so bile gledališke predstave, ki so
jih uprizarjali tudi dijaki jezuitskega kolgija, včasih pa so v Ljubljani gostovale italijanske
gledališke skupine ali nemški komedijanti.46

O PLEMSTVU
PLEMIŠKA ETIKETA
Delovanje družbe na določenem prostoru je tesno povezano s kompleksnimi povezavami s
katerimi so posamezniki uvrščeni v določeno družbeno skupino, ki v skupnosti igra določeno
vlogo. Fizično sobivanje je močno povezano s procesi socializacije in prenašanjem kulturnih
elementov domačega okolja oziroma lastne družbene skupine.47
Jonathan Dewald je plemstvo predstavil kot heterogeno socialno skupino, ki si v osnovi deli
podobne privilegije, podobna prepričanja in podobne izkušnje. Vzrok za te podobnosti je našel
v tem, da si je plemstvo širom Evrope delilo podobne politične, ekonomske in kulturne
probleme, katere so tudi reševali na podobne načine. Kljub nekaterim podobnostim pa se je
plemstvo razlikovalo glede na državno in lokalno pripadnost in tudi spol. Vsaka dinastija oz.
družina je razvila svojo lastno podobo glede na socialne, politične in religijske odločitve pa tudi
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glede na koncepte družinske zgodovine. Kljub temu, da so si bile kulturne in politične
okoliščine širom Evrope podobne, je vsaka družina imela tudi svoje posebnosti.48
V plemiško socialno skupino so bili vključeni posamezniki, ki so imeli različne nazive, moč,
vpliv ter premoženje. V to socialno skupino so se vključevali tako angleški lord, nemški Ritter,
baltski baron, princ - neposredni naslednik Imperija, ruski bojar kot tudi gaskonski hobereau.
Ta socialna skupina je izključevala uradniško plemstvo in aristokracijo (t.i. noblesse de service
in l`aristostocratie des offices). Razlikovala pa je tudi sloj gospodov (seigneur oz. nemško
Gutdbestzer ali Gutsherr49).50
Vsakega plemiča so po mnenju sodobnikov od ostalih posameznikov ločile štiri lastnosti:
družbeni položaj ob rojstvu, krepost, družbena zaprtost in moč. Krepost je skupek moralnih
lastnosti, ki so pripadnika elite ločile od preostalih oseb. Eymar de Froydeville, avtor dela
Dialogue de l`origine de la noblesse,51 je kot prvega plemiča prepoznal Davida, pri katerem je
izpostavil latentno plemenitost in s tem utemelji poplemenitev. Prav tako kot kriterij rojstva,
tudi krepost pozna več različnih stopenj oz. se ni izražala pri vseh posameznikih enako
intenzivno. Izražala se je v socialni etiki in je bila avtentični kriterij plemstva. Socialna etika je
pomenila uporabo jezikovnega registra, ki je še posebej v na primer francoščini razlikoval med
različnimi stopnjami plemstva.
Vzajemnost se je kazala pri skupni zavesti pripadnosti isti socialni skupini. Kljub temu, da so
se številne odgovornosti, skrbi in potraten način življenja močno razlikovali med nižjim in
višjim plemstvom, so si pripadniki skupine delili junaštvo, spoštovanje istih vrednot, bratstvo
v vojski in poročne povezave. Svojo moč in premoč nad ostalimi socialnimi skupinami je
plemstvo izkazovalo na več ravneh: kot fevdalci, kot vojščaki in kot politična elita.
Plemič se je rodil v plemiški družini, plemiškim prednikom, ki so imeli naziv v »krvi« že
generacije ali še bolje, od zmeraj. Izraz »modra kri« ni zgolj metafora ampak predstavlja
globoko zakoreninjeno idejo, da je plemstvo biološka značilnost, ki jo je možno le dedovati.52
Kljub temu pa je bilo poplemenitenje cilj tudi tistih, ki se jim po žilah ni pretekala modra kri,
so pa uspeli na drugih področjih ter so želeli v družbi nekaj veljati, zanimali pa so jih tudi
stanovski privilegiji.53 V 17. stoletju se je naziv plemiča znašel v nekakšni inflaciji. Častni
48
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nazivi so se širili in družine so dosegle višji rang plemstva oz. so meščani postali plemeniti.54
»Inflacija časti« je dosegla tudi Kranjsko, kje je prišlo do močnega upada v vrstah plemstva,
saj se je protestantsko plemstvo odselilo in pa tudi zaradi vojn v tem obdobju (beneška vojna,
tridesetletna vojna in turške vojne), ki so po eni strani dale posameznikom priložnost, da se
izkažejo na deželni ravni,55 po drugi pa je bila cesarjeva blagajna vedno znova prazna. Tako so
meščani, visoki uradniki in bogati trgovci, ki so imeli poleg izjemne želje po vključitvi v razred
plemičev, imeli tudi ustrezne prednike, visoke dohodke od nepremičnin, primerno premoženje
ter zasluge za deželo ali vladarja to lahko dosegli z nakupom plemiškega pisma. Staro plemstvo
je novorojenim plemičem dalo vedeti, da jim kljub nazivu in imetju lastnega grba niso
enakovredni.56 Še vedno je torej veljala stara delitev na (uradniško in podjetniško), »plemstvo
obleke« in (vojaško) »plemstvo meča«.57 Poplemeniteni meščani so po mnenju starega
kontaminirali plemiško socialno skupino. Zato je na primer Ludvik XIII. poplemenitil Corneilla
tako, da je poplemenitil njegovega očeta. Ponekod je bilo mogoče plemenitost in naziv prenašati
tudi po ženskih prednicah in pa tudi na nezakonske potomce. Eni in drugi načeloma niso bili
obravnavani enako kot tisti, ki so naziv podedovali po moškemu predniku, zato je svojo
»plemenitost« bilo včasih potrebno dokazovati.58
Spremembe so v tem obdobju doletele tudi kulturno sfero. Zgodnejši koncepti plemstva so
doživeli številne spremembe. Ena zmed najbolj očitnih karakteristik je preobrazba iz viteza oz.
vojaka v dvorjana. Posledica te preobrazbe so bile tudi spremembe v plemiških vrednotah in
idejah, ki so vključevale nove forme reprezentacije in statusne simbole. Kljub podedovanim
nazivom, zemeljskem bogastvu in daleč v zgodovino segajočim plemenitim rodom, ki so bili
bistveni v socialnem svetu plemstva, so se morali soočiti z naraščajočo kritiko iz mestnih vrst,
ki so izzivale plemiško socialnopolitično dominanco.59 Čeprav je plemiču plemiški naziv
prinesel mnoge ugodnosti, mu je nalagal tudi številne dolžnosti. Pripadnik plemstva je moral
živeti svojemu stanu primerno življenje, saj ga je to, poleg zunanjega videza, pravzaprav
ločevalo od ostalih, mu dajalo samozavest in mnoge privilegije, vendar pa mu je hkrati
povzročalo številne skrbi. Nenehno je moral ohranjati razdaljo do socialnih konkurentov,
obogatelih meščanov in tudi kmetov, ki so zaradi dobrega finančnega stanja hoteli, in tudi bili
sposobni, živeti plemiško življenje.60 Da bi plemstvo obdržalo oz. ponovno uveljavilo svojo
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kulturno in socialno hegemonijo, je moralo razviti nove ideje in forme reprezentacije.61 Na ostro
družbeno ločevanje med plemstvom in meščanstvom sta brezdvomno, odločujoče vplivali
sorazmerna življenjska ogroženost in nizka raven blaginje tako enih kot tudi drugih. Okoliščine
so silile plemstvo k temu, da se je zapiralo pred družbo in se dokazovalo s svojim rodom kot
najpomembnejšim sredstvom za ohranjanje posebnih družbenih pravic.62
Že omenjena vrlina je bila glavni steber plemiškega bistva v vseh obdobjih. Nek francoski pisec
je v 16. stoletju zapisal, da ni prave plemenitosti brez vrline in dobre morale in da je plemstvo
po rojstvu prazno in neumno, če ni izpopolnjeno z vrlino. Podobno je menil nemški učenjak
Cyriacius Spangenbergl, ki je v Adels Spiegel, objavljeno leta 1591, zapisal, da plemstvo, kljub
temu, da je ustanovljeno od Boga z namenom, nima izključne pravice do vladanja zgolj zaradi
rojstva, temveč zaradi vrline, ki jo ostali ne premorejo.
Tradicionalne plemiške vrednote so bile povezane z viteštvom in poudarek je bil na vojnih
zaslužnostih in viteškem pogumu. Spremembe v umetnosti bojevanja, tehničnih inovacijah in
tudi ob dejstvu, da je zgodnjenovoveška vojska bila vedno bolj sestavljena iz plačanih vojakov,
je prekinjalo tradicionalno plemiško vlogo v družbi. Plemstvo se je moralo soočiti s postopno
izgubo vloge fevdalca in vojaško funkcijo in čeprav so posamezni plemiči uživali vojaške
zasluge, je večji del plemstva prevzel uradniške in diplomatske funkcije ali dvor.
Viden znak preobrazbe od viteza do dvorjana, je bila tudi uporaba kočije. Ježa konja je izražala
plemiške vrednote in je bila del plemiške reprezentacije. V 17. stoletju so razkošno opremljene
kočije postale statusni simbol. Še večji izziv za plemstvo je bilo, da so od renesanse dalje
humanisti in izobraženci vedno bolj videli vrlino kot produkt učenja, torej izobraževanje v
humanističnih vedah. Ko je izobrazba postala enačena z vrlino, je postala osrednji kriterij, ki je
avtoriziral in legitimiral oblast. Tako sta izobraženost in razgledanost v 17. stoletju postala
bistvena za aristokratsko samopredstavitev, ki se je najbolje odraža v njihovih zasebnih
knjižnicah in umetniških zbirkah. Da bi vzdrževali razdaljo z meščanskim razredom in bi bili
vseeno izobraženi kot pripadniki plemstva, je bilo učenje povezano z plemiškim habitusom.63
Plemstvo je eden izmed redkih zgodovinskih elementov, ki ga lahko označimo za longue durée,
saj je prisoten od srednjega veka vse do danes. Prisotno je bilo v skoraj vseh evropskih družbahbolj ali manj homogeno, bolj ali manj notranje razslojeno, bolj ali manj prepustno od spodaj
navzgor in iz zunaj navznoter, bolj ali manj strogo definirano preko eksplicitne legalne norme.
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Plemstvo je oblikovalo elito v skoraj vseh aspektih: politično, ekonomsko, kulturno, v
obnašanju in navadah. Kljub temu je vedno obstajala alternativa, konkurenčne elite z drugačnim
socialnim ozadjem – izobraženi uradniki in funkcionarji, duhovščina, intelektualci in umetniki
– te skupine so praviloma zahtevale vodilno vlogo na določenem področju, medtem ko je
plemstvo dojemalo samo sebe kot nekakšno »totalno elito« katere področje delovanja in
eminence ni bilo izvzeto iz kateregakoli področja življenja.64
PLEMSTVO IN POLITIKA
Predpogoj za nastanek deželnih stanov je bilo pravno formiranje dežele, ki je nastala tako, da
je osebno oz. fevdalno vez med gospodom in vazalom nadomestile ozemeljska, sodna in
vojaška vez. S to spremembo je plemstvo določene dežele dobilo novega oblastnika-deželnega
kneza, ki je nad plemstvom imel tako sodno kot tudi vojaški oblast.65 Habsburški deželni knezi
so bili zaradi izrednih vojaških in političnih okoliščin deželne stanove prisiljeni sklicevati vse
od leta 1400. Sprva so bile razlog za vse pogostejše sklice razne vojne, posebej v boju proti
Turkom in visoki stroški za pridobitev nemške cesarske krone. V 16. stoletju so dobili svojo
dokončno strukturo in funkcijo. Med koncem 15. in do prvih desetletij 17. stoletja so imeli
relativno pomemben vpliv na soodločanje o deželnih zadevah.66 Razmerje med stanovi67 in
deželnim knezom so v pravnem smislu urejali obojestransko potrjeni privilegiji, v realnosti pa
je moč ni bila statično na knežji strani, temveč je vseskozi nihala med eno in drugo stranjo.
Pravice deželnih stanov so omejevale pravice deželnega kneza in vice versa. Deželni ročin je
plemstvu dajal moč predvsem na področju vojske, saj je moral deželni knez plemstvo za
vojskovanje zunaj meja dežele moral primerno plačati, davkov, saj za le-te knez potrebuje
soglasje plemstva, ki pa je samo opravičeno plačevanja le-teh in sodstva, saj plemiču brez
dokazane krivde prostost ni mogla biti odvzeta.68 Vladar je želel centralizirano oblast, ki bi
temeljila na osrednjih državnih uradih, katere bi praviloma podpirala stalna najemniška vojska.
V povezavi z vojsko pa so bile ponovno finance, kar pa so državni in deželni stanovi, posebej
plemstvo, s pridom izkoriščali in pravico do potrjevanja izrednih davkov unovčevali v zameno
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za povečevanje svojih pravic in moči.69 Plemstvo je bilo na podlagi deželnih privilegijev dolžno
sodelovati v vojski le krajši čas, kar cesarju ob vselej preteči nevarnost ni ustrezalo. Najemniška
vojska je bila zato boljša rešitev,70 vendar pa za državno blagajno izjemno velik strošek, zato je
vladar potreboval konstanten pritok denarja, kar pa so omogočili izredni davki. Davčni sistem
je bil torej v tesni povezavi z vojaškim. Po takratnem pravu so le-te morali odobriti deželni
stanovi vsake dežele posebej, osrednji del deželnih stanov pa je predstavljalo plemstvo.71 Kadar
je bila je bila pristojnost za reševanje določenega problema vprašljiva, se ga je reševalo bodisi
z medsebojnem povezovanjem (z vojsko ali s sodstvom) bodisi z medsebojnimi pogajanji
(nesoglasja glede davčnih vprašanj). Šlo je za tekmo za premoč med dvema stranema znotraj
tako imenovanega stanovsko-monarhičnega dualizma, katerega zametki se datirajo na prelom
15. in 16. stoletja, v katerem so stanovi kneza priznavali za svojega gospoda, vendar pa le-ta
njih ni uvrščal med svoje kolege. Dualistični sistem je prišel najbolj do izraza pri davčnih
pogajanjih.72 Plemstvo je bilo na podlagi deželnih privilegijev dolžno sodelovati v vojski le
krajši čas, kar cesarju ob vselej preteči nevarnost ni ustrezalo.73
Habsburžanom je v bitki pri Sisku leta 1593 uspelo odpraviti turško nevarnost. Prizadevanja
za učinkovito obrambo mej in vzpostavitev efektivnega upravnega aparata s pomočjo
neplemiških oseb, je plemstvo pokazalo za zamenljivo.74 Hkrati z versko pomiritvijo v 16.
stoletju je bil omogočen proces rekatolizacije, ki je konec stoletja in posebej v začetku 17.
stoletja deželnem knezu omogočila zmanjšanje politične moči deželnih stanov.75 Rekatolizacija
ni bila samo zmaga vere, temveč tudi politične moči, v kateri so se začele kazati absolutistične
prvine. V 17. stoletju so tako začele delovat protireformacijske komisije, ki so s podpore vojske
izpolnjevale vladarjev ukaz o obvezni verski opredelitvi prebivalstva, ki je ob odločitvi za
protestantizem omogočala prodajo premožena in izselitev v protestantske dežele. Za izselitev
se je na Kranjskem odločilo okoli osemsto plemičev. Ti dogodki so povzročili upad plemstva
kot družbene skupine. Vodenje dežele je bilo formalno še vedno v rokah plemstva, vendar jo je
upravljalo slabo, saj je pogosto deželni denar zaradi finančnih težav plemstva pristal v zasebnih
rokah. Iz enakega razloga pa je bilo plemstvo medse prisiljeno sprejemati novince, ki so bili v
večini povzpetniki iz obogatelih meščanskih ali trgovskih vrst, oficirji ali izobraženi uradniki,
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ki so, ker so lahko, za nov naziv bili pripravljeni odšteti določen znesek. Razlike znotraj
plemstva kot socialne skupine so bile precejšnje. Politično vplivne družine so bile blizu dvora,
gospodarsko pomembne so se ukvarjale s pridobitništvom, družine, ki so bile meceni, družine,
ki so se močno približale meščanstvu, tiste, ki so bile na skrivaj še vedno protestantske
veroizpovedi in tiste plemiške družine, ki so živele na podeželju in so zaradi finančnih težav
živele v sožitju s kmečko okolico. 76
DRUŽINSKA POLITIKA - POROKA
V zgodnjenovoveški družbi so bile sorodstvene povezave poglavitnega pomena, bistveni
element sorodstvenih vez pa so bile poroke.77 V zahodnih družbah je bilo do 19. stoletja,
ponekod še tudi v 20. stoletju, značilno, da so dekletom može izbirali odrasli, ki so načeloma
že imeli izkušnje z zakonom in so bili praviloma sorodniki. Številne ohranjene poročne pogodbe
pričajo o dogovorjenih zakonih med vsemi družbenimi sloji od 15. stoletja dalje, med
plemstvom pa je bilo prisotno tudi že prej. Starši so ideološko utemeljitev za vpletanje v poroko
otrok našli v Stari zavezi, ki je izbiro partnerja otrok primarno podeljevala očetu. 78 Po končani
rekatolizaciji leta 1628 je cerkev želela izpeljati tridentinsko in moralno prenovo cerkve, hkrati
pa je želela ohraniti monopol nad zakonsko zvezo, zato je zavračala premočno vmešavanje
staršev pri izbiranju moža. Cerkev tako ni odobravala statutarne omejitve ali materialne grožnje
brez starševskega konsenza.79 Poroke niso služile le kot zagotovilo nadaljevanja rodu, temveč
so tudi povečevale ekonomsko, politično in družbeno moč družine, zato je bila izbira partnerja
skrbno premišljena odločitev, v kateri sta ljubezen in osebna naklonjenost igrala le majhno
vlogo. Poroka ni bila zasebna zadeva dveh mladih plemičev, temveč odločitev dveh družin, ki
sta pripadali istemu rangu oz. ena višjemu, če se je tisti družini iz nižjega posrečilo skleniti
dogovor.80
Ob nastopu novih družin v kranjsko plemiško družbeno skupino v 17. stoletju, se pojavi
vprašanje njihovega sobivanja oz. medsebojnega povezovanja, sodelovanja in sprejemanja. Pri
slednjem so novim uživalcem plemiških privilegijev znali neodobravanje izražati pripadniki
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starih plemiških družin. Njihove korenine so segale v srednji vek, podlaga za pridobitev naziva
pa so bili viteški ideali, zato je bilo družinsko povezovanje z novim plemstvom, katerega status
je temeljil na premoženju, lahko tvegana naložba, ki je družino lahko stala ugleda. Tovrstna
skrb ni novost 17. stoletja, je pa postala močneje prisotna, saj sovpada s porastom novonastalih
plemiških družin. Denar je bilo orodje, ki je novim pripadnikom plemstva omogočal simbiozo,
saj so le-ti praviloma imeli zelo dobro finančno zaledje, vendar niso imele ugleda, medtem ko
so se stare pogosto znašle v denarnih težavah, imele pa so ugled. Stare plemiške družine so
zatorej bile marsikdaj prisiljene pozabiti na svoj ponos in se prilagoditi novim razmeram ali pa
jim je grozil propad. S premišljenimi porokami so tako vsi pridobili, staro plemstvo je pridobilo
denarna sredstva in novo plemstvo ugledne povezave s starim plemstvom. O pomembnost
ugodnih rodbinskih vezi pričajo številne prošnje za povzdig v plemiški stan in neredkokdaj so
prosilci svojo prošnjo utemeljili s sorodstvenimi povezavami s starejšimi in uveljavljenimi
plemiškimi družinami. Na takšen način je do plemenitega naziva uspelo Gabrijelu Lukančiču
(1620-1683), katerega mati je bila potomka družine Rasp.81
Kljub plemenitemu nazivu in družinskim vezam so imeli potomci »neenakovrednih« zakonskih
zvez imeli probleme pri pridobivanju dvornih in drugih služb, za katere je bilo potrebno
predložiti dokaze o vsaj osmih plemenitih prednikih. S tovrstnimi težavami pa se niso spopadali
samo moški potomci temveč tudi ženske, ki zaradi »nečistih« korenin niso mogle pridobiti reda
zvezdnega križa. Kljub različnim socialnim ozadjem in družinski preteklosti nekatere zakonske
zveze niso bile dojemane kot problematične. Primer slednjih so grofje Trillegi, ki se jim je kljub
kratki plemiški preteklosti uspelo sorodstveno povezati z zelo uglednima družinama Gallenberg
in Auersperg.82
Nekatere neenakovredne zveze so vseeno veljale za sprejemljiv ali vsaj na videz
neproblematične. Pravkar omenjeni Trillegi, ki se jim je uspelo sorodstveno povezati s tako
pomembnimi rodbinami, kot so bili grofje Auerspergi in Gallenbergi. Po drugi strani je lahko
izbira neprimernih poročnih partnerjev povzročala hudo kri celo znotraj iste skupine novega
plemstva. Na pomen ustreznih ustreznih rodbinskih povezav kažejo med drugimi prošnje za
povzdig v plemiški stan. V njih nemalokrat kot enega od argumentov, s katerimi so prosilci
utemeljevali željo po plemiškem nazivu, zasledimo sorodstvo s starejšimi in že uveljavljenimi
plemiškimi rodbinami v deželi. Gabrijelu Lukančiču (1620-1683) sta tako do plemiškega
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naziva pomagala prav plemiški stan in sorodstvena mreža njegove matere Marije Kristine pl.
Rasp.83
Marko Štuhec je ugotovil, da je pri sklenitvi zveze med pripadnikoma z različnima plemiškima
nazivoma ali pa med pripadnikom plemstva in drugim brez naziva, praviloma bila ženska tista,
ki je zdrsnila navzdol.84 Brisanje mej med bogatimi meščani in revnimi plemiči je tako enim
kot drugim puščalo nekaj manevrskega prostora pri izbiranju partnerjev. Poroka s partnerjem
izven svoje družbene skupine je prvim omogočilo socialni vzpon, za drugega pa je bilo tveganje
nekoliko večje. Poroka z osebo nižjega stanu je lahko pokazala realni družbeni status.85
Pri izbiranju življenjskega sopotnika je bila izbira žensk dosti manjša kot moških, saj so imele
le dve možnosti ali poroka z mladeničem, ki ga je izbralo sorodstvo ali pa vstop v samostan, ki
pa je bil prav tako velik finančni zalogaj kot poroka. Tako kot plemkinje, je tudi plemiče poroka
močno udarila po žepu, vendar so le-ti, za razliko od plemkinj, imeli možnost denar zaslužiti,
saj so se lahko zaposlili v upravi, vojski ali nekaterih gospodarskih panogah ter tako pridobili
potrebna sredstva za poroko. V primeru, da se niso mogli ali želeli poročiti, so si lahko ustvarili
kariero v cerkvenih ali laičnih ustanovah.86
Družinska mreža je imela izjemen pomen tudi pri širjenju novosti in kulturni dobrin. Poročna
med kranjsko plemstvo slavja, krsti in druga družinska praznovanja so bile priložnosti za
druženje tako družinskih članov kot prijateljev. Daleč narazen živeči družinski člani so navadno
ostajali v kontaktih preko korespondenc.87 Praviloma so kranjske plemiške družine življenjske
sopotnike svojih otrok rajši izbirale znotraj meja domače dežele.88
JEZIK
Habsburške dedne dežele so bile vseskozi večkulturne in posledično tudi večjezične. V
osrednjem delu slovenskega ozemlja je prevladovalo slovensko govoreče prebivalstvo.
Slovenščina ni bila le jezik kmečkega prebivalstva, temveč je bila že v srednjem veku in kasneje
skozi zgodnji novi vek prisotna med meščani in plemstvom. Uradni jezik zapisanih besedil,
znanstvenih in diplomatskih, je bila v rimsko-nemškem cesarstvu sprva latinščina, kasneje
nemščina in le redko tudi slovenščina. Eden izmed redkih zapisov v slovenskem jeziku so na
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primer fevdne prisege vazalov krškega škofa iz leta 1637.89 V cesarstvu je latinščino zamenjala
nemščina že konec srednjega veka in tako postala administrativni jezik države, katerega so
morali znati vsi, ki so na kakršenkoli način delovali v javnem življenju. Iz zapisov vidimo, da
je bilo znanje nemščine do začetka 18. stoletja različno, vse od znanja izumetničenih fraz do
obvladovanja pogovorne nemščine. Vemo, da je tudi kranjsko plemstvo znalo nemški jezik,
vendar raziskav o njihovem nivoju znanja še ni bilo zaslediti.90
Slovenščino so uporabljali ali vsaj razumeli tudi plemiči z germanskimi imeni, saj so ti pogosto
imeli lokalne korenine in je bilo njihovo ime le posledica prevzemanja nemških imen in
priimkov, ki se je začelo že v srednjem veku in se nadaljevalo skozi ves novi vek. Plemiške
družine so ponemčile svoja imena in priimke s pomenskimi prevodi (npr. Oblak v
Wolkensberg), namišljenimi krajevnimi imeni, kot na primer Wazenberg, ali z dodajanjem
plemiško zvenečega priimka sorodnikov, preko poroke ali po kraju bivanja. Kljub temu je bilo
mogoče slovenščino slišati tako v 13. stoletju na dvoru vojvode Bernardta Spanheimskega kot
tudi v 17. stoletju pri knezu in ljubljanskem škofu Tomažu Hrenu.91 Valvasor je zapisal:
»Zato se tudi v deželi Kranjski ne govori povsod enoten jezik, ker so različni narodi ne le
prehajali skoznjo, temveč so se v njej tudi naseljevali; tako da so se v njej tudi naseljevali; tako
da so dandanes tu dejansko naseljeni ljudje različnih narodnosti. Vendar pa povsod v vseh
njenih delih vladata dva jezika, namreč slovanski (ali slovenski) in nemški: od obeh pa je slednji
povečini v rabi samo pri plemičih in izobraženih ljudeh; pa tudi vsi pravni postopki se vodijo
po nemško, prav tako se vsi spisi in pisma pišejo v tem jeziku: drugega, namreč slovanskega ali
slovenskega, pa se poslužujejo vaški jeziki in druge preproste ustnice.«92
Prisotnost slovenščine v višjih socialnih krogih potrjujejo tudi tri rokopisne knjige jezuitske
provenience v Narodni knjižnici na Dunaju. V njih so zapisani podatki kandidatov, ki so vstopili
v jezuitski red. Med letoma 1648 in 1737 je v jezuitsko šolo na Dunaju vstopilo dvajset
Kranjcev, ki so ob vpisu morali navesti podatke o znanju jezikov. Sedemnajst od dvajsetih je
slovenščino navedlo na prvem mestu, štirje pa so jo poudarili kot lingua nativa. Vsi kandidati
so navedli tudi znanje nemščine, ki je bilo pri nekaterih omejeno. Ker so v jezuitsko šolo
večinoma vstopali plemiči in meščani, nam torej ti podatki razkrivajo jezikovne navade višjih
socialnih krogov. Tovrstni podatki so zelo redki in omejeni na zelo nizko število oseb, zato
gotove trditve na njihovi podlagi niso mogoče. Pretirano bi bilo trditi, da je bila slovenščina
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materni jezik kranjskih plemičev, vsekakor pa se lahko sklepa, da je bilo plemstvo vsaj
dvojezično ter da slovenščina v 17. stoletju na območju današnje osrednje Slovenije še ni bila
socialno zaznamovan jezik.93
Slovenščina je bila med plemstvom torej predvsem sredstvo ustnega sporočanja in redkeje
pisnega, pojavlja se je v pismih, medtem ko se je zelo redko znašla na knjižnih policah. Znanje
slovenščine so plemiči potrebovali za nemoteno sporazumevanje z okolico, še posebej s
služabniki; torej je bila sredstvo komunikacije med različnimi družbenimi sloji. Bil je »jezik
otroštva« kranjskih privilegiranih krogov, saj so ga govorili služabniki, varuške, duhovniki ter
ostala okolica. Tako je bila najzgodnejša vzgoja, tudi verska, podana v kranjskem jeziku. V tem
obdobju je slovenščina označena tudi kot jezik »srca«.94 Wolf Ferdinand Mordax je iz Grma na
Dolenjskem okoli leta 1678 pisal svojemu svaku Joštu Jakobu Gallenbergu o tem kaj počne
med »svojimi Dolenjci« in pisanje zaključil: »Kir neisem netsch iedel nezc ienu netsch, nikuli
netsch.«95
Ena izmed bolj znanih korespondenc so pisma med baronico Ester Maksilmiljano Coraduzzi in
Marijo Izabelo Marenzi. Vsebina pisem je osebne narave. Mati toži hčeri o svoji bolezni,
nezgodah in občutku samote Sklepamo lahko, da je bila slovenščina njun edini skupni jezik.
Materni jezik Ester Maksimiljane je bil najverjetneje nemški, medtem ko je bila nemščina njeni
hčeri povsem tuja. Slednja je sicer govorila italijanski jezik, ki pa je bil njeni materi neznanka.96
Rabo slovenščine potrjuje tudi kronika Dolničarja iz leta 1684 v kateri Janez Dolničar poleg
nekaterih podatkov o svoji poroki pripomni, da je župnik vodil mašo v nemškem jeziku, kar se
mu je, glede na omembo, očitno zdelo nenavadno.97
Tovrstni zapisi potrjujejo, da je kranjsko plemstvo govorilo slovenski jezik, vendar je v njem
pustilo malo pismenih virov. Pri pismenem izražanju je navadno izbiralo med italijanščino in
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nemščino. Zaradi redkih pismenih virov v slovenščini je težko predpostavljati, kakšen je bil
njihov odnos do slovenščine.98
Slovenščina, ki jo poznamo danes, se je začela snovati v 16. stoletju s Primožem Trubarjem in
se je nadaljevala s še tremi kranjskimi reformatorji: Sebastjanom Kreljem, Jurijem Dalmatinom,
Adamom Bohoričem. Slednji je kranjski jezik vzel kot osnovo v prvi »slovenski« slovnici
Arcticae horulae succisivae, s podnaslovom de latinocarniolana literatura, medtem ko je
Dalmatinu služil za prevod Biblije, katerega Bohorič jezikovno opredeljuje kot »integra
Carniolana vel rectus Slavonica Biblia« (célo kranjsko ali pravilneje slovensko sveto pismo).99
Valvasor govori tudi o tretjem deželnem jeziku, italijanščini, ki sta ga obvladala tako plemstvo
kot meščanstvo. Znanje italijanščine je bilo bolj razširjeno najmanj od začetka 16. stoletja dalje:
plemič se ga je naučil med svojim študijem in potovanji ali pa pri svojih trgovskih poslih, ki so
bili pretežno usmerjeni proti Italiji. poleg tega je v 16. in 17. Stoletju v vrste kranjskega
plemstva prišlo mnogo družin iz severnih italijanskih pokrajin. Korespondence članov, ki so že
drugi rod živele na Kranjskem, pa kažejo, da so znanje italijanskega jezika gojili še naprej.100
Med kranjskim plemstvom je velik ugled uživalo italijansko gledališče, predvsem operne
predstave, za celovito spremljanje katerih je bilo gotovo potrebno vsaj pasivno obvladanje
italijanščine. Čeprav je njen pomen proti koncu obravnavanega obdobja kopnel, je znanje tega
jezika med kranjskim plemstvom ostajalo. K temu je najverjetneje dovolj pripomogla tudi
geografska bližina.101
Plemiške družine, ki so imele posest na meji s hrvaškim govornim področjem (Bela krajina,
Notranjska, Istra), so znale tudi hrvaško, to pa je veljalo tudi za plemiče, ki so kot branilci
dežele pogosto prihajali v stik s hrvaškim plemstvom in prebivalstvom Vojne krajine. Nekatere
družine, kot Lenkovići, Gusići, Nikoliči, Jurići, Blagaji, pa so bile sploh hrvaškega (ali
srbskega) porekla Marsikateri poveljnik v Krajini je bil vešč ne le govorjene in pisne hrvaščine,
ampak je obvladal tudi glagolico. Velik del vojaške terminologije, zlasti poimenovanje opreme,
je bil turško-srbohrvaški.102
Večina pripadnikov višjega sloja je bila vsaj dvojezična. Za pisanje so lahko izbirali med
nemščino, latinščino, italijanščino, hrvaščino in včasih francoščino. Znanje drugih jezikov je
bilo bolj izjema kot pravilo. Baron Johan Benjamin Erberg je na primer pisal pisma tudi v
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nizozemščini. Za pravega poliglota med plemiči zagotovo velja Raigersfeld, ki naj bi tekoče
govoril nemščino, latinščino, italijanščino, francoščino in slovenščino (uporaba slednje je bila
omejena samo na ustno rabo) poskušal se je naučiti tudi angleščine, vendar mu je za učenje te
primanjkovalo časa.103 Anton pl. Brekerfeld za svojega očeta Johana Sigemunda pravi, da je
enako tekoče govoril italijansko, francosko, nemško in kranjsko.104
Za Kranjsko v zgodnjem novem veku je torej značilna diglosija, stanje dvo- ali večjezičja, kjer
imata jezika različne socialne funkcije, izbira jezika pa je stvar posameznika. Tisti jezik, ki se
praviloma uporablja v religioznih in znanstvenih besedili je »visok« jezik, tistega, ki je sredstvo
komunikacije v vsakdanji rabi pa »nizek«. Na vsakem večjezičnem območju en jezik v družbi
postane jezik prestiža, kar nemalokrat vodi v konflikt v družbi, kar je značilno tudi za območje
Kranjske. Prav tako je za to obdobje značilno menjavanje jezikov, s čimer se na nek način
zamenja tudi identiteta govorca oz. pisca105 Kateri jezik so najpogosteje uporabljali, je bilo
odvisno od raznih okoliščin: od družinske prakse, izobrazbe, družbene situacije ter tudi od
oblike in namena sporočanja.106
V zgodnjem novem veku je so menili, da raznolikost jezikov razkriva naturo človeka, kar je bil
eden izmed glavnih razlogov za učenje jezikov,107 »Jezik najbolje prikaže človeka: govori, da
te lahko vidim. Na plano izvabi naše najbolj umaknjene in notranje dele, je njegova slika in
starš, njegov um. Nobeno steklo ne da človeku tako resnične oblike ali podobe kot njegov
govor.« 108
VERA
V zgodnjem novem veku je vsak posameznik bil podložnik nekega vladarja, ne glede na stan
ali premoženje in ravno tako je bil vsak tudi pripadnik neke vere in njene cerkve. Družba je
temeljila na razmerju med cerkveno in posvetno ureditvijo, ki sta bili medsebojno odvisni.
Obema oblastema je bil skupna želja po krepostnih in odgovornih podložnikih oz. vernikih.109
Večina kranjskega plemstva se je v času reformacije odločilo za novo vero. Kljub goreči
pripadnosti novi veroizpovedi, je bila reformacija katoliške veroizpovedi uspešna. Deželni knez
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je bil namreč pripaden stari veri in plemstvo zaradi razmerja sil ni bilo sposobno odkritega
odpora. Razlog za neupor je bila tudi že več desetletna lojalnost notranjeavstrijskega plemstva
habsburški vladarski hiši. Z nastopom nadvojvode Ferdinanda leta 1596 je rekatolizacija dobila
zagon. Leto dni po bruški pacifikaciji v Munchnu (1579) so cesar, nadvojvoda Karel in Wilhelm
Bavarski sklenili, da je obnova katoliške vere v Notranji Avstriji nujna, s čimer je bila dana
izbira ali izselitev ali spreobrnitev. Novo hitrost je pokatoličevanje dobilo s prihodom Tomaža
Hrena, ki je zasedel mesto ljubljanskega škofa leta 1598. Izdelal je načrt, ki je vključeval izgon
predikantov iz mest, ukaz o vrnitvi meščanov v katolicizem in tri verske komisije, ki so delovale
na prelomu stoletja. Med plemstvom je bila rekatolizacija nekoliko otežena, saj so pripadniki
plemstva imeli deželne svoboščine.110 Po letu 1628, po tem, ko je Ferdinand II. zmagal nekaj
pomembnih bitk v tridesetletni vojni, je želel zmagati tudi nad protestantizmom v deželi in
določil 1. avgust 1628, da se morajo vsi nepripadniki katolicizma ali spreobrniti ali izseliti.
Tisti, ki so se odločili za slednje, so morali pred odhodom prodati svoje premoženje in deset
odstotkov zneska od prodajne cene plačat v vladarjevo blagajno. Večinoma so se odločili za
izselitev na Würtenberško in v Westfalijo. Priimke družin, ki so se izselile še naprej srečujemo
tudi na Kranjskem, kar pomeni, da je prišlo do verskega razkola tudi znotraj družin. Tudi po
zapovedani katoliški veri so se še nekaj desetletji v zapuščinskih inventarjih pojavljale
luteranske knjige in pa poročila o tajnih privržencih protestantstvu, vendar so bili tako redki, da
so sčasoma izumrli. Tisti, ki so se v začetku stoletja odločili za izselitev, so ostal v stikih s
sorodniki in jim pogosto pošiljali luteranske knjige. Znan je primer Ferdinanda Ernesta
Apfalterja iz Brda pri Lukovici, ki je tiho ostal zvest protestantizmu. Zaradi knjig, ki jih je
prejemal, je leta 1684 prejel pisno opozorilo ljubljanskega škofa Herbesteina, da jih mora
odstraniti. Omenjeni Apfalter je imel na svojem gospostvu občasno ob nedeljah tudi domačo
evangeličansko maševanje, zaradi česar je zanemarjal katoliško bogoslužje.
Vsekakor pa je obdobje protestantizma postavilo osnove za katoliško obnovo, saj je poglobila
pobožnost, ki je temeljila neposredno na verskem nauku, ki ga je približala posameznikom in
družinam. Če že niso, so se vsaj trudili slediti novim vrednotam kot so pobožnost kot osebna
odločitev, vera, dobrodelnost, izobraževanje, lepo vedenje in krepostno družinsko življenje.
Usmeritev v družino se izraža tudi na protestantskih nagrobnikih iz druge polovice 16. stoletja
in začetka 17. stoletja, na katerih se pojavijo podobe Križanja ali Kristusovega vstajenja s
klečečima staršema ob katerih so njuni otroci.
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Plemstvo je imelo posebne pravice tudi v cerkvenih zadevah. Ena izmed njih je bila pravica do
kapele, ki jo je imel skoraj vsak grad. Sprva so grajske kapele služile maševanju, saj so se vitezi
ob prisegi zavezali k vsakodnevnem obisku maše. V 17. stoletju pa je kapela dobila vlogo
grobnice. V steno vzidane nagrobne plošče tako najdemo na primer na gradovih Krpa, Medji,
Kamnu, v Begunjah. Plemstvo je želelo biti privilegirano tudi na onostranstvu in se mu je
zdelo, da se zanje spodobi imeti grob v božji hiši. Z darovanjem samostanom in cerkvam so se
vedno bolj približevali enim in drugim ter dosegli prestop praga božje hiše. Ko so enkrat bili
znotraj zidov, je bil cilj biti čim bližje oltarju. V 16. in 17. stoletju so tako mnoge podeželske
cerkve postale nekakšne grobne kapele lokalnega plemstva. V času protireformacije grobovi v
glavnem niso bili poškodovani kar potrjuje popis plemiških nagrobnikov v špitalski cerkvi, ki
ga je leta 1684 izvedel škof Herbestein.111
Vera v Boga pa ni bila edina nadnaravna stvar, v katero so verjeli ljudje. Iz 17. stoletja izvira
več zgodb o nenavadnih prikazovanjih, ki so povezana z gradovi in njihovimi prebivalci.
Omenimo srečanje z mrtvimi na gradu Otok ob Krki iz srede stoletja, kjer je Marija Elizabeta
Hohenwart, rojena baronica Moscon, možu na smrtni postelji obljubila, da bo po njegovi smrti
romala k svetemu Antonu Padovanskemu na Hrvaškem. Marija Elizabeta obljube do pokojnika
ni izpolnila, zato se ji je mož ponoči trikrat prikazal in izginil šele po njenem romanju. Po
pripovedovanjih naj bi vdova od stresa in strahu izgubila vse lase.112
Z mrtvimi so se srečevali tudi na dvorcu Novi dvor v Radečah, kjer naj bi se prikazoval duh
pokojne Marije Elizabete pl. Gallenberg. Že več let naj bi bilo prisotno nepojasnjeno ropotanje,
januarja 1684 pa se je upogumila Ana Winkel, nova kuharica na gradu, in ropot nagovorila.
Duh se je vračal več dni, srečanjem pa so prisostvovali tudi drugi prebivalci dvorca, med njimi
tudi graščak Sigmund Viljem baron Čečker, in duhovnika. Srečanja z duhom so bila nasilna,
saj je Ano fizično maltretiral. Prikazovanje so prekinili z darovanimi mašami. Motiv duha, da
se je prikazoval je ostal nerazkrit naj pa bi šlo za nepomirjeno dušo, ker je za časa življenja
nekomu storila krivico v višini 60 goldinarjev.113
O tovrstnih pojavih je pisal tudi Janez Vajkard Valvasor, s tem, da je paranormalne dogodke
sprva skušal razložiti z naravnimi zakonitostmi, kar pa se z le-temi ni dalo razložiti je pripisal
magiji, Satanu ali Bogu. Stike živih ljudi z duhovi ali mrtveci, ki so bili del ljudske kulture, je
pojasnil racionalno, tiste najbolj nepojasnljive pa je ironiziral, tako je npr. vampirje poimenoval
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»nemirni mrliči«. Valvasor paranormalnih pojavov ni smatral za nadnaravne dogodke
izhajajoče iz ljudskih fantazij ali cerkvene kulture, temveč so se tikali znanih pokojnikov. Menil
je, da videnja niso vedno plod človeške domišljije in so lahko včasih resnična. Dopuščal je
mnenje, da včasih duh včasih spečemu človeku sporoča kakšno stvar.114 Določena nenaravna
dejanja, na primer čarovnic ali satana je pripisal uporabi strupenih in halucinoidnih rastlin, ki
so bile med ljudstvom razširjene pri uporabi magije in zdravljenju ali pa je pojasnil z delom
rudniški škratov, Boga, Satana ali črne magije.115
VZGOJA IN IZOBRAZBA
Na prelomu iz 15. v 16. stoletje je plemstvo spremenilo svoje nazore glede izobrazbe, saj je
dojelo, da je le-to potrebno za boljše eksistencialne možnosti njihovih otrok.116 Spremembe v
mentaliteti so bile povezane z vedno bolj k absolutizmu orientirani državni ureditvi in z njo
povezano stanovsko plemiško koorporacijo, profesionalizacijo deželne uprave in z njo
povezane nove uveljavitve.117 Odgovor na renesančno odprtost je bila strogost, ki je postala
gonilo obnovljene katoliške in protestantske morale in vere, ki jo je zagovarjala tudi država. O
otrokovem moralnem razvoju so menili, da je otrokova natura sama po sebi grešna in
pokvarjena, saj so grehi podedovani po starših, zato je veljalo prepričanje, da dobra vzgoja
pomeni vbijanje pokorščine katere del je tudi trpljenje, ki je služilo kot priprava na zveličanje.118
Zaradi številnih preobratov se je plemstvo znašlo v krizi in reševanje iz nje je imelo velik vpliv
na aristokratsko baročno kulturo, ki se odraža v arhitekturi, vrtovih z eksotičnim rastlinjem in
drevesi, knjižnicami in umetniškimi zbirkami. Ni dvoma, da je zmožnost prilagoditve na nove
razmere plemstvu omogočila obranitev položaja v družbi in ponovno uveljaviti njihovo
hegemonijo. Na izzive obdobja je plemstvo odgovorilo s prevzetjem vrednot mestne in literarne
kulture. Nova močna aristokracija je izhajala iz poudarka na svetovljanskem izgledu, izpiljenem
obnašanju in izstopajočo potrošnjo in veličastno pojavo.119 Novi družbeni standardi so postali
del vzgoje katere cilj so bile osvojene plemiške manire.

114

Dušan Kos, »Kontaminacija s paranormalnim fenomenom v lokalni skupnosti v zgodnjem srednjem veku« v:
Acta Histriae letnik 22. št. 4 (2014) 859-874.
115
Kos, Valvasor, 43.
116
J. Ciperle, A. Vovko, S. Okoliš, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja I. (do 1848) Katalog stalne razstave
(Ljubljana, 1988-2002) 18.
117
Žvanut, Od viteza, 59.
118
Kos, Ljubezen, 213-214.
119
Lindorfer, Cosmopolitan, 54.

25

Prvo vzgojo so otroci prejeli od staršev, katerim so kasneje pomagal tudi učitelji in šolski
sistem, v katerega je bilo od 16. stoletja dalje vključenih vedno več plemiških otrok.120 Med
plemstvom je bil vzpostavljeno tudi recipročno nadzorovanje, na splošno pa sta vsevrstne
pregrehe preganjali tako svetna kot cerkvena oblast.121 Primaren cilj nove vzgoje je bil dober,
bogaboječ, vendar tudi razgledan človek, ki naj živi neoporečno in častno in ki ne bo
omadeževal družinskega imena, saj je bila družinska čast eden izmed bistvenih elementov
privilegiranega položaja. Plemiška čast (adelige ehre) je vedno bolj nadomeščala staro vodilo
viteštva (ritterliche tugend), ki je dobivalo drugačno konotacijo. Beseda »ritterlich« ni več
pomenila viteza temveč bolj gentlmena oz. se je pojavljala v povezavi z vojaškim
udejstvovanjem.122
Že zelo majne otroke so oblačili glede na spol, njihova obleka pa ni bila dosti drugačna od
obleke odraslih. Od rane mladosti dalje je bila vzgoja deklic in dečkov prilagojena njihovi
različni vlogi v odrasli dobi. Vzgoja deklic je bila predvsem naloga mater, ki so hčere morale
pripraviti na vlogo žene, ki bo vešča gospodinjskih opravil: ročnih del, šivanja, predenja, tkanja,
vezenja, kuhanja in v določenih okoliščinah tudi gospodarjenja. Plemiške deklice je poleg vloge
gospodinje čakala tudi družbena vloga, zaradi česar so bile deležne glasbenega pouka plesa:
petja in igranja na kašen inštrument.123 Cilj močno avtoritativne vzgoje je bil vzgojiti mlado
dekle, ki bo poleg žene, gospodinje in matere tudi sposobna predstavljati družino v socialnem
okolju.124 Nekateri, bolj ambiciozni starši, so vzgojo hčer prepustili ženskim samostanom. V
17. stoletju je morala biti pismenost med plemkinjami že precej razširjena. Znale so brati, pisati
in računati. Pismenost potrjujejo številne ohranjene korespondence. Vzgojni ideal deklic je je
bila neomadeževanost, sramežljivo vedenje, čistost, molčečnost, izogibanje zavijanju z očmi in
glasnemu smehu ter splošna nevpadljivost. V 17. stoletju je veljal ideal plemiške ženske, ki se
je izoblikoval v 16. stoletju, torej sposobna gospodinja in mater, ki je bila možu dobra žena in
partnerica, sposobna konverzacije in reprezentacije v družbi.125
Plemiški sinovi so bili deležni obsežnejše izobrazbe kot hčere. Za mladega gospodiča se je
spodobilo, da je poučen tudi o aritmetiki, zgodovini, jezikih,126 govorništvu, ki je pridobitev 17.
stoletja, plesu (Ljubljana je skoraj zagotovo imela plesišče pred letom 1650), najverjetneje pa
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je v tem času tudi v Ljubljani deloval borilni mojster.127 Dvorjan je torej moral biti treniran v
retoriki in biti sposoben sofisticirane konverzacije, prav tako bi moral imeti osvojene veščine
plesa in glasbe. Njegova drža in kretnje bi morale biti nadzorovane in elegantne. Vse kar je
počel, je moral početi z milino in sprezzaturo, torej z lahkoto in naravnostjo. Že samo s svojo
pojavo naj bi bil prepoznan kot plemenit.128
Otroci premožnejših staršev so se po privatnem šolanju pogosto vpisali na jezuitske gimnazije
in nato na univerze.129 Kot drugod po Evropi, se je tudi za mladega kranjskega plemiča
spodobilo, da je poleg pridobljene formalne izobrazbe, opravil tudi kavalirsko potovanje,
katerega namen je bilo izkusiti svet. Okoli sedemnajstega leta so se mladi plemiči iz vseh
koncev Evrope lotili ambicioznega projekta odkrivanja sveta in postajali domači s kulturnimi
standardi vladajoče elite. Potovanje je mladeniče navadno popeljalo v Italijo, Francijo in
Nizozemsko. Nekatere tudi v Španijo in Anglijo.130 Potovanja so vzpodbujala k učenju jezikov,
zlasti francoščine, ki je postala jezik korespondence izobraženega plemstva. Vzor plemiškega
izobraženca 17. stoletja je bil že omenjeni Jošt Jakob Gallenberg, ki si je med leti 1646-1677 s
svojimi sorodniki dopisoval v petih jezikih: nemščini, latinščini, italijanščini, francoščini in
španščini.131
Potovanje je bil vrhunec plemiške izobrazbe, ki je mladega plemiča opremila z vsemi
spretnostmi in kulturnimi sposobnostmi potrebnimi za kariero na dvoru. Zato so mladeniči
morali pazljivo naštudirati lepo obnašanje in navade obiskanih držav in načine vladanj ter
vodenj teh držav. Pridobiti bi morali tudi izkušnje in koristne kontakte. Poleg izobraževalnega
programa je bil velik pomen potovanja tudi integracija mladeniča v evropske dvorske kroge.
Naročeno jim je bilo, da vzpostavijo »mednarodno mrežo prijateljev in zaščitnikov«, kar je bilo
ključnega pomena za njihovo nadaljnjo kariero. Višje kot so bili na socialni lestvici dotični
prijatelji rangirani, bolje je bilo. Poleg tega pa so prijateljski odnosi z ministri na višjih položajih
in vplivnimi osebnostmi povečali ugled družine.
Poleg treninga fizičnih in viteških sposobnosti kot so ježa, sabljanje in plesanje, so mladi
plemiči bili deležni univerzitetnega izobraževanja v pravu, matematiki, utrdbeni tehnologiji in
drugih akademskih predmetih, ki so v tem obdobju bili najbolj priznani na Italijanskih
univerzah. Kot dodatek, je plemičem bilo svetovano študirati geografijo in zgodovino ter
kasneje tudi, da obiščejo antične spomenike in zgodovinske kraje. Avstrijski plemiči so dajali
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veliko težo jezikovni izobrazbi svojih sinov in hčera. Skrb staršev je bila, da ne bi njihovi sinovi
zašli na kriva pota-da jih bosta zapeljala pijača ali kockanje in jih spravila v težave. Svetovali
so jim, da je bolje biti v družbi uglednih in starejših ljudi od katerih se lahko kaj naučijo. V
spremstvu tutorja so mladi plemiči pogosto potovali z starejšimi brati, bratranci ali sinovi
poznanih družin.
Dvori so gotovo ponudili najboljšo možnost vzpostavitev povezav s pripadniki istega stanu.
Obisk pomembnih evropskih dvornih centrov je bila prioriteta. Sodelovanje pri dvornem
življenju, obiskovanje muzikalov in gledaliških predstav, lov, maškarade in drugi družabni
dogodki so bili priložnost za pridobivanje kontaktov z dvorno družbo spoštovanih držav.
Potovanje je bila pogosta dejavnost evropske elite in izkušnja je bila za mladega plemiča
ključnega pomena za nadaljnjo kariero za katero je moral vzpostaviti stik z aristokrati širom
vse Evrope.
Potovanje je bila tudi izjemna priložnost za izmenjavo kulture. Mladeniči so se spoznali s tujimi
kulturnimi standardi in o njih podučili še sorodnike. Pav tako so prenesli informacije o modnih
trendih na pariških in italijanskih dvorih. Širili so informacije o novi tehnologiji, izumih in
prispevali k prenosu znanja.
Vsi sodobniki niso bili enako entuziastični glede vplivov in posledic tovrstnih potovanj.
Nasprotniki so še posebej kritizirali dolce vita tekom potovanj, enako kot tudi nevarnost, da bi
se mladeniči navzeli slabih navad. Pogosto so zahajali v kavarne, vinske kleti, opere in
gledališča, seznanili so se z nizozemskim tobakom, s pristno angleško penino in najboljšimi
francoskimi komedijanti.
Seznanjeni s plemiškimi navadami in razvadami, simboli plemiške kulture in načinom življenja
svetovljanskih elit, pa tudi opremljeni s kontakti in koristnimi vezami, so imeli mladi možje po
vrnitvi najboljše možnost za dvorno kariero ali diplomatsko službo.132
VIR DOHODKA
Deželni knez potreboval velike količine denarja, vendar pa so denar prav tako potrebovali tudi
plemiči. Bil je predpogoj za primerne poroke otrok, ki so bile eno izmed glavnih orožji
družinske politike in posledično ohranjanje rodu, prav tako pa ni bilo poceni stanu primerno
življenje, ki je moralo biti pompoznejše od njegovih socialnih konkurentov.133
Valvasor je o viru zaslužka v Slavi vojvodine Kranjske zapisal:
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»Plemstvo se vzdržuje s svojimi posestvi, ali pa, če ni premožno, s svojim mečem v službi
najvišjega poglavarja. Vendar pa ima tako tisti, ki so gosposkega stanu, kot tudi plemiči svojo
mladino navado krasti s svobodnimi umetnostmi in služiti Peladi; z leti pa se kvalificirajo in
usposobijo v viteških vajah, nato pa potujejo v tuje dežele, predvsem v Italijo in Francijo, da bi
se nekega dne povzpeli bodisi do uglednega vojaškega čina (do imenitne vojaške šarže, menim)
ali pa do svetlečih uradniških ali vladnih dostojanstev in bleščečih častnih služb ter da bi tako
s konico peresa in s konico meča na obeh področjih dosegli poseben ugled. Tako jim tudi bližina
Italije nudi lepo priložnost in udobnost za peregrinacijo in popotovanje. Kajti ko so na ta način
naložili in porabili svojo prvo in prosto mladost, skušajo priti do časti bodisi na velikih dvorih
ali pa na bojnem polju in opravljati zanje primerno službo bodisi pri deželni vladi ali vojski«.134
Vendar pa je pri viru zaslužka v obravnavanem obdobju treba biti pozoren na staro in novo
plemstvo. Slednje ni bilo povezano samo z gospodarstvom in vojsko. Marsikateri trgovec je s
kapitalom pridobljenim s trgovino, bil sposoben kupiti zemljiška gospostva in tudi plemiški
naziv. Predvsem so bili pri tem bili elektivni tako imenovani »Bergamaši«, zelo uspešni prišleki
iz severne Italije, ki so na Kranjsko prihajali od konca 16. stoletja dalje. Ena izmed takšnih
rodbin je bila rodbina Waz, ki je s trgovanjem in kasneje tudi sodelovanju pri izkoriščanju
rudnikov in oskrbovanju Vojne krajine postala zelo ugledna plemiška rodbina, leta 1673 pa
povišana v groge Wazenberge. Nekatere družine so se trgovskim poslom ob poplemenitenju
odpovedale, saje bilo v zgodnejših obdobjih pečatenje z meščanskimi posli nezdružljivo s
plemiškimi nazivi, vendar pa v 17. stoletju opustitev trgovine, fužinarstva, rudarstva in
podobnih dejavnosti ob prevzemu plemiškega naziva ni bilo več nujno opustiti. Manj strožja
pravila so že konec 17. stoletja nekaterim novim pripadnikom družbene elite omogočile veliko
akumulacijo kapitala. Eden takšnih je bil Jakob Schell, ki je leta 1696 postal plemič »von und
zu Schellenburg« in se tudi po prejetju naziva ukvarjal tako z domačo kot tranzitno trgovino
prav tko pa mu niso bili tuji finančni posli. Podobno zgodbo o uspehu je spisal Marko Oblak
iz Škofje Loke, ki je obogatel s trgovino s platnom in železom.135 Eden takšnih je bil tudi Janez
Krstnik Valvasor, ki se je ukvarjal s trgovino s kožami, porcelanom in keramičnimi izdelki,
imel pa je tudi posestva in sicer na Mediji, Šrajbarskem turnu in Konjicah.
Staro in uveljavljeno fevdalno plemstvo se ni želelo pečati z meščanskimi posli in je vztrajalo
pri pridobivanju kapitala povezanega z njihovimi zemljiškimi gospostvi, kar je vodilo v njihov
finančni zlom. Nekateri sveže poplemeniteni plemiči so se na zahvaljujoč bogastvu uspeli
rodbinsko povezati s starim plemstvom. Mnogi med njimi so kapital pridobljen s trgovino
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vlagali v zemljiška posestva in sčasoma prešli med fevdalce ter prevzeli tudi plemiško
mentaliteto in način življenja ter posledično opustili svojo prvotno dejavnost. Posledica je bila
kopnenje kapitala in na koncu obubožanje rodbine.136
Znotraj zemljiškega gospostva so fevdalci finančne probleme reševali na različne načine.
Najpogostejši načini za povečanja dohodka je bilo povečanje standardnih podložniških dajatev
in bremen torej neposredne fevdalne rente. Povečevali so neposredno tlako (sem sta spadala
tudi prodaja in tovorjenje gospodovih presežkov), povečevali mere, zviševali desetino in
dajatve ob smrti starega gospodarja in umestitvi novega gospodarja, zaračunavali so odselnino
in dodajali nove dajatve. Dodaten zaslužek je prinašalo tudi priključevanje opustelih kmetij k
dominikalni posesti. Gospostvom so prinašali dohodek tudi mlini, žage in včasih tudi kakšni
drugi obrati, ki so bili odvisni od zmožnosti posestva.137
Valvasor v šesti knjigi navaja, da so bili dohodki hub visoki:
»Drugi pa, ki so bolj nagnjeni k zasebnemu življenju, se razveseljujejo z viteškim lovom in
uživajo lepe dohodke od svojih dednih posestev ali pa stopijo, če so pobožnega in miroljubnega
značaja, v kak odličen, zlasti bernardinski in benediktinski red.« 138
Številke kljub temu kažejo, da so bili dohodki hub so bili nizki, finančne zagate starega
fevdalnega plemstva pa nič kaj redek pojav. V zadnji četrtini 17. stoletja so Čečkarji konstantno
zamujali s plačevanjem deželnih davkov. Med leti 1673 in 1682 sta se morala Sigismund Viljem
in njegova mati ubadati celo z očetovimi oz. moževimi dolgovi, kljub temu, da je je šlo le za
vsoto med šestinpetdeset in sedeminsedemdeset goldinarjev. Sigismund Viljem je leta 1679
deželi dolgoval 220 goldinarjev, tri leta kasneje se je dolg zmanjšal na 80 goldinarjev, in leta
1685 še triinšestdeset goldinarjev. Sigismund Viljem in njegova žena Eleonora Barbara sta se
spopadala s kroničnimi finančnimi težavami vse do Sigismundove smrti leta 1697.139
Tudi stara plemiška družina Gallenbergov se je spopadala s konstantnimi finančnimi problem.
Njihov vir dohodka je temeljil na zemljiških gospostvih in donosnih deželnih službah, vendar
pa je denar hitro kopnel. Številni člani rodbine Gallenberg so se v 16. in 17. stoletju pridružili
vojaškim vrstam, saj je to delo po mnenju mnogih še vedno pripadalo plemstvu, vendar pa to
ni bilo nujno donosno delo, hkrati pa je bilo življenjsko nevarno. Da bi lahko pokrivali stroške
stanu primernega življenja, so se občasno zadolžili pri priženjenih družinah.140 Nezanemarljiv
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vir prihodka so plemstvu prinašala tudi tradicionalna darila, na primer poročno darilo, ki ga je
leta 1709 Jurij Sigismund baron Egk-Hungerspach prejel od deželnih stanov, je znašalo 1500
gld. Leto za tem mu so mu bili spregledani davki posestva Grm, s čimer je Jurij Sigismund
privarčeval 1217 gld, Prav tako so bile zelo dobro plačane funkcije v cesarjevi službi, s katerimi
je brat Jurija Sigismunda, Wolf Vajkard v letu 1710 z raznimi odpravami in opravljanimi
funkcij zaslužil 12000 gld. Z vsemi darili iz strani dežele, napihnjenimi stroški in plačili je tako
Jurij Sigismund v devetnajstih letih na račun dežele prejel 59492 gld. Razne funkcionarske
službe ter darila so torej marsikateremu plemiču omogočile njegovemu stanu primerno
življenje. 141

MATERIALNA KULTURA KRANJSKEGA PLEMSTVA
DEMONSTRATIVNA PORABA
Fernand Braudel je v delu Strukture vsakdanjega življenja ugotavljal, da vsi nujni dani elementi
za življenje: hrana in pijača, bivališče ter obleka in nenazadnje z njo povezana moda niso v
tesnih medsebojnih povezavah in razmerjih, ki bi jih lahko konkretno opredelili. Eno izmed
očitnejših razločevanj, ki je tesno povezano z našo raziskavo je ločevanje med razkošjem in
revščino, ki pa ponovno ni natančna delitev, saj vsi našteti elementi niso edine nujne potrebe.
Vsak človek jé, stanuje in se oblači, vendar bi lahko jedel, stanoval in se oblačil tudi drugače.142
Pri vseh naštetih danostih, ki so, kot že ugotovljeno, nujni elementi za preživetje, lahko pri njih
govorimo o t. i. demonstrativni porabi oz. razkazovalni potrošnji, ki jo je preučeval Thorsten
Veblen. Izhajal je iz predpostavke, da »vertikalna statusna struktura, ki odraža moč družbenega
ugleda in s tem družbeno moč, izhaja iz količine bogastva oziroma denarja.« Izhajal je iz
predpostavke, da vrednost ekonomskega kapitala prehaja v kulturnega ter dejstva, da »morajo
ugledni posamezniki in častitljiva ekonomska elita nenehno prikazovati oziroma dokazovati
upravičenost svojega prestižnega družbenega položaja z načinom in vrsto potrošnje.« Njihovo
kazanje temelji na razkazovalnem brezdelju in razkazovalni potrošnji.143 Ugotovil je, da
bogastvo in moč nista dovolj za pridobitev ugleda, saj je tako prvo kot tudi drugo potrebno
pokazati, da ju lahko okolica spoštuje in občuduje. Iz tega načela izhaja ugotovitev, da nekateri
posamezniki ne samo porabijo mnogo več kot je potrebno za preživetje, temveč se osredotočajo
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tudi na kakovost blaga, saj boljša kakovost dokazuje večje bogastvo. Če povemo drugače, to
pomeni, da demonstrativna poraba dragocenega blaga prinaša ugled in bolj kot je odvečna ter
potratna, večji je njen učinek. V urbanem okolju je vzpodbud za porabo mnogo več kot v
ruralnem. Demonstrativna poraba je bila v plemiškem, in tudi meščanskem družbenem okolju
v 17. stoletju močno razvita. Slednje se kaže tako pri oblačilih, nakitu kot tudi posodju. Pri
oblačilih so bile plemiške obleke izdelane iz raznolikih materialov, med katerimi so bili tudi
najboljši in najdražji. Pri nakitu se razkošje kaže v posedovanju številnih kosov dragotin iz
zlata, ki so dodatno okrašene s številnimi dragimi kamni. Prav tako se premoženje izkazuje pri
posodju, še posebej namiznemu (reprezentacija), ki je izdelano iz žlahtnih kovin, okrašeno in
predvsem ga je številčno veliko.
Številni plemiči so živeli v mestu in s svojim izgledom in načinom življenja k temu vzpodbujal
tudi meščane, ki je v posnemanju tekmovalo med seboj. Če se je meščanstvu uspelo izenačiti s
plemstvom, je to mogoče razložiti s pravilom G. Simmela, ki je ugotovil, da je moda eno izmed
področji na katerem je najlažje doseči družben vzpon. Angelos Baš je že zavrnil mnenje R.
Sandgruberja, ki je menil, da v plemiškem in meščanskem okolju 17. in 18. stoletja
najpogostejša uporaba najboljših materialov oziroma pogostejša kot uporaba materialov srednje
in slabše kakovosti.144 Mnenje R. Sandgruberja zavrača tudi naša analiza, saj se je med vsem
navedenimi materiali plemiških oblačil najpogosteje uporabilo splošno razširjeno sukno.
OBLAČILA
V oblačilni kulturi je dolga stoletja dominiralo pravilo nepremičnosti, kar je v praksi pomenilo,
da se oprava Evropejca do začetka 12. stoletja ni dosti razlikovala od tiste iz galsko-rimskih
časov. Garderoba je bila glavnem sestavljena iz dolge tunike, ki je moškim segala do kolen in
ženskam do tal. Novosti, bodisi krojev bodisi materialov, so vedno prinesle neodobravanje oz.
so bile žrtve ostre kritike na primer zdaljšanje moških oblek v 12. stoletju ali vpeljava svile in
krzna (posledica križarskih vojn) v 12. in 13. stoletju, ki ni vplivala na izgled oblačil. Do zelo
opaznih sprememb je prišlo sredi 14. stoletja, ko je prišlo do nenadnega skrajšanja moških
oblek, ki odtlej niso več nosili dolgih halj. V tem obdobju je v navado prišla oprijeta obleka,
ženski stezniki so postali ožji ter razprti v globoke izreze, s čimer so poudarili obline. Vpeljane
spremembe so naletele na ostro kritiko zagovornikov tradicije, saj je nova garderoba po
njihovem mnenju vzpodbujala pohujšanje.145
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V 16. stoletju se je med višjimi plastmi španskega prebivalstva uveljavila obleka iz črnega
sukna, ki je bila znamenje politične prevlade svetovnega imperija katoliškega kralja. Razkošne
renesančne italijanske obleke s širokimi rokavi in velikimi pravokotnimi izrezi ter zlatimi in
srebrnimi vezeninami narejene iz brokata, satena ali škrlatno rdečega žameta je zamenjala
španska razsodnost. Temno sukno, visok ovratnik z majhnim naborkom, nabrane hlače, tesne
kamižole in kratka ogrinjala so se zelo hitro razširila po večjem delu Evrope. V 17. stoletju se
je postopoma začela uveljavljati t. i. francoska obleka, ki je bila nekoliko svobodnejšega videza,
in narejena iz živobarvnih svil.146 Novitete francoske mode so se sredi 17. stoletja začele širiti
s pomočjo voščenih lutk v naravni velikosti, ki so jih v Parizu oblačili po zadnji modi in jih
nato mesečno pošiljali sprva v London, kasneje pa še v Sankt Petersburg, Dunaj, Berlin,
Benetke, Florence, Rim ipd. Na slovensko območje sicer tovrstne lutke niso prihajale, vendar
so bile razstavljene v bližnjih večjih mestih, tako da so posredno vplivale tudi na videz oblačilne
kulture pri nas. O značilnostih oblačil plemstva in meščanstva v 17. stoletju je J. V. Valvasor
zapisal, da Ljubljančani in prebivalci ostalih mest »nič ne zaostajajo za meščani kakega
znamenitega mesta na Nemškem.« Zapisal je tudi, da se kranjski plemiči nosijo ali o nemško
ali pa francosko in da jih pri tem oponašajo hčere in žene uglednejših meščanov.147
Iz popisa oblačil v zapuščinskih inventarjih je razvidno, da je bilo kranjsko plemstvo seznanjeno
tudi s špansko in italijansko modo o čemer priča uporaba španskih in italijanskih izrazov kot so
na primer »alla modi«,148 »sharpen«,149 »umbrel«150 ter precej pogosta španska izraza
»Vestia«151 in »Camisol«.152 Španskega izvora je tudi »wamas«, ujemajoč komplet hlač in
jakne, ki je bil v Španiji prisoten že od srednjega veka dalje, za katerega lahko sklepamo, da je
bil v prostoru prisoten že tako dolgo, da je bil poimenovan z nemško ustreznico. Uporaba
italijanskih izrazov priča o tudi vplivu italijanskega prostora, ne samo kot prostora prenosa
francoske in španske mode, saj so se, kot smo že zapisali, nekateri izrazi ohranili v španskemu
jeziku.
Andreja Vrišer je ugotovila, da je razvoj oblačilnega videza na Kranjskem potekal prav tako
kot drugod po Srednji Evropi, le da z določenimi časovnimi razmiki oz. odmiki, saj je
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najnovejša moda na Kranjskem uveljavila nekoliko kasneje in tudi ostala prisotna nekoliko dlje.
Španska moda se je obdržala do nekje leta 1640.153
Konec 17. stoletja na Kranjskem še vedno prevladujejo temni odtenki, o čemer pričajo tudi
upodobitve na portretih. Oblačila so popisana v rubriki imenovani »Klaider«, v nekaterih
inventarjih so lahko ločena na moška in ženska oblačila »Man(n)s Klaider« in »Frau Klaider«.
Navadno rubrika vsebuje kose oblačil in vatle blaga, lahko pa tudi gumbe (Knopf), pasove
(Gürtel), pasove za nošenje orožja (Wohegeheng), zaponke za čevlje (Schnalle), ki so pogosto
popisani tudi v rubriki z dragotinami in nakitom. V inventarju Franca Sigmunda Gandina pl.
Liliensteina je med popisom obleke zaslediti tudi kose orožja. V zapuščinskih inventarjih so o
posameznih kosih oblačil navedeni različni podatki. Praviloma je navedeno natančno število
kosov obleke vendar pa ni nenavadno, če je namesto števnika zapisano »mehr«, zaradi česar v
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Grafikon 1: Vrsta oblačil

analizi popisa navadno niso navedena natančna števila temveč približni število zapisov nekega
kosa oblačila. Kot že omenjeno so v različnih inventarjih podanih različni podatki. Večinoma
izvemo iz katerega materiala je oblačilo narejeno in zelo pogosto tudi barvo. V popisu se
pojavljajo tudi dodatki na oblačilih in pridevniki, ki opisujejo stanje oblačila v času popisa:
«alt«, »neu«, »abgetrage« in podobno. Ponekod je pripisano, da so dodatki (najpogosteje zlati
gumbi) iz obleke bili odstranjeni. Natančni opisi oblek so redki.
V popisih se najpogosteje pojavlja krilo, ki je lahko zapisano: »Rocks«, »Roghk« ipd. Med
petintridesetimi pregledanimi inventarji, je krilo omenjeno sedeminosemdestkrat. Najpogosteje
so bil za izdelavo krila uporabljeni žamet, sukno in terzanel, nekoliko redkeje svila in brokot.
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Nekajkrat se pojavijo krila iz atlasa, kamelota, damasta, tobineta in cajga, izjemoma pa iz
barhanenta, satena, terzamina ter kombinacije svile in cajga.
Naslednji se največkrat omenja plašč (Mantel), ki se v zapisih pojavi devetinštiridestkrat. Pri
izdelavi plaščev izstopa uporaba suknja, v štirih oz. treh primerih so bili uporabljeni terzanel
oz. kamelot, lan, svila in cajg, v le enem primeru pa atlas, brokot, žamet, Scotto, šarlaj, taft in
tebin.
Hlače (Hose) se omenjajo dvainštiridesetkrat. Najpogosteje so narejene iz sukna, nekoliko
redkeje žameta, pojavijo pa se tudi izdelane iz cajga, usnja, terzanela, kombinacije svile in
cajga, satena, Scotta, in svile. Sredi tridesetih let 17. stoletja so moške hlače dobile polnejšo
obliko in postale malo daljše, segale so rahlo čez kolena, kjer so se stikale s škornji.154
Hlačne nogavice (Strumpf) se v popisih omenijo tridesetkrat, vendar bi zanje bilo težko določiti
natančno število saj dostikrat zanje ni navedenega točnega števila kosov, temveč »mehr« ali
»predal nogavic«. Nogavice so praviloma bile narejene iz svile, le v po enem primeru so bile
narejene iz usnja, čipke in pletenine.
Prav tolikokrat se omenja Vestia, ki vzbuja pozornost zaradi zapisov v latinični pisavi v sicer
popisih zapisanih z gotico. Iz slednjega lahko sklepamo, da sta kosa oblačil postala del
garderobe kranjskega plemstva nedavno pred popisi in za oblačilo še niso imeli ustreznega
izraza v jeziku okolja. Vestio so izdelovali iz različnih materialov; pogosteje iz sukna, brokota,
usnja, žameta, svile in cajga in redkeje iz atlasa, barhenta, lana, satena in tobineta ter
kombinacije svile in cajga.
Dokaj pogosto, osemindvajsetkrat, je v popisih navedena obleka (Kleid), ki je največkrat
narejena iz suknja in tudi cajga, pojavi pa se še v brokotu, usnju, lanu, žametu, svili in terzanelu.
Dvaindvajsetkrat so navedeni kožuhi (Pelz), s čimer je najverjetneje mišljen krznen plašč, ki je
bil pogosto podložen s suknom.
Več kot petnajstkrat so navedeni še korzeti (Mieder), najpogosteje izdelan iz svile ali žameta,
lahko pa tudi atlasa, brokota, tafta ali cajga in pasovi. Omenjata se dve vrsti pasov (Guertel) in
(Wohegeheng), ki je bil namenjen nošenju orožja. Material je pri pasovih naveden redko,
omenjata pa se svila in srebro pri pasu za nošenje orožja pa tudi usnje.
Po dvanajstkrat oz. desetkrat se omenita kamožola (Camisol) in (Wamas), ki prav tako kot
(Vestia) vzbujata pozornost zaradi čitljivih zapisov v latinični pisavi. Predvsem je zanimiv
latinični zapis besede »Wamas«, ki je sicer nemška ustreznica francoskega »doublet«.
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Manj kot desetkrat se pojavijo ovratniki »Koller« in tudi jabon (Jallonen), kar je presenetljivo
glede na to, da so na vseh zasledenih portretih prisotni tudi ovratniki. Domnevati je mogoče, da
so ovratniki lahko bili snemljivi ali so lahko bili prišit del drugega vrhnjega oblačila in se zato
redkeje pojavljajo posamično. Primer naslednje domneve sta črna korzeta popisana v inventarju
Kamile Uršule Grundlern. Eden je bil okrašen z zlatim jabonom in drugi s srebrnim.155 Kot
dodatek oblačil se med drugimi pogosto navaja čipka (Spitze) iz česar je težko predpostavljati
ali gre za čipkast ovratnik ali kakšen drug dodatek.
V sedmih inventarjih se omenjajo rokavice (Handschuhe), narejene iz usnja in suknja in za
katere je, podobno kot za nogavice, težko oceniti število parov.
Petkrat ali manjkrat se omenjajo še rute (Scharpeen), avba (Haube), dolgi moški plašč
(Reg(h)l)156, pokrivalo (Khapel), moška (spodnja) majica (Leibstukh), srajca (Hemd), kravata
(Krawatte), lajbič oz telovnik (Leibstukh), spodnje hlače (Unterhosen), podkrilo (Unterroks),
pokrivalo (Huet), šal (Schal), predpasnik (Furtuf).
Zanimivo se zdi, da se tako malokrat v zapuščinskih inventarjih pojavijo srajce in druga bazična
oblačila. Ena izmed možnih razlag je, da so bila takšna oblačila odtujena preden je komisija
popisala imetje.157 Če bi si kakšen preprost in nič izstopajoč ko oblačila prilastil kdo, ki ni bil
plemiškega stanu, v okolici ne bi izstopal z nenvadnim oblačilo zanj.
Drugo razlago nam ponudi Marko Štuhec, ki na podlagi številnih oporok ugotavlja, da je bilo
dedovanje oblek v 17. stoletju predvsem funkcionalno in ne sentimentalno dejanje, Kar torej
pomeni, da so v primeru potrebe oblačila vzeli dediči, ti kosi pa potem niso bili popsani v
zapuščinskih inventarjih. Dragocenejši kosi, ki so bili dobro ohranjeni so dekleta morala
počakati do polnoletnosti.158 Če so torej bili popisani bolj ali manj le dragocenejši kosi oblačil,
ki so bili dobro ohranjeni, v zapuščinskih inventarjih pa so kosi pogosto označeni tudi kot stari
in obrabljeni, dragi materiali pa niso med najpogosteje uporabljenimi, lahko sklepamo, da je
kranjska elita bila seznanjena z modo, vendar pa so večji del njihove garderobe zavzemala
relativno skromna oblačila glede na njihov družbeni status.
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MATERIALI, BARVE IN DODATKI
Obleke plemičev in meščanov so izdelane iz precej številčnejšega nabora materialov kot obleke
kmečkega prebivalstva. Prav tako so njihove obleke bile izdelane iz tudi dražjih in bolj finih
materialov kot kmečke. Kot ugotavlja že Angelos Baš je iz pisanih virov, zapuščinskih
inventarjev in oporok, mogoče ugotoviti pred katerim letom, torej pred letom v katerem je popis
nastal, je nek material bil v uporabi, težje pa je določiti kdaj je nek material prišel v uporabo.159
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Grafikon 2: Tkanine uporabljene za izdelavo oblek.

V obravnavanih zapuščinskih inventarjih je najpogosteje navedena tkanina oblek sukno (Tuch),
ki se kot material pojavi v triindvajset odstotkov primerov. Gre za grobo, debelo polsteno
volneno tkanino, ki se uporablja zlasti za zimske plašče in uniforme.160 V zapuščinskih
inventarjih je zaslediti »Rhemtuch«,161 nizozemsko sukno, saudansko sukno, poletno sukno,162
grobo sukno, »zenada tuch«.163 Največkrat zasledimo suknjene hlače, tudi plašči so zelo
pogosti. Uporabljali so ga tudi za izdelovanje oblek, kril, Vesti, neredko je služil kot podloga
pri kožuhih. Največ popisanih vatlov blaga je bilo suknjenih.
Svila (Seide) se kot primarni material omenja petinštiridesetkrat, kar predstavlja slabih petnajst
odstotkov vseh popisanih materialov. Iz nje so praviloma narejene hlačne nogavice, nemalokrat
pa tudi rute, krila, korzeti in vesti. Zaslediti je tudi svilene pasove, obleke, »Rugten«, srajco in
wamas. Svila se pojavlja tudi v kombinaciji s cajgom, grobo in trpežno bombažno tkanino.164
159
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Omenjena kombinacija je bila uporabljena predvsem za manj delikatne kose oblačil, ki so se
hitreje izrabili, kot so krila in hlače, v enem primeru tudi Vesta. Cajg se je uporabljal predvsem
za vrhnja oblačila: obleke, plašče, hlače, krila, Vestije, v dveh primerih je bil uporabljen tudi
za izdelavo kamižole, v po enem primeru pa za izdelavo spodnjih hlač in kot podloga krznu.
Po številu omemb se je tretja najpogostejša tkanina žamet, uporabljen za številne vrste oblačil,
najpogosteje za krila in hlače, pa tudi steznike, vestie in wamase, omenjeneni pa so tudi žametna
kamižola, obleka, ovratnik, lajblč, plašč in kapa. Sledi uporaba usnja in terzanela.
Iz usnja so izdelovali razna vrhnja oblačila: hlače, obleke, vestije, hlačne nogavice in rokavice
pa tudi kamižolo in srajco. Zaslediti pa je tudi usnjene čevlje ter dodatke kot sta ovratnik in
pas za orožje.
Terzanel je vrsta svile iz katere so izdelovali predvsem krila, plašče pa tudi obleke, hlače,
wamas in kamižole.
Redkeje so v zapuščinskih inventarjih omenjajo brokat (vzorčasto blago, včasih pretkano s
srebrno ali zlato svilo), atlas (svilena tkanina, ki se blešči zlasti na pravi strani), lan, kamelot
(najfinejša česanka), barhenit, trobinet, damast (tkanina z bleščečimi se vzorci), saten, taft
(gosta, močno glajena tkanina iz svile), scotto (blago iz strižene volne), klobučevina, muslin
(zelo lahka, tanka, navadno prosojna tkanina), šaja (vrsta volnenega blaga) in tobin (dvojni
taft).165
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Grafikn 3: Brve oblačil.
Poleg materiala je največkrat navedena tudi barva le-tega. Pri izbiri barve se je večina
kranjskega plemstva odločalo za črno, saj se v popisih navaja kot barva oblačil v slabih
165
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petintridesetih odstotkih vseh podanih barv. Sledi ji uporaba rdečih tkanin, ki se pojavlja v
sedemnajstih odstotkih primerov. Med rdečimi odtenki je zaslediti tudi izraz »Carmesin«,166 ki
označuje zelo temen odtenek rdeče barve.167 Naslednja najpogostejša izbira med barvami je bila
bela, če kot belo označimo tudi biserno barvo (Perl farbe). Naslednja po številu omemb je zelena
in nato modra ter rumena. Pojavijo se tudi kombinacije modre z rumeno, belo ali srebrno ter
kombinacije zelene z belo ali zlato. Rumena barva je je zanimiva saj se za njeno navajanje v
zapuščinskih inventarjih uporabljajo različni izrazi in sicer »Gelb«, »Lampelhell«,168
»Aurorafarben«169 in »Citrona farb«.170 Zasledili smo tudi odtenke sive, ki se je označevala s
sivo (Grau) pa tudi z »ashen farbe«.171 Dokaj pogosto se pojavijo tudi oblačila v različnih rjavih
odtenkih, ki so poleg osnovne rjave (braun) izraženi tudi z »Canelfarbe«,172 »Cafe farbe«,173 v
rjavih odtenki pa so verjetno bili pogosto tudi kožuhi in usnjeni izdelki. Kot barva se v petih
primerih navaja barva jabolka »Apfelfarbe«,174 za katero ni jasno katera barva je mišljena,
enako velja za barvo fige,175 ki je lahko zelena, rjava ali vijolčasta, Prav tako je težko natančno
definirati »Haarfarbe«176 in »Terzamin farbe«.177 Omenijo se tudi barva zlata ter cvetlična
barva, ki je v enem primeru kombinirana s črno. Namesto natančno navedene barve, je včasih
lahko navedeno samo, da je tkanina temna (dunkel) ali svetla (hell). Pojavijo pa se tudi opisi,
da je nek kos oblačila bil lisast (značilno za žamet) in pa tudi črtast.
Med dodatki na oblačilih se zdaleč najpogosteje pojavlja čipka (Spitze) in v nekaterih primerih
natančneje definiran jabot, torej čipkaste nabornice na oprsjih srajc, ki je postal med kranjskim
plemstvom moderen konec 17. stoletja.178 Čipka je bila priljubljen modni dodatek in visoko
cenjeno blago tako med moškimi kot med ženskami. Najcenejšo čipko so zdelovali v Italiji,
medtem ko je tista, proizvedena v Franciji, Belgiji (flamskem delu) bila višjega cenovnega
razreda. 179 Francoska čipka je bila prisotna tudi med kranjskim plemstvom. Popisana je bila
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v inventarju Marije Elizabete Premsel, ki ob smrti leta 1693, imela pet vatlov čipke iz Lyona180.
Čipkasti detajli so bili ponavadi v črni, zlati ter srebrni barvi ter praviloma del vrhnjih kosov
oblačil, torej predvsem kril in korzetov, pa tudi plaščev in wamasov. Med dodatki so pogosto
zasledeni gumbi (Knopfe), ki so prav tako v srebrni ali zlati barvi. Pri gumbih ni nenavadno, če
je pripisano, da gre zgolj za imitacijo zlata oz. srebra. Tudi gumbi so prav tako čipka del zgolj
vrhnjih oblačil. Dokaj pogosta je bila tudi uporaba resic (Franse), ki so praviloma okraševale
pasove za orožje ter redkeje rute, krila, rokavice ali srajce. Omenjajo se tudi pentlje (Mashen).
Na pasovih za orožje so se kot dodatek navajala sponke (Schnalle) in v dveh primerih so jih
okraševali tudi biseri. Med dodatke oblačilom so šteli tudi zavihke (Aufschlag), najpogosteje
na plaščih, lahko pa so se pojavili tudi na hlačah ali krilu. Dodatki so bili torej del vrhnjih
oblačil, saj so imeli reprezentativno vlogo. Najpogosteje oblačila niso natančno opisana in tudi
dodatki niso natančneje navedeni.
PRIMER MOŠKE GARDEROBE
Za moški primer garderobe smo izbrali popis barona Janeza Krstnika Delea, ki je sestavljen iz
dveh inventarjev. Prvi obsega oseminšestdeset in drugi šestinpetdeset strani. Obleke so
popisane samo v prvem inventarju in sicer na devetih straneh. Popis njegovih predmetov je bil
zaključen 1694. Baron Deleo je v skrinjah hranil Veste. Prva popisana je bila narejena iz
zelenega žameta in okrašena z zlatimi obrobami k njej je pripadalo tudi krilo, prav tako
okrašeno z zlatimi obrobami. Druga Vesta je bila v kompletu s poletno obleko. Narejena iz
barhenta ter okrašena z zlatimi obroči, medtem ko je bil za izdelavo obleke uporabljeno poletno
sukno. Baron je imel tudi več belih vest iz barhenta ter eno že zelo obrabljeno, narejeno iz
modrega atlasa ter okrašeno z zlatimi obrobami. Krojač je uporabil blago rdečega sukna za
izdelavo dveh plaščev ter kamižole. Za izdelavo prvega plašča je bilo uporabljeno samo sukno,
medtem ko je drugi bil dodatno podložen s kožuhom lisice.
Izbiral je lahko med petimi krili ter tremi hlačami okoli katerih si je lahko opasal dolg pas za
nošenje orožja s srebrnim izvezeninmi Dve krili sta bili izdelani iz sukna, eno preprosto,
medtem ko drugo, označeno kot moško krilo iz nizozemskega sukna ter okrašeno z zlato in
srebrno čipko iz brokanta, ki pa je, kot je zapisano, že tudi bilo precej iztrošeno. Eno krilo je
bilo narejeno iz kronraša ter zadnje iz poletnega belega cajga, ki so mu pripadale ene izmed
trojnih hlač. Te so bile zelene barve. Tudi žametno krilo je bilo v kompletu s hlačami iz istega
materiala, ki pa je (žamet) v popisu označen kot star. Tretje hlače so bile narejene iz bledo
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rdečega žameta. Janez Krstnik je imel še pet parov nogavic. Dva para v črnih svilenih nogavic,
enega novega ter enega starega ter tri pare belih volnenih. Dlani si je lahko pred mrazom zaščitil
z enim izmed dveh parov rokavic. Ene so bile namenjene potovanjem, druga pa so bile
najverjetneje namenjene finejši uporabi, saj so bile okrašene z resicami, vendar pa so bile že
dodobra iztrošene. Med dodatki so popisana še tri pokrivala. Dve črni, eno star in eno novo ter
kapa z zlatimi GESTUKHT. Okoli vrata si je lahko zaščitil z eno izmed dveh rut, eno iz bele
svile ter drugo, na kateri je uporaba že pustila močne sledi, iz rdečega tafta, okrašeno z zlatimi
resicami. Poleg že izdelanih oblačil je baron Delleo hranil tudi več vatlov blaga, in sicer: sedem
vatlov rdečega saudanskega sukna, dva vatla in pol grobega sukna in štiri vatle temnega tafta.
PRIMER ŽENSKE GARDEROBE
Grofica Ana Dorotha Galloh. Popis njene lastnine je bil narejen v letu 1692. V baroničini
garderobni skrinji so bila najštevilčnejša krila, katerih je bilo popisanih devet. Prvo omenjeno
krilo je bilo okrašeno z nizom srebrnih rož in obrobljeno z nitjo iz nepravega srebra. To krilo
je bilo zavedeno v kompletu z rumenim plaščem, prav tako okrašenim s srebrnimi rožami ter
dodatno podložen z belim taftom, tako da je morda tudi krilo bilo rumene barve. Šest kril je
bilo označenih kot starih, eno izmed njih je bilo poletno iz nepravega srebra. Dve krili sta bili
narejeni iz črtastega, belo-zelenega damasta, s tem, da je bilo ene izmed njiju podloženo. Tudi
krilo iz krapona je bilo črtasto, le da barve niso navedene. Enako velja za zelo stari krili popisani
na tretji strani inventarja. Eno je bilo okrašeno z belimi resicami ter eno raztrgano. Staro je bilo
tudi belo-modro črtasto podloženo krilo iz svile. Spalno krilo je bilo položeno s črnim taftom.
Ana Doroteja si je med vsakodnevnimi opravili krilo zaščitila z enimi izmed petih
predpasnikov, izmed katerih so označena kot delovna (arbeit fuertueche) in stara. Eden izmed
njiju je bil iz bele črtaste tančice. Eden predpasnik je bil označen kot svečan narejen iz tafta ter
okrašen s srebrnimi cvetlicami. Bil je v razpadajočem stanju. Dva predpasnika nista opisana.
Grofičini plašči so bili nekoliko manj barvasti kot krila. Imela jih je šest, enega izmed njih,
rumenega, smo že omenili. Dva plašča sta bla krznena. Eden je bil krznen, medtem ko je bil
drugi iz žameta v karmesin barvi podložen s starim lisičjim kožuhom. Podložena sta bila še dva
plašča, eden s suknom katerega zgornja plast je bila iz črnega tafta ter z modrim taftom podložen
plašč v prav tako modri barvi. Slednji je bil potiskan s srebrnimi in zlatimi vzorci. K temu
plašču so pripadale še hlačne nogavice v jetrni barvi, s srebrnimi iz črnimi črtami ter obrobljene
z nitjo iz nepravega srebra. Zadnji izmed plaščev je imel zlat sij. K zadnjemu omenjenemu
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plašču je spadala poletna obleka iz svile v jetrni barvi z detajli iz zelenega cajga slabše
kakovosti, ki je imel črne črte.
Pod plaščem je grofica nosila srajce ter steznike. Popisana je bila le ena stara kamižola bele
barve s čipko v prav takšni barvi. Steznika je imela le dva, enega iz zelenega tafta ter enega v
roza barvi, okrašenega s čipko iz nepravega srebra.
Poleg že para omenjenih hlačnih nogavic jih je grofica ob svoji smrti imela še sedem. Ene
polsvilnate, ter šest parov v beli barvi, en par iz volne za ostalih šest material ni naveden.
V garderobi Ane Dorote izstopa švabska pustna obleka »Masquern Kleid« iz črnega sijočega
lana, ki bi jo grofica nemara lahko nosila na plesu v maski leta 1679, ko so ljubljanski fevdalci
imeli »dragoceno maškarado«.181
UPODOBITVE NA PORTRETIH
Portreti so enkraten vir za prikaz oblačil, pričesk in nakita med višjimi sloji, Upoštevati je sicer
potrebno, da ne vedno predstavljajo večinskega izgleda, saj lahko predvidevamo, da so si
posamezniki za upodobitev nadeli najboljša oblačila.

Slika 1: Marija Elizabeta Wiederkehr, o. pl. 103 x 84,5 cm
(Ljubljana, Narodna galerija).
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Portret Marije Elizabete Wiederkehr iz leta 1681182 je podoba žene plemiča Wiederkehrja, ki
nosi obleko, ki napoveduje novo baročno modo. Marija Elizabeta nosi obleko sestavljena iz
dveh delov, spodnje in vrhnje obleke.183 Spodnja bela obleka pride do izraza na širokem
razporku spredaj, ki sega od tal do višine pasu in na rokavih, saj so le-ti daljši na spodnji obleki
kot na vrhnji. Rokavi spodnje obleke so v višini komolca speti in nabrani ter nato močno
razširjeni. Vrhnja obleka je sestavljena iz steznika ter padajočega krila, ki ima, kot že omenjeno,
spredaj širok razporek. Obleka je rdeče barve, blago je rahlo svetleče in ima vtisnjen potisk
enake barve, iz česar lahko sklepamo, da gre morda za obleko iz damasta. Obleka ima kratke
rokave, ki so okrašeni z detajli v zlati barvi in pa rdečima pentljama. Predel dekolteja je okrašen
z ovratnikom iz bele čipke, ki ima na sredini pritrjeno še rdečo pentljo na katero je pritrjena
manjša zlata pentlja. Marija Elizabeta nosi speto pričesko, ki je nad ušesi speta v več enakih
cevastih navitkov. Zadaj njeno pričesko krasi rdeče okrasje, ki na portretu ni dobro vidno

Slika 3: Jurij Bonfrid baron Lamberg (2. pol. 17. st.)
o. pl., 94,5 x 71cm (Ljubljana, Narodna galerija).

Slika 2: Janez Jakob pl. Widerkehern, o.pl., 103,5 x 84 cm
(Ljubljana, Narodna galerija).

Na portretih Jurija Bonfrida barona Lamberga iz druge polovice 17. stoletja in Janeza Jakoba
pl. Widerkeherna iz leta 1678.184 Oba portreta sta dopasna zaradi česar spodnji del oprave in
obutev nista razvidna. Prav tako ni jasna dolžina suknjičev. Težko bi trdili ali gre za t. i.
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»wamas« ali že justaucorps, nekoliko daljši, telesu prilegajoč suknjič, ki je zamenjal wamas
konec 17. stoletja,185 vendar izraza pri pregledu inventarjev nismo zasledili. Tako baron
Lamberg kot tudi plemeniti Widerkehern nosita oblačila temnih odtenkov. Suknjiča obeh imata
krajše rokave izpod katerih se vidita srajci, ki sta v zapestjih nabrani potem pa se močno
razpreta. Suknjič barona Lamberga je okrašen z belo čipko v obliki kvadrata, ki hkrati služi tudi
namesto ovratnika. Janez Jakob pl. Widerkehern nosi preprost bel ovratnik ki je na sredini
razvojen po vsej dolžini. Oba nosita tudi ogrinjalo. Tisto barona Lamberga je črne barve z
zavihkom, ki pada nazaj po ramenemu predelu in ki je obrobljen z belo čipko (zavihek).
Ogrinjalo oz. plašč Janeza Jakoba je sive barve in na ramenih okrašen s širšimi resicami, med
katerimi je ena okrašena z detajli v zlati barvi. Prsni del barona Lamberga krasi dolga zlata
ogrlica z velikim obeskov obliki križa. Oba nosita dolgo skodrano pričesko, ki spominja na
levjo grivo (franc. crinière de lion). Lasulje so postale pomemben modni dodatek v
sedemdesetih letih 17. stoletja. Bile so košate, ponavadi črne ali rdeče barve. Na koncu stoletja
so se tovrstne lasulje še podaljšale in padale vse do višine prsi.186
NAKIT IN DRAGOTINE
Ljudje radi že od nekdaj krasijo uporabne izdelke oziroma predmete, ki so namenjeni za
krašenje domov in osebno lepotičenje. Predmet, ki je narejen iz preprostejšega materiala, dobi
s pomočjo okrasa večjo estetsko vrednost. Okras na predmetu iz plemenitega materiala, se je
vseskozi povezovalo z zahtevnejšimi tehnikami izdelave za katero je potrebno pokazati
nadpovprečno rokodelsko sposobnost, spretnost in iznajdljivost njegovega izdelovalca in tudi
gospodarsko moč naročnika. Rokodelci in obrtniki so za vsakdanjo rabo premožnejših slojev
izdelovali dragocenejša oblačila ter predmete, ki so poleg praktične uporabnosti služili
okraševanju in tako imeli tudi reprezentativno vlogo (nakit, svečniki, namizno posodje in
drugo).187 Dragocenosti iz zlata pa niso bili samo okrasni predmeti z reprezentativno vlogo,
temveč tudi investicija, ki je v času negotove denarne politike, ohranjala vrednost188
Poznamo dva načina uporabe nakita: kot telesni nakit, ki se nosi v direktnem v neposrednem
stiku s telesom ter oblačilni nakit, ki služi hkrati spenjanju obleke in tudi kot njen okras.
Standardne oblike nakita (prstani, zapestnice, broške, grlice, verižice, ovratnice, uhani, igle,
zaponke) ima predvsem estetsko funkcijo medtem ko je primarna funkcija oblačilnega nakita
185
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uporabnost. K tovrstnim okrasom spadajo zaponke, pasne spone in okrasi za pasove in čevlji,
gumbi, igle, deli obeskov, raznovrstni našivi iz kovine ali blaga, okraski za klobuke in drugo.189
OBLAČILNI NAKIT
Fibule oz. okrasne zaponke so imele ključni položaj pri zapenjanju obleke od bronaste dobe
naprej. Skozi stoletja se je njihov videz spremenil iz navadne varnostne zaponke do razkošnega
okrasa, ki pa je ohranil svojo primarno funkcijo. V renesansi so zaponke po priljubljenosti
zaostajale za obeski, v 17. stoletju pa se je kot uporaben reprezentativni modni dodatek vrnila
broška. Z njo so zapenjali so zapenjali ovratnike na oblekah, blago so lahko nabrali v gube ali
pa zapirali razporke. V baroku so bile zelo priljubljene oboževali broške v obliki pentlje,
cvetličnih šopkov, umetno zvitih vitic in vejic in z vdelanimi diamanti, rubini, safirji, smaragdi
in biseri.190 V zapuščinskih inventarjih so bile zasledene pentlje (Mashen), vendar pa je
tovrstnega nakita, glede na siceršnjo priljubljenost, relativno malo. Pentlje so bile popisane v
petih inventarjih. Pet (od skupaj dvanajstih zasledenih) jih je imela baronica Wernegkh. Vse
njene pentlje so bile narejene iz zlata. Štiri so bile okrašene z rubini, ena je bila stara ter ena
velika in neokrašena. Pentlje Marije Jakobe Lampfeizhar so krasili biseri, prav tako kot tudi
črno-belo mašno Ane Marije Syberau. Igla (Nadel) je bila opažena le v inventarju Marije Jakobe
Lampfeizhar. Izdelana je bila iz zlata, krasil pa jo je rubin.

Slika 5:Gumb, 17. st., pr. 3,6cm. (Kolar, VomerGojkovič, Svet, 58).

Slika 4: Mladenka z biserno pentljo, o.pl., 97 x 74 cm, Ljubljana,
Narodna galerija).
189
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Prav tam, 26.
Prav tam.
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Tako uporabno kot okrasno funkcijo pri zapenjanju obleke imajo tudi gumbi (Knopf). Poznali
so jih že v rimskih časih, vendar je bila uporaba zaponke bolj priljubljena. Gumbe so poznali
že v starem veku, vendar je do 15. stoletja bila za zapenjanje oblačil bolj priljubljena uporaba
tankih trakov. V visokem in poznem srednjem veku so bili gumbi dragoceno imetje
posameznikov, še posebej, če so bili izdelani iz žlahtnih kovin ali draguljev. Kot samostojni
nakit moškega oblačila se je gumb uveljavil v 17. in 18. stoletju. Moške suknje so bile okrašene
vzdolžno z našitimi gumbi, zavihki rokavov pa vertikalno ali horizontalno. Od sedemdesetih
let 17. stoletja so bili moderni zelo veliki gumbi. Večina je imela za okras vgravirane
geometrijske like, rastlinske vitice in cvetlice, pa tudi plemiške grbe, nekateri pa so bili olepšani
z miniaturnimi podobami ugledne osebe v profilu.191
Zunanjo podobo so gumbi krasili štirim plemičem in štirim plemkinjam. Za vse gumbe je
naveden material srebro, ki pa je včasih le imitacija srebra (falsche Silber). Prav takšnih je bilo
vseh 152 gumbov za krila (Roks knopf von falshen faden silber) Marije Elizabete pl. Premsel
in 168 gumbov Otta Dominika Rosenbühella. Slednji je sicer imel številčno največ gumbov,
saj je imel še petinpetdeset gumbov iz »filch gran« in še enega iz pravega srebra. Janez Jožef
pl. Gaionzell je imel štiriinštirideset rdečih gumbov, ki so bili v osnovi srebrni, Serena
Magdalena pl. Grussitsch pa je imela poleg štiriinštiridesetih srebrnih gumbov brez posebnega
opisa še tri gumbe oblečene v cajg in dvanajst gumbov iz hrvaškega srebra (Knopf in Crebatisch
silber).
Tudi pasovi (Gürtel) so imeli okrasno in uporabno funkcijo. Za številne pasove material ni
naveden, kadar pa le-ta je, je to navadno srebro oz. v enem primeru zlato192 in treh svila193. Med
barvami so navedene zlata (pozlačena srebrna osnova), črna ter svilen moder pas Marije
Elizabete pl. Premsel. Daniel Galenberg je imel nekoliko razkošnejše pasove, saj so, razen
enega pozlačenega pasu, vsi okrašeni z dragimi kamni, in sicer zlat s petimi diamanti in dvema
biseroma, več pasov z diamantom in rubinom ter štirje samo z rubini. Posebno oznako imata

Slika 6: Pasna spona, 17. st., vel., 4,9 x 2,2 cm (Kolar,
Vomer-Gojkovič, Svet 57).
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193
ARS 309, škatla 34, fasc. XVII, lit. G, št. 63, str. 150; ARS 309, škatla 33, fasc. XVI, lit. G, št. 46, str. 100.
192

46

med oblekami popisana črna pasova Janeza Jožefa pl. Gaionzella, ki sta bila v kompletu s
hlačami in sta označena »allamodi«194
TELESNI NAKIT
Med kranjskim plemstvom med nakitom po številčnosti vsekakor prednjačijo prstani. V
zapuščinskih inventarjih so poimenovani z dvema izrazoma »Ring« in »Ringeln«. Za lažje
ločevanje med izrazoma bomo »Ring« prevajali kot prstan in »Ringeln« kot manjši prstan.
Zavedenih je skoraj trikrat več prstanov kot manjših prstanov, vendar bi težko navedli točne
številke, saj je, še posebej kadar so popisani samo obročki brez kamnov, namesto števila
navedeno »mehr«. Večinoma so bili eni in drugi prstani izdelani iz zlata, v nekaterih primerih
tudi srebra, ter okrašeni z enim ali večimi zlatimi kamni. Pri analiziranju se zaradi količine
podatkov nismo ukvarjali s številom določenih kamnov pri posameznemu kosu nakita (velja
tako za prstane kot tudi ostali nakit) temveč z vrsto kamna. Najpogostejši pridevniki, ki se
pojavijo ob prstanu so ali gre za majhen ali velik prstan, moški ali ženski, nekaj prstanov je
označenih kot potovalni (raise), ob drugih pa je navedeno, da gre za lažne kamne.
Za okrasitev prstanov je bil med zgornjim kranjskim slojem najbolj priljubljena izbira diamant,
ki je krasil štiriinpetdeset prstanov. Dragi kamni najpogosteje niso posebej opisani, se pa
nekajkrat omenjajo češki diamanti (Boehemishen Diamant). Bohemski diamanti so krasili
enega izmed dveh diamantnih prstanov Ivana Janeza Basia in Jurija Andreja Grafenwegerja ter
tri zlate prstane Serene Magdalene Gussich.
Pet prstanov je bilo olepšanih s kombinacijo diamantov in rubinov, v dveh primerih pa se poleg
diamanta navaja še temen kamen (dunkel Stein), ki ni natančneje poimenovan.195 Rubini so bili
naslednja najpogostejša izbira, saj so bili nameščeni na osemindvajset prstanov. Zlat prstan,
okrašen z osmimi rubini, baronice Marije Izabele Wernegkh je vreden posebne omembe zaradi
oblike prstana »in form einer Cran mit 8 Rubinstain«. Med dragimi kamni so bili navedeni še
smaragdi (v desetih primerih) ter safiri, turkizi, granati, biseri, enkrat pa se omena tudi topaz.
Samo »kamen« (Stein) je navedeno v petindvajsetih primerih. Včasih je zraven navedena barva
kamna, kot na primer v inventarju Franca Krištofa pl. Hohenswartha, kjer je kamen opisan kot
rdeč, tako da gre najbrž za rubin, medtem ko je na primer že prej omenjeni »dunkel Stein« težje
določiti. Triinosemdeset prstanov ni krasil nobeden kamen.
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ARS 309, škatla 33, fasc. XVI, lit. G, št. 44, str. 56.
Glej npr. ARS 309, škatla 77, fasc. XXXIV, lit. O, št. 8, str. 99 in 120.
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Najbolj pester opis prstanov najdemo v inventarju Marije Izabele baronice Wernegkh, ki je
imela skupno osem zlatih prstanov (sedem jih je poimenovanih Ring in eden Ringeln). Dva
prstana sta bila brez kamna, eden izmed njiju je bil »mit Ringefast«, medtem ko je drugega
krasila Marjina podobica (mit Frauen Maria). Eden izmed dveh prstanov z diamantom je opisan
kot »Herz Ring«, drugi pa je bil črne barve. Eden prstan je bil okrašen tako z diamanti kot
rubini, samo z rubinom pa še dva prstana, eden brez posebnega opisa ter drugi z osmimi rubini
»in form einer Cran«. Zlat »Ringeln« je krasil biser. Zadnji izmed baroničinih zlatih prstanov
je bil tudi črne barve in opisan s pridevnikom »geschmalzer«. Črni predmeti so praviloma
spadali med t. i. spominski oz. žalni nakit, med katerega spadajo tudi biseri, ki so od nekdaj
simbolizirali pretočene solze.196
Vratove plemičev in plemkinj so krasile ogrlice (Kette) in ovratnice (Halsband). Ene in druge
so bile približno enako priljubljene, saj se ogrlice pojavijo v šestnajstih inventarjih, kjer jih je
skupno popisanih devetindvajset, skupaj triindvajset ovratnic pa je imelo trinajst oseb. Obojne
so praviloma izdelane iz zlata. Ovratnice so ponavadi obogatene z dragimi kamni, ki pa se z
ogrlico omenjajo le enkrat in sicer je ogrico Daniela Galenberga krasil rubin. S slednjimi se
kvečjemu omenjajo simbolični obeski, kot na primer križ (Kreuz) na ogrlici Marije Sidonje
Lachenhaimb ali dve zlati ogrlici z medalijami (Medaglia) Daniela Gallenberga. Dragi kamni
so lahko bili v ogrlice vgrajeni ali pa so bili obesek (Angehang) kot na primer ovratnica Serene
Magdalene Grussitsch. Biseri so bili med vratnim nakitom, saj so sami krasili enajst ovratnic,

Slika 8: Neznani avtor, portret grofice Ane Magdalene von
Thun, 1670-1680 (Kolar, Vomer-Gojkovič, Svet 27).
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Slika 7: Rožni venci, 17. do 20. st.,(Ljubljana,
Narodni muzej Slovenije – Metelkova).

Kolar, Vomer-Gojkovič, Svet 29.
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skupaj z rubini pa so se pojavili na dveh. Prav tako kot med prstani so bili rubini pogosta izbira
za krašenje vratu. Dvakrat se omenja tudi granat, ki je sam krasil ovratnico Lukrecije
Balanschrol medtem ko mu je na ovratnici Marije Sidonije delal družbo tudi biser.
Iz večinoma zlatega vratnega nakita izstopajo biserna ogrlica Marije Jakobine, ki jo je
sestavljalo sedemintridesetih kamnov. Kot glavni material ovratnice Janeza Sigismunda
Dienersperga pa je naveden ahat. Črno ovratnico barona Adama Seifrieda Valvasorja je krasil
rubin prav tako kot tudi tisto v beli in črni barvi. Slednja barvna kombinacija je navedena tudi
za več zlatih ovratnic Ane Marije Syberau. Za ogrlico Janeza Anton Sumregkher pl. Lichtentall
je navedeno, da je narejena »von Craimen gold« medtem ko je bila zlata ogrlica baronice Marije
Izabele Wernegkh označena kot španska.
Obeski (Anhanger) so pri devetih osebah popisani sami (brez ogrlice ali ovratnice). Ponavadi
gre za obesek, ki vsebuje drag kamen: biser, rubin, granat, smaragd ali kristal, ki je zapisan v
latinični pisavi, nespecifično definiran kamen na obeski Janeza Antona Sumregkhera pl.
Lichtentalla pa je bil označen kot lažen. Serena Magdalena Grussitsch je imela zlat obesek v
obliki križa z podobo božjega jagnja (Prust Agnus Dei mit Cruzifix).
Zapestnice (Armband) se po uporabljenih materialih niso razlikovale od prstanov, ogrlic in
ovratnic. Za vse tiste, za katere je naveden material, se razen za tri medeninaste zapestnice
Marije Suzane pl. Tosch, navaja zlato. Pri zapestnicah je opazna mnogo redkejša uporaba dragih
kamnov, ki je pravzaprav bolj izjema kot pravilo. Kamni so krasili le dve zapestnici baronice
Regine Katarine Jankouitsch (diamant), neznani črni kamen na ženski zapestnici Janeza Antona
Sumregkher pl. Lichtentall ter dveh zapestnic z biserom ter ene z diamantom ter rubinom že
omenjene plmkinje Tosch.
Zdi se, da so bili uhani (Ohring) predvsem žensko okrasje. Popisani so bili v e dveh moških
inventarjih, s tem da so v popisu Janeza Anton Sumregkher pl. Lichtentall označeni kot ženski
(fraue), v inventarju Janeza Sigismunda pl Dienerserga pa ne nosijo oznake niti da so ženski
niti da so moški. Na tem mestu je vsekakor vredno omeniti, da sta oba para uhanov, ki sta bila
popisana med imetjem Ane Marije Syberau bia označena kot moška (man). Tudi pri uhanih je
se večinoma kot material navaja zlato, srebro je pri uhanih navedeno le za PANTE na uhanih
(Ohrenpanthel) Serene Magdalene pl. Grussitsch. Prva izbira med kamni je so pri uhanih bili
biseri in nato rubini. Plemeniti Lichtentall je imel zlat par ženskih uhanov v črni barvi z
diamantoma, Marija Jakobina Lampfeizhaimb in moški par uhanov Ane Marije Syberau pa sta
bila brez kamnov v črno-beli barvi. Sedem od dvajsetih parov uhanov ni krasil nobeden kamen.
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OSTALE DRAGOTINE
Med popisanimi dragotinami je bilo zaslediti tudi majhen zlat venec (Kranz) z rubini, 197 ki je
ob posebnih priložnostnih krasil pričesko grofice Ane Sanine Purkhstall in nekaj okrasnih
kovancev (Pfening). Denar je praviloma popisan v samostojni rubriki, v dveh inventarjih pa so
bili pfeningi popisani med dragotinami, in sicer pet zlatih kovancev pri Janezu Sigmondu pl.
Deienerspergu ter tri pri Mariji Suzani pl. Tosch, ki je imela dva srebrna pfeniga ter enega
zlatega »Pfenig von Fernando Secundo«.
Nekoliko bolj pogosti od pravkar omenjenih predmetov pa so bili nabožni predmeti, križi
(Kreuz) in rožni venci (Roselin ali Rosenkranz). Dragocene zlate križe so doma imeli Adam
Sigmnd Valvasor, okrašenega z rubini, in enega prav podobnega tudi Marija Isabela Wernegkh,
ki pa je imela še enega okršenega z biseri. Otto Dominik Rosenbühell je imel srebrn križ,
dodatno opisan kot španski (Spanische Creauez).
Rožni venci so bili zasledeni v desetih inventarjih. Za tiste, za katere je naveden material, vemo,
da so bili narejeni iz zlata, razen enega črnega, izdelanega iz srebra, ki je pripadal Ani Mariji
Syberau. Črne barve je bil tudi tisti iz zlata, ki je pripadal Mariji Sidonijo pl. Lachenhaimb in
je bil okrašen z rubini. Sicer so skoraj vsi rožni venci bili okrašeni z dragimi kamni: rubini,
biseri, smaragdi in nedefiniranim kamnom rumene barve. Dva rožna venca sta bila označena
kot majhna, dva kot velika, eden izmed treh rožnih vencev Ane Marije Syberau pa kot moški.
Ta je bil okrašen z zelenimi smaragdi.
Določen pribor, bodisi ducat enakih kosov bodisi komplet vilice, žlice in noža, je bil hranjen v
šatuljicah (Pixen).198
POSODJE
V KUHINJI
Za pripravo jedi je bil v kuhinji nepogrešljiv kotel (Kessel), ki je lahko bil velik ali majhen,
najpogosteje izdelan iz bakra in včasih pokrit199, kar je omogočalo dušenje jedi. Na mizi
Lukrecije Blanscrot so se znašle jedi pripravljene ne le v bakrenih kotlih temveč tudi dveh
medeninastih, ki sta bila označena kot majhna. Serena Magdalena Grussitsch je v kuhinji poleg
devetih bakrenih kotlov, med katerimi so bili trije novi, eden star, trije majhni in eden ženski,
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imela tudi srebrn kotel za vodo. Enemu izmed bakrenih kotlov je pripadal tudi veriga, s katero
je bilo mogoče posodo pritrditi nad ognjišče. Kotli so bili torej vsestransko uporabi, tako za
kuhanje kot tudi hranjenje živil. Najpogosteje se v zapuščinskih inventarjih poleg kotlov za
vodo, pojavljajo tudi kotli za olje (oil Kessel)200 ali sol (Salte Kessel), več katerih je imel npr
Anton Lanthieri. V takšnih kotlih so najbrž lahko tudi hranili ostala živila, saj sol ne le izboljšuje
okusa jedi, temveč tudi preprečuje kvarjenje živil. Nekaterih živil brez uporabe soli ni bilo
mogoče prevažati širom Evrope.201 V zapuščinskem inventarju Otta Dominika Rosenbuherla se
pojavi ponev »Kasseroll«. Izraza nismo zasledili v nobenem drugem inventarju, v popisu Otta
Dominka pa ni bilo popisanega nobenega kotla, tako da je najverjetneje »Kaseroll« imel enak
namen uporabe kot kotel.202
Lonce ali največkrat kotle so uporabljali za pripravo kuhanih jedi. S pomočjo verige, ki je bila
s kavljem obešena nad ognjiščem so lahko spreminjali oddaljenost kotla od plamenov in s tem
regulirali temperaturo v kotlu. Pri pripravi jedi so si kuharice pomagale tudi z žerjavico, ki so
jo včasih nasule o pokrovki loncev, ki so bili izdelani iz litine.203

Slika 9: Kositrno posodje, 17. st. (Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova.

Med kuhinjsko posodje bi lahko umestili tudi nekaj žlic in nožev, ki nimajo srebrnih delov ali
pa so iz manj žlahtnih kovin, kot je na primer plehnata žlica za sladkor v kuhinji Ane Marije
Syberau, bakrena penenica (Schopfloeffel) – zajemalka za odstranjevanje pene v kuhinji Serene
Magdalene Grussitsch ali pa dva medeninasta noža Janeza Krstnika Delea.
V tretjini popisanih kuhinj je svoj prostor naše možnar (Mörser), ki je v glavnem izdelan iz
medenine, eden izmed dveh možnarjev Marije Jakobine Lampfrizhaimb je bil železen, medtem
ko sta si Lukrecija Blanschrot in Marija Suzana Tosch privoščila srebrna kosa omenjenega
posodja. Včasih je skupaj s možnarjem popisan njemu pripadajoče tolkalo (Stessel), s katerim
so trli zelišča in začimbe.
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Za pripravo jedi so bili priljubljeni pripomoček raznorazne ponve (pfan). Ponve raznih velikosti
in oblik so Izdelovali iz železa, bakra in medenine. Enega izmed bolj raznolikih izborov
pekačev je zaslediti v kuhinji Ane Marije Syberau. Za peko zrezkov prebodenih s slanino, kokoš
po načinu grofice, postrvi v jabolčni omaki204 in številnih drugih jedi, je imela na voljo velike
in male pekače, takšnega podolgovate oblike (langelihte pfaendl) izdelanega iz bakra, ter dva
ravna, enega starega bakrenega ter enega izdelanega iz medenine. Za pekače se poleg izraza
»pfan« večkrat omenja tudi pekač za torte »Tartepfan«, ki se v nekaterih zapuščinskih
inventarjih pojavlja skupaj s pekačem205, tako da ne gre različno poimenovanje enega predmeta
temveč za dva različna kuhinjska pripomočka. Večji in manjši pekači za torte so bili praviloma
bakreni in jim je pogosto pripadal pokrov, ki je včasih omenjen v popisu206, v zapuščinskem
inventarju Franca Sigismunda Gandina pl. Liliensteina pa se je komisiji zdelo vredno omeniti,
da je pekač za torte brez pokrova (ohne Dekel), kar pomeni, da bi ga navadno pričakovali, saj
drugače ta opomba ne bi bila potrebna. Posebej navdušena nad tortami se zdi Ana Marija pl.
Syberau, ki je v kuhinji poleg že omenjenih različnih pekačev imela tudi raznolike pripomočke
za pripravo kolačev, s pomočjo katerih je v kuhinji bilo mogoče pripraviti torte iz listnatega
testa, biskvita ali črnega kruha, linško torto, šarkelj, brioš in številne druge slaščice. 207Poleg
treh bakrenih pekačev za torte se s pridevnikom »tortten« omenjata še dva modela za torte
(Torten modell) in dve bakreni skledi. Tortna modela sta bila eden iz pločevine in drugi,
bakreni, v obliki srca »Modell in former einer Herz«.208
Za pripravo mesa so bile zelo pomembne rešetke (Rost), praviloma železno. Presenetljivo so
bile zasledene le v treh inventarjih, in sicer Janeza Krstnika Delea, Simona Khimouza in Marije
Jokobe Lampfeiz.209
Med kovinskim posodjem, ali pa kot samostojna rubrika, se omenjajo tehtnice (Waag), ki smo
jih zasledili v treh inventarjih: Janeza Krstnika Delea, Marije Jakoba Lampfeizhaimb in Antonia
Lanthierija. Baron Deleo je imel dve »Kobl wagen«, Marija Jakoba je lahko živila tehtala na
treh tehtnicah, dveh železnih in eni,ki jee bila brez uteži. Grog Lanthieri je imel tri medeninaste
»Shall waag« in novo pozlačeno »Kobl wagen«.
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NA MIZI
Plemiški domovi so imeli za uživanje hrane posebej namenjen prostor, jedilnico, kjer je bilo
obedovanje statusno zaznamovan dogodek, Ob takšnih in drugačnih priložnostih ni bilo nič
prepuščeno naključju. Sedežni red, razpostavitev pladnjev, skled, pravica do razrezovanja
mesa, vrstni red jemanja hrane in tudi izbira kosa jedi, so sporočali socialni status gosta.
Jedilne mize so pogrnili s prtom, kateremu je v kompletu pripadalo namizno perilo, ki je
vsebovalo brisačo in serviete iz blaga.210

Pribor
Jedilni pribor je bil zasleden v vseh inventarjih. Praviloma je popisan v rubriki s posodjem
(Geschier), na primer v inventarju Franca Jakoba Erberga, nekoliko redkeje pa se znajde med
popisanimi dragotinami (Clainodinen), kot v primeru popisa imetja Katarine Uršule Grundler.
Ker je pribor popisan skupaj z ostalim posodjem, ločen glede na material in ne namen uporabe,
je težko reči koliko popisanih nožev, vilic in žlic je bilo namenjenih za pripravo hrane v kuhinji
in koliko za namizne pogrinjke. Predpostavljamo lahko, da je bil uživanju in strežbi namenjen
tisti pribor, ki je bil poleg srebrne osnove še pozlačen ali pa se pojavlja v kompletu po ducat,
tisti posamični kosi iz nežlahtnih kovin pa so bili predvsem namenjeni pripravi hrane v kuinji.
Kot pozlačenih (vergult) je bilo označenih y % vseh vilic, % nožev, %žlic.
Skupno je bilo v inventarjih zavedenih 791 žlic (Loffel) med katerimi je skoraj triindevetdeset
odstotkov srebrnih. Za tri izmed vseh popisanih žlic ni navedenega materiala, osemindvajset
zasledenih je bilo iz bakra. Večina (triindvajset) bakrenih žlic je pripadalo Antoniju Lanthierju.
Antonijeve žlice z bakreno osnovo so bile posrebrene. Tri bakrene žlice, pripadajoče Kamili
Uršuli Grundlern, so bile označene kot majhne (klein). Pribor Ane Marije Syberau izstopa po
raznolikosti materialov, zato bomo pobližje pogledali kakšne žlice so bile popisane v njenem
inventarju. Imela je ducat belih, medeninastih žlic, plehnato žlico za sladkor (Zugker löffel),
trinajst srebrnih žlic, ki so bile označene kot moške (man) in tri, ki so bile pozlačene. Ostala
dva ducata žlic, popisanih v njenem inventarju, je bilo srebrnih.
V inventarju Janeza Krištofa Otthaimba se pojavi srebrna jušna žlica (suppe Löffel), s čimer je
najbrž mišljena zajemalka, ki se v treh drugih inventarjih pojavi imenovana «Schaff« oziroma
»Sciffel«211Izdelani sta bili iz bakra oz kositra, tista s katero so si lahko z zabeljeno gobovo
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juho ali pa juho iz ptičkov212 postregli za mizo Marije Sidonje Lachenhaimb pa material ni
podan.
Že omenjeni Anton Lanthieri je imel ducat srebrnih žlic, ki so bile označene kot beneške
(venetianihier). Lukrecija Blanschrot pozlačeno srebrno žličko, ki je spadala k mrežnarju,

Slika 10: Žlica iz medenine (Jerenc,
Kuharske bukve).

Slika 11: Vilice z dvema rogljema in jedilni
nož, železo, biserna matica gravirana
medeninasta pločevina. (Jerenc, Kuharske
bukve 18)

Številčno je bilo nožev v inventarjih manj kot žlic. Popisanih jih je bilo 447. Podobno kot pri
žlicah, je tudi pri nožih prevladujoč material srebro. Le za ducat nožev Janeza Krstnika
Otthaimba material ni naveden. Razen devetih nožev, ki so bili izdelani iz medenine, so bili
ostali srebrni, med njimi je bilo dvanajst deloma pozlačenih. Med slednjimi je bilo tudi ducat
nožev grofice Ane Sanine Purkhstall. Le redki noži so natančneje opisani ali definirani. Tako
vemo, da je imel Ivan Jakob Basio »ženski« nož (fraue Messer), Rosenbühell Otto Dominik je
imel velik medeninast nož, medtem ko je imela Tosch Marija Suzana majhen medeninast nož.
Pravkar omenjeni Otto Dominik je imel tudi nož za razkosovanje (Trantschiermesser). Skupno
je bilo devetnajst srebrnih nožev pozlačenih, med njimi ducat nožev Janeza Antona Sumregkher
pl. Lichtentall.
Vilice se v inventarjih pojavljajo z dvema različnima zapisoma, »Piron« in »Gabel«. Vilice na
dva rogla so bile t. i. Gabel, tiste na tri pa t. i. Piron. Slednje so se pojavile v 16. stoletju in
sčasoma prevzele ime »Gabel«.213 Iz pregledanih inventarjev ugotovimo, da se v vsakem
inventarjev uporablja eden izmed obeh izrazov. Hkrati (torej v istem inventarju) se izraza
212
213
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pojavita le enkrat in sicer v popisu imetja Ane Marije Syberau, kjer je zapisano, da so kompletu
srebrnih nožev pripadale tudi »Pironen oder Gabel«214. Na podlagi slednjega zapisa in
ugotovitve, da se je v vsakem inventarju uporabljal eden izmed obeh izrazov, sklepamo, da je
bilo konec 17. stoletja še nekakšno prehodno obdobje, ko sta izraza pomenila isto in nista
razlikovala med številoma roglov. Uporaba obeh izrazov je bila enako razširjena, saj se izraz
Gabel uporabi v enajstih zapuščinskih inventarjih in izraz Piron v dvanajstih. Vse vilice so bile
narejene iz srebra in le sedemindvajset med njimi je bilo pozlačenih. Praviloma v popisih ni
natančneje določeno za kakšno uporabo so bile posamezne vilice namenjene. Natančneje je bila
definirana srebrna vilica v zapuščinskem inventarju Otta Dominika Rosenbühella,215 ki je bila
v kompletu z že prej omenjenim nožem za rezanje, prav tako zapisana kot »trautshier Gabl«,
torej vilica za rezanje oziroma razkosovanje. Slednje lahko pojasnimo s tem, da so še tudi danes,
v zvezi z uporabo noža pri mizi prisotni številni tabuji in prepovedi. Že od poznega srednjega
veka dalje so se pojavljala opozorila, ki so narekovala k previdni uporabi noža. Med najbolj
strogimi prepovedmi je bila nošnja noža k ustom, saj zaradi nevarnosti povzroča neprijeten
občutek, še posebej pri uživanju rib. Prav tako je bilo odsvetovano se z nožem dotikati okroglih
in jajčastih predmetov, posebej krompirja, cmokov ali jajc.216 Skoraj zagotovo bi lahko trdili,
da so vilica za kuhanje »khuhl Gabel« v inventarju Simona pl. Khimouiza, po ena velika in
mala kuhalnica (Kuhel) barona Janeza Krstnika Delea ter železni vilici Serene Magdalene
Grussitsch.
Določen pribor, bodisi ducat enakih kosov bodisi komplet vilice, žlice in noža, je bil hranjen v
šatuljicah (Pixen).217
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Namizno posodje
Med namiznim posodjem je močno prevladoval kositer prav tako tudi nista zanemarljiva srebro
in maiol. Kositer je bil predvsem uporabljen za izdelavo skled (Schüssel) in krožnikov (Teller),
pojavijo pa se tudi skledice (Schallen). Po številu krožnikov vsekakor izstopa inventar
Jankouitsch Regine Katarine, saj je imela v lasti 235 krožnikov s katerih je lahko izbrana družba
med drugimi jedla postrvi v jabolčni omaki, telečja jetrca v gosji masi, klobase in številne druge
jedi.218 Večinoma kovinski krožniki niso posebej opisani, nekateri so označeni kot majhni
(klein),219 ducat novih kositrnih krožnikov Fraida Weikarda pl. Khatschitsc je bilo okrašenih
(zier).220

Slika 12: Kositrno posodje, krožniki, sklede, vrč in
ročke. 17. st. (Zbirka Gorenjskega muzeja,
dostopno:
https://issuu.com/05584/docs/pg_knjizice_115_23
0_notranjik_splet/44).

Zelo pogosta je bila uporaba skled, ki so bile, kot že omenjeno, narejene iz kositra, majola,
srebra in tudi bakra. Samo po enkrat se pojavijo medeninasta skleda, ki je bila popisana v
zapuščinskem inventarju Ivana Janeza Basia, železna, ki je pripadala Sereni Magdaleni
Grusutsch ter plehnata iz inventarja Marije Jakobe Lampfeizhaimb. Skleda oz. »Schüssel« je
označevala različno posodje, ki je bilo lahko namenjeno pripravi hrane ali pa serviranju
pripravljenih jedi, saj so lahko ob njih pojav pridevnik »kochen«221. Številne sklede so označene
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kot velike ali male, šest kositrnih skled Antona Lanthierija pa je označenih kot tortnih (tortten).
V inventarjih Janeza Krstnika Delea in Marije Jakobe Lampfeizhaimb se pojavijo kositrne
sklede opisane z »Real«,222 ki je vedno zapisan v latinici in katere sta ob gostijah lahko
napolnila z žolico, Blanc-Manger223 s čokolado, spenjenim mlekom, različnimi kremami,
kompoti in tudi nekoliko bolj zdravimi solatami.224
Zdi se, da so skledice (Schalle) bolj bile namenjene serviranju hrane kot njeni pripravi, saj so
izdelane iz dražjih materialov: večinoma iz srebra, dosti manjšem številu pa iz majola in kositra.
V nekaterih inventarjih so skodelice natančneje opisane kot jušne (suppe) skodelice225 iz katerih
so ob navadnih dneh jedli govejo juho z mozgovimi cmoki ali pa se posladkali z jabolčno
čežano226, ob posebnih priložnostih pa so iz njih uživali bolj prefinjene juhe, kot je na primer
juha krapov z jajčnim consommé.227 Nekatere skodelice so bile namenjene uživanju pijač
(trinke Schalle).228 Polovici zasledenih jušnih skodelic je pripadal tudi pokrov (Deckel). Jušna
skodelica Ane Marije Syberau je bila v osnovi srebrna in po pozlačena, tista, iz katere je jedel
Janez Sigmund pl Dienersperg pa je bila narejena iz zlata in okrašena z lažnim diamantom.
V osmih inventarjih se pojavi izraz (Taza), ki je vedno zapisano v latinici. Najverjetneje gre za
nekakšen pladenj. Franc Sigmund Gandin pl. Lilienstein je imel pet srebrnih stojal v beli barvi,
Marija Jakobina Lampfeizhaimb je imela tri tovrstna srebrna stojala. Dve izmed treh
baroničinih stojal sta bili okrašeni z zlatimi detajli, medtem ko je bilo tretje majhno označeno

Slika 13: Almanachov krog, Tihožitje s sadjem in slaščicami, 2. pol. 17. st.
(Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova).
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kot »nahtzeug«. Baronica je ob primernih priložnostih nanje naložila sladice kot so rogljički,
pomarančno kremo s pečenim sladkornim pokrovom, maslene krogljice229mandljevo in
številno drugo pecivo raznolikih barv.230
Na sliki je opaziti raznovrstno sadje. V pismih je Jošt Jakob Galenberg razodel, da je rad jedel
in pil in poleg divjačine, razičnih ptičev in rib ter rakov in želv, so mu šli v slast tudi malo bolj
eksotično sadje in zelenjava, šparglji, artičoke, melone. V jeseni svojega življenja, ko je imel
številne zdravstvene težave pa je močno cenil tudi sočne hruške.231 Tudi sicer so bile hruške,
pa tudi melone, zelo priljubljeno sadje.232
Prav tako so k namiznemu posodju sodile posodice za kis (essig Schallelein), izdelane iz srebra
in tudi majola, v nekaterih primerih tudi pozlačene233
V zvezi s soljo se omenjata dve vrsti različno velikega posodja »Salzvase« in »Pokel«,torej
posodica za sol in solnica. Glede na to, da so popisovalci imetja uporabljali medsebojni
kombinaciji vseh obeh izrazov, sta morala izraza označevati različna predmeta ali pa vsaj njuno
različno namembnost. Medtem, ko je posodica za sol izdelana izključno iz srebra, je nabor
materialov za solnico nekoliko večji, saj so le-ti bili izdelani tudi iz medenine, bakra in kositra,
čeprav je tudi tu bil prva izbira materiala srebro, ki je lahko bil tudi prevlečen z zlatom.
Najštevilčnejšo zbirko tovrstnega posodja je imela Marija Jakoba Lampfeizhai, ki je ob polni
mizi gostov lahko na pogrnjeno omizje postavila štirinajst solnic in sedem posodic za sol, ki so,
kot že omenjeno, bile vse srebrne, in razen ene tudi pozlačene. Za izdelavo desetih njenih solnic
je bilo uporabljeno srebro, ki je bilo v enem primeru pozlačeno, medtem ko je bilo kosov
okrašenih z zlatimi detajli. Po ena velika in ena mala srebrna solnica sta bili označeni z
»Coopert« zapisanim v čitljivi latinični pisavi. Štiri solnice so bile izdelane iz medenine.
»Guespokel«, nekoliko večji, saj so le-ti bili izdelani tudi iz medenine, bakra in kositra, čeprav
je tudi tu bil prva izbira materiala srebro, ki je lahko bil tudi prevlečen z zlatom. Najštevilčnejšo
zbirko tovrstnega posodja je imela Marija Jakoba Lampfeizhai, ki je ob polni mizi gostov lahko
na pogrnjeno omizje postavila pet Guespokel, štirinajst solnic in sedem posodic za sol, ki so,
kot že omenjeno, bile vse srebrne, in razen ene tudi pozlačene. Za izdelavo desetih njenih solnic
je bilo uporabljeno srebro, ki je bilo v enem primeru pozlačeno, medtem ko je bilo kosov
okrašenih z zlatimi detajli. Po ena velika in ena mala srebrna solnica sta bili označeni z
»Coopert« zapisanim v čitljivi latinični pisavi. Štiri solnice so bile izdelane iz medenine. Na
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mizi so solnicam delale družbo tri kositrne in dve srebrni Guespokel, izmed katerih je ena bila
okrašena z zlatimi detajli, dve Guespokel sta bili izdelani iz srebra, ena izmed njiju je bila
okrašena z zlatimi deli, druga pa je označena kot gladka (ein glatt guerstpoekh).
Za serviranje pijače je bila najbolj razširjena uporaba vrčev (Kandl), ki je popisana v skoraj
vseh inventarjih. Večina vrčev (dvainsedemdeset odstotkov) je bila izdelana iz srebra, sledijo
pa vrči in kositra (sedemindvajset odstotkov). Polovica vseh srebrnih vrčev je bila pozlačena,
ali v celoti ali pa je bila okrašena z zlatimi detajli. V zelo majhnem število se pojavijo
medeninasti234 in bakreni.235 Medeninast vrč je imel Janez Sigismund pl. Dienersperg, ki je bila
poseben zaradi bele barve. Vrči so bili praviloma odkriti, pokrov se omenja le skupaj s
pozlačenim vrčem Serene Magdalene Grussitsch por. pl. Marenz.
Precej razširjen je bil tudi vrč, imenovan »Guespokel«. Izdeloval so jih iz medenine, bakra in

Slika 14: Vrč ptujskega zidarskega ceha, kositer
(Jerenc, Kuharske bukve 18.).

kositra, čeprav je tudi tu bil prva izbira materiala srebro, ki je lahko bil tudi prevlečen z zlatom.
Najštevilčnejšo zbirko tovrstnega posodja je imela Marija Jakoba Lampfeizhai, ki je imela pet
tovrstnih vrčev.Trije so bili izdelani iz kositra, dva iz srebrna, eden izmed njiju je bil okrašen z
zlatimi detajli, drugi pa je označen kot gladek (ein glatt guerstpoekh).
V le štirih inventarjih je zaslediti izraz »Krug«, torej vrč, ki pa se je v kakšni lastnosti moral
razlikovati od tistega vrča imenovanega »Kandl«, saj se oba izraza pojavita v inventarju Ane
Marije Syberau. Poleg Ane Marije je srebrni vrček imel še Wolf Andrej pl. Fürenpfell, dva
234
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Marks pl. Perizhoff, pokritega iz majolike je imela Grundlern Kamila Uršula. V prav tako štirih
inventarjih so popisani bokali, ki držijo četrt litra (Viertel). Eno srebrno četrtinko so imeli Janez
Sigmund pl. Dienersperg, pozlačeni sta imela Franc Jakob pl. Erberg in Wolf Andrej pl.
Fürenpfell. Kamila Uršula pl. Grundelrn je svoje goste lahko postregla z devetimi četrtinkami
iz majola. Majol je bil v glavnem uporabljen za izdelavo majolk (Maiolkhen), ki so jih v
primerjavi z ostalim servirnim posodjem za pijačo, posamezniki imeli številčno več. Največ
(devetindvajset) jih je imela Serena Magdalena pl. Grussitsch, ki so bile označene s
pridevnikom »moške«.
Med kranjskim plemstvom so bile precej priljubljene tudi flaše (Flashe) raznih velikosti.
Večinoma so bile izdelane iz kositra, v nezanemarljivem številu pa tudi srebra. Velika večina
srebrnih steklenic je bila obogatena z zlatimi detajli, med njimi tudi zbirka sedemnajstih
steklenic na policah Serene Magdalene pl. Grussitsch, med katerimi je bilo šestnajst nekoliko
manjših, saj so skupaj tehtale triinpetdeset lotov in pol, medtem ko je bila ena popisana posebej
in težka kar petinštirideset lotov.236 V današnjih merskih enotah pomeni, da je šestnajst
stekleničk skupaj tehtalo slab kilogram (936,25gr), kar je v povprečju oseminpetdeset gramov
in pol na eno stekleničko, medtem ko je velika steklenica sama tehtala 787,5 gr. Glede na
uporabljen material pri izdelavi izstopata steklenički baronice Marije Izabele Wernegkh, ki je
bila izdelana iz stekla in tista Wolfa Andreja Fürenpfella pl. Pfeilhaimba, ki si je žlahtno
kapljico lahko natočil iz zlate steklenice. V inventarju Marije Izabele Werngkh se omenja pas
za steklenico (Flaschen guertl).
V trinajstih inventarjih je bilo skupno popisanih triinpetdeset čaš (Peher) raznih velikosti in
včasih dodatno opisanih s pridevnikom »trinke«. Vse so bile izdelane iz srebra, šestinšestdeset
odstotkov med njimi je bilo pozlačenih, ali celotno ali pa so bile, kot tista iz katere je žejo tešila
Marija Jakobina Lampfeizhalt, okrašene z zlatimi detajli. Med čašami je najbolj raznoliko
zbirko Franc Sigmund Gandin pl. Lilienstein, ki je v svojem domovanju hranil osem čaš. Dobra
polovica med njimi je bila pozlačena, ravno polovici pa je pripadal tudi pokrov, ki je zaščitil
pijačo pred mrčesom ali kakšnimi drugimi nezaželenimi tujki. Ena izmed čaš Franca Sigisunda
je označena kot nurenberška, ena kot »Mussrat Peherle« ter ena kot klasična, kateri je pripadala
še »Landtshaff Vassen«.
V inventarju Franca Jakoba pl. Erberga je bil popisan kelih, v osnovi izdelan iz srebra ter
prevlečen z zlatom.
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Devet plemiških oseb je imelo med posodjem ali dragotinami popisane tudi šatulje imenovane
Pixen, ki so služile shranjevanju dragocenega blaga. Vse zasledene šatulje so bile v osnovi
izdelane iz srebra, tri škatlice Ernesta Friderika pl, Fragenwegera pa so bile, prav tako kot tista
v kateri je Regina Katarina Jankoutisch hranila sol, bile pozlačene. V šatuljah so kranjski
premožneži hranili tudi sladkor237, tobak238.Wolf Andrej Fürenpfell pl. Pfeilhaimb pa je v svoji
stari šatulji hranil vilice in Janez Krištof Otthaimb komplet ducatih srebrnih nožev, vilic in žlic,
medtem ko je Ana Marija Syberau eno izmed svojih štirih škatlic namenila hrambi gumbov.
Omembe vredna pa je še ena izmed njenih šatuljic in sicer majhna šatuljica okrašena v srebrni
in modri barvi. Šatuljica za sladkor baronice Wernegkh je označena kot nurinberška (Szukher
pixen Nuerenberger).

Slika 15: Michael Mann, Šatuljica za
nakit, zlato, okoli 1600 (Ljubljana,
Narodni muzej Slovenije – Metelkova).

OGREVANJE IN RAZSVETLJAVA
Obstajale so številne rešitve kako bivalni prostor prezračiti, razsvetliti oziroma zatemniti, ko se
speči ni želel prebuditi, in ogreti, katero pot so ubrali je bilo predvsem odvisno od podnebja in
navad. Pred 12. stoletjem so poznali okrogla in sredinska ognjišča, ki so bila omejena na
kuhinjski prostor, v omenjenem stoletju pa so se začela pojavljati ob zid prislonjena ognjišča.239
Toploto so znotraj zidov zadrževali predvsem s tekstilom ter krznom, ki sta imela tudi estetski
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učinek, saj dajta vtis obilja.240 Kmalu se je iz Benetk razširil kamin, ki se je uveljavil vse do
Atlantika na zahodu, Severnega morja na severu in Moskve na vzhodu. V bogatejših
domovanjih je kamin postal osrednji okrasni element dnevne sobe. Kljub temu je bilo v
hladnejšem delu leta življenje v gradovih vse prej kot prijetno. Paletinska princesa je 3.
februarja 1695 zapisala »Za kraljevo mizo sta vino in voda zmrzovala v kozarcih.« Kamini torej
niso bili najučinkovitejša metoda ogrevanja, še posebej, če je bil prevelik dovod zraka navzgor,
ki je tu in tam prepuščal dvoje dimov hkrati in s tem povzročil tako močan zračni tok, da »te ob
ognju utegne na eni strani osmoditi, medtem ko z druge strani zmrzuješ«.241 Zato so za gretje
uporabljali tudi žerjavice ali »grelnike«.242
V zapuščinskih inventarjih so poimenovani »Scalldalet« ali »gluet pfan«, slednji je zapisan več
različicah. Beseda »Scalldalet« je vedno zapisana v latinični pisavi in je uporabljena v dveh
tretjinah primerov. Da izraza »Scalldalet« in »gluet pfan« označujeta isti predmet sklepamo na
podlagi zapisa v inventarju Antonia Lanthieria,243 v katerem je zapisano, da se je grof v Vipavi
lahko ogrel s petimi bakrenimi »Glueth pfan oder Scandaleth«. Za njihovo izdelavo se navajata
dva materiala: v večini primerov je bil porabljen baker v preostanku primerov pa medenina.
Grelci so bili zasledeni še pri sedmih osebah. Največ grelcev je imel že omenjeni grof Lanthieri,
zmrzljiva pa se zdi tudi Ana Marija Syberau, ki je imela štiri grelce, tri bakrene ter enega
medeninastega. Marija Sidonija pl. Lachenhaimb, Kamila Uršula pl. Grundler ter Franc
Sigmund Gandin pl. Lilienstein so imeli po tri grelce, Marija Magdalena pl. Denardifeld dva
ter baron Janez Krstnik Deleo in Ivan Jakob pl. Basio po enega.
Omenjeni grelci so za razliko od kamina bili le vir toplote ne pa tudi svetlobe. Sprva so umetno
svetlobo nudili le že omenjeni kamini z odprtim ognjem, gorečimi baklami ali trskami
zataknjenimi v kovane železne čelešinke ali železne obroče, ki so bili pritrjeni na steno ali strop.
Vseskozi so uporabljali tudi lojevke in oljenke – sprva odprte kasneje pa zaprte posodice s
tekočim gorivom in stenjem. Najdlje so bili v uporabi svečniki, ki so bili različnih velikosti in
izdelani iz zelo raznolikega nabora materialov: keramike, gline, lesa, železa, kositra, brona,
železa, medenine, srebra. V enojne, dvojne ali večramne svečnike, ki so lahko bili namizni ali
pa stenski, so vstavili sveče – voščenke ali lojenke.244
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Svečniki (Leuchter) so bili zasledeni v vseh inventarjih, redko pa so bili dodatno opisani
oziroma definirani, zato težko ločimo med svečniki in lestenci245 Da gre za svečnik lahko
trdimo na primer v primeru v primeru dveh svečnikov Serene Magdalene Grussitsch por. pl.
Mareuz, kjer je zapisano »stangl Leihter« ali medeninastega svečnika Franca Sigismunda
Gandina pl, Liliensteina, kjer je zapisano »einsteihteiger Leihter«. Pri plemiču Lilienstainu iz
Prevol lahko tudi vemo, da so trije medeninasti »svečniki« bili pravzaprav lestenci, saj je
zapisano »hegheihe Leihter«. Če izvzamemo pravkar omenjene lestence, ostane 162 predmetov
poimenovanih »Leihter«. Skoraj dve tretjini teh svečnikov je bilo izdelanih iz medenine, ena
četrtina iz srebra, natanko pol manj kot srebrnik pa je bilo kositrnih svečnikov. Samo sedem jih
je bilo bakrenih.
Za različne grajske prostore in glede na premožnost pa so s stropa viseli viseči kronasti in
košarasti lestenci, ki so dajali mnogo več svetlobe kot svečniki,246 vendar smo med
pregledanimi zapuščinskimi inventarji naleteli na izraz »Luster« samo v inventarju Wolfa
Andreja Fürenpfella pl. Pfeilhaimba, katerega dom v Ljubljani je razsvetljevalo šest
medeninastih lestencev.247
V inventarju Marksa pl. Perizhoffa je bil zasleden izraz »Lampe«, ki v drugih inventarjih med
kovinskimi predmeti ali dragotinami ni bil zasleden. Svetilka kranjskega deželnega registratorja
in knjigovodje je bila izdelana iz srebra.248
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ZAKLJUČEK
Plemstvo je bila heterogena družbena skupina, katere pripadniki so si delili nekaj skupnih
lastnosti, ki so jih povezovale, kljub temu pa so bili njeni pripadniki močno razslojeni, kar kaže
tudi analiza zapuščinskih inventarjev. Ta nam je pokazala predvsem velike razlike v finančnem
stanju kranjskega plemstva oziroma o veliki razliki v posedovanju materialnih dobrin. Slednje
je opazno že na prvi pogled, saj nekateri zapuščinski inventarji obsegajo o le nekaj strani, na
primer zapuščinski inventar Ane Dorote Galloch lahko pa ga sestavlja tudi več sto strani, kot
na primer popis zapuščine Franca Jakoba Erberga.
Zapuščinskih inventarjih nastalih v zadnjem desetletju 17. stoletja, nam podajo dokaj natančen
opis oblek, ki pa ni v vsakem popisu enako skrben. Navadno izvemo vrsto oblačila, materiala
iz katerega je le-to izdelano, barvo, ali ima oblačilo kakšne estetske dodatke in pa tudi v
kakšnem stanju je bilo oblačilo. Preciznejši opisi so redki, kljub temu pa so zapisi podajo dovolj
podatkov, da izvemo, da je bilo kranjsko plemstvo konec 17. stoletja seznanjeno s špansko in
italijansko modo, o čemer pričajo tudi uporabljeni italijanski in španski izrazi. Kot je ugotovila
že Andreja Vrišer, je tudi naša analiza potrdila, da je razvoj oblačilnega videza na Kranjskem
potekal podobno kot v preostali Srednji Evropi, le da z določnim časovnim razmikom. Slednje
potrjuje tudi prevlada temnih odtenkov med popisanimi oblačili. Ti so značilni za špansko
modo, ki je bila sicer v preučevanem obdobju v zatonu. Prisotnost številnih »nemodernih« in
starih oblačil gre pripisati tudi navadi, da so se obleke prenašale iz generacije v generacijo
dokler le-te niso bile iztrošene.
Tudi Valvasor je zapisal, da plemstvo na Kranjskem po oblačilnem videzu nič ne zaostaja za
drugimi evropskimi mesti, kljub temu pa je med materiali, iz katerih so bila izdelana oblačila
kranjske elite, močno prednjačilo poceni sukno. Med finejšimi materiali sta se najpogosteje
pojavila svila in žamet, nekoliko so uporabljali tudi brokat in atlas, medtem ko sta na primer
damast in saten zelo redko uporabljena. Sklepamo, da je bilo kranjsko plemstvo bilo seznanjeno
s takratno evropsko modo in je za posebne priložnosti imelo socialnemu statusu primerna
oblačila, vendar pa so pretežen del garderobe sestavljala manj razkošna oblačila.
K primernemu videzu je poleg oblek prispeval nakit. Obleke so najpogosteje krasili z raznimi
našitki, gumbi in pasovi, zaslediti pa je bilo tudi pentlje, ki so značilne za barok. Med telesnim
nakitom močno prevladujejo prstani, ponavadi okrašeni z dragimi kamni. Največ prstanov je
bilo okrašenih z diamantom, za katere je večkrat zapisano, da je šlo za češki diamant. Naslednji
najbolj priljubljeni so bili rubini. Prav tako priljubljen nakit so bile ogrlice in ovratnice, prav
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tako kor prstani navadno okrašene z dragimi kamni, ki so bili pogosto v obliki obeska. Prav
tako so uporabljali tudi zapestnice ter uhane. Telesni nakit je bil večinoma izdelan iz zlata.
Nakit je imel torej pomembno reprezentativno vlogo, saj se je s takšnimi statusnimi izdelki
plemstvo razlikovalo od ljudstva. Poleg močne reprezentativne vloge je nakup žlahtnih kovin
bil tudi investicija, saj je zlato ohranjalo vrednost ne glede na stopnjo inflacije,
Oblačila in nakit pa niso bili edini takšni predmeti s katerimi se je plemstvo lahko predstavilo.
Pomembno vlogo pri tem je imelo tudi namizno posodje, je za razliko od tistega, ki se uporablja
za pripravo hrane, izdelano iz dragocenejših kovin in pogosto tudi okrašeno. V kuhinji so za
pripravo jedi uporabljali razne kotle, ponve, pekače in druge pripomočke izdelane iz železa,
bakra in medenine, medtem ko je namizno posodje bilo izdelano iz kositra, srebra, velikokrat
pa je bilo tudi deloma, ali v celoti, pozlačeno. Popis namiznega posodja kaže na
individualizacijo pri uživanju hrane. Popisi manjšega števila na primer jušnikov, in dosti višjega
števila skodelic, krožnikov, čaš in pribora kažejo, da uživanje jedi iz skupne posode ni bilo več
v praksi. Slednje potrjujejo tudi zasleden zajemalke, saj so te potrebne za prenašanje hrane iz
ene (skupne) posode v drugo (lastno) posodo.
Dandanes je ohranjeno malo tovrstne opreme, vendar pa zaradi popisov vemo, da so jih poznali,
uporabljeni in pa tudi kako razširjena je bila uporaba določenih pripomočkov. Razlogov za
slabo ohranjenost predmetov, in tudi inventarjev, je več, najbolj očiten je propadanje
materialov, posebej tkanin ter pa tudi predmetov, ki so bili v vsakodnevni uporabi. Na hitrejšo
obrabo vsakdanjih predmetov so vplivala tudi potovanja in pogoste selitve iz enega grada na
drugega. Eden izmed pomembnejših vzrokov pa je dogajanje v 19. in 20. stoletju, ko sta
spremenjen družbeni in gospodarski položaj povzročila hitrejše menjavanje lastnikov. Številni
inventarji so bili med obema vojnama prodani na dražbah in tako se je za njimi izgubila vsaka
sled.249
Ohranjeni inventarji imajo zatorej za raziskovalca izjemen pomen. Z njihovo pomočjo je
mogoče ustvariti dokaj natančno sliko predmetov, ki jih je določen sloj, ponavadi privilegiran,
v nekem obdobju uporabljal in pa tudi iz kakšnih materialov so bili ti izdelki izdelani, koliko
posameznikov jih je imelo. S pomočjo analize inventarjev iz različnih obdobji je tudi mogoče
slediti kdaj približno se je nek predmet na območju pojavil in kako hitro se je širila njegova
uporaba. Prav za tovrstne raziskave so zapuščinski inventarji odličen vir, saj je bilo plemstvo
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tiso, ki je v domače okolje prinašalo novosti, na katere so naleteli tako na službenih kot zasebnih
potovanjih.
V prihodnje bi bilo zanimivo narediti analizo tudi preostalih predmetov, ki so popisani v
inventarjih in ustvariti popolnejšo sliko o rabi predmetov ob koncu 17. stoletja. Ravno tako bi
bilo mikavno za to obdobje narediti primerjavo imetja med starim plemstvom in na novo
poplemenitenimi posamezniki ter primerjavo lastnine glede na stopnjo naziva.
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POVZETEK
Kranjska je bila v 17. stoletju izoblikovana dežela s strukturirano upravo, v kateri je vsa
pomembnejša mesta zasedalo plemstvo, kot politična in upravna elita. Vodilno mesto pa je
zasedalo tudi na gospodarskem, vojaškem in kulturnem področju.250 V 17. stoletju se je v
plemiške vrste začelo povzpenjati meščanstvo. Številni plemiči so živeli v mestu in s svojim
izgledom in načinom življenja k temu vzpodbujal tudi meščane, ki je z dobrim finančnim
ozadjem bilo sposobno kupiti naziv plemiča in potem živeti nazivu primerno življenje. Če se je
meščanstvu uspelo izenačiti s plemstvom, je to mogoče razložiti s pravilom G. Simmela, ki je
ugotovil, da je moda eno izmed področji na katerem je najlažje doseči družben vzpon. Oblačila
z raznimi dodatki so bila najočitnejša distinkcija po kateri je plemstvo izstopalo od preostalega
ljudstva. Analiza oblačil je pokazala, da so garderobe oseb s plemenitim nazivom vsebovale
kose krojene iz finih in dragih tkanin, kljub temu, pa so popisi oblek kažejo, da se je kranjsko
plemstvo konec 17. stoletja oblačilo dokaj skromno. V pravkar omenjenem obdobju so še vedno
prevladovali temni odtenki, sicer značilni za že zahajajočo špansko modo. Vendar pa delež
živahnejših barv in krojev, ki so bili značilni za francosko modo, ni zanemarljiv.
Videz so si posamezniki popestrili z nakitom, ki je bil navadno izdelan iz zlata in zelo pogosto
obogaten z dragimi kamni. Najbolj razširjen kos nakita je bil prstan z diamantom. Sledile so
ogrlice in ovratnice, slednje so bile navadno obogatene z dragimi kamni, pogosto v obliki
obeska. Krasili so se tudi z uhani. Dokaj pogosta dragotina so bili rožni venci.
Nakit so hranili v šatuljah, ki so bile dragotine že same po sebi. Namenjena niso bile le hrambi
nakita, temveč včasih tudi pribora. Konec 17. stoletja so za mizo uporabljali tako vilice, žlice
kot tudi nože. Številčnost kosov pribora kaže na individualizacijo prehranjevanja za mizo.
Slednje potrjuje tudi število manjših skodelic, krožnikov, vrčev, čaš ter obstoj zajemalk, ki
potrjujejo potrebo o prenašanju hrane iz skupne posodo v osebno. Namizno posodje je prav
tako kot že omenjena oblačila in nakit, imelo poleg uporabne tudi reprezentativno vlogo in je
bilo praviloma izdelano iz dražjih kovin kot sta srebro in kositer, medtem ko je posodje, ki je
imelo mest v kuhinji in je imelo le uporabno vlogo, bilo izdelano iz cenejših kovin.
Uporabno in reprezentativno vlogo so imeli tudi svečniki popisanimi med dragotinami. Za
razsvetljavo so jih potrebovali v vsakdanjem življenju, vsi, tako da so bili različnih oblik in
velikosti ter prav tako izdelani iz različnih materialov. Prevladujejo medeninasti, manj je
srebrnik in še manj kositrnih.
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