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IZVLEČEK
Usedimo se za mizo: Odnos med človekom in mizo

Miza je predmet, ki se v našem okolju zelo pogosto pojavlja v različnih
oblikah in za različne namene, a ji ljudje malokrat namenjajo posebno pozornost,
saj jo večina dojema le kot funkcionalni predmet. Večkrat se jo povezuje zgolj s
hrano, pijačo in delom. V magistrskem delu z naslovom Usedimo se za mizo:
Odnos med človekom in mizo se je avtorica spraševala o samem nastanku mize,
pojavitvi na slovenskem ozemlju, o njenem razvoju in tudi uporabi v zgodovini in
sedanjosti. Avtoričino zanimanje zajema tako frazeološki pomen mize kot tudi
prostorski, materialni, obredni, magični, simbolni in socialni pomen. Spoznala je,
da je miza predvsem v današnjem času pogosto dojemana kot nevidna. Vendar
pa je posebna vrsta mize, na katero se je avtorica osredotočila – jedilna oziroma
družinska miza – v okolju, ki ga je avtorica opazovala, večinoma še vedno osrednji
družabni prostor v bivališčih ljudi, kar jo v tej raziskavi tudi prav posebno zanima.
Tudi v povezavi z mizo se je v zgodovini odvijalo veliko dogodkov in uveljavilo
veliko pravil –

tudi šeg in navad –, ki pa so se nekatera ohranila (nekoliko

spremenila) tudi do danes. Gledano s funkcionalnega vidika poznamo veliko vrst
miz, ki so se spreminjale skozi čas. Ene imajo še vedno isti pomen, druge so ga
spremenile in ohranile le ime, spet tretje so novejšega izvora. V delu je avtorica
skozi avtorefleksijo opisala tudi svoj odnos in odnos svoje družine do domačih miz,
skozi katera je opazovala dogajanje ob njih in jih tudi podrobneje biografsko
opisala. Delo tako zajema opazovanje mize kot predmeta v današnjem času ter
skozi različne vire in literaturo tudi predmet v preteklosti – njegov razvoj in odnos
ljudi do mize v vsakdanjem in prazničnem času v preteklosti in tudi danes.

KLJUČNE BESEDE: miza, omizje, prostor, bivalna kultura, sedežni red,
prazniki, druženje

ABSTRACT

Let's sit at the table: Relation between man and table
The table is an object that frequently appears in our local environment in
many different shapes for different purposes, yet people rarely pay any attention to
it because most perceive it only as a functional object. More often than not, it is
associated with food, drinks and working. In this master’s thesis titled Let's sit at
the table: Relation between man and table, the author explores the origin of the
table, its occurrence in the Slovenian territory, evolution as well as its past and
present use. The author is interested in the phraseological meaning of the table as
well as its spatial, material, ritual, magical, symbolic and social meaning. She
realizes that the table, especially nowadays, is often perceived as in visible.
However, the specific type of table that the author focuses on – a dining or family
table - in the environment that the author observes, has been and continues to be
the central social space in people's homes. The latter is also of particular interest
in this research. Also, in connection with the table, many events have taken place
and many rules have been enforced throughout the history, including customs and
habits, some of which have survived (slightly changed) to this day. From a
functional point of view, there are many types of tables that have changed over
time. Some of them still have the same meaning, some have changed the
meaning and kept only the name, while others are of more recent origin. In her
work the author, through self-reflection, describes her and her family’s attitude
towards home tables. She observes what is happening around them and
describes them in biographical detail. The work thus observes the table as an
object both nowadays and in the past using various sources and literature - its
evolution and people’s attitude towards the table in everyday life and during
festivities then and now.

KEYWORDS: table, space, dwelling culture, seating, holidays, socializing
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1.UVOD
Predmeti so vsepovsod prisotni v naših življenjih, a jih pogosto ne
dojemamo kot naše spremljevalce vsakdana. Po navadi jim namenimo le
funkcionalni pomen. So le tam, kjer so zato, da jih uporabimo za tisto, za kar so
namenjeni oziroma za kar so bili narejeni. Pravzaprav zato, da nam služijo. Na nek
način so sužnji našega vsakdana. Pa vendar so pomembni – oblikujejo naša
življenja, naš vsakdan. Oblikujejo tudi naše odnose in naša doživljanja. Zato sem
za temo svoje magistrske naloge izbrala mizo. Predmet, ki se, kot je videti, večini
ljudi zdi samoumeven. Ko sem ljudem povedala, kakšna je tema moje magistrske
naloge, so me samo posmehljivo gledali, ne da bi pomislili, kakšno vlogo ima
predmet, kot je miza, v njihovem življenju. Razložila sem jim, kaj vse lahko miza
predstavlja: miza kot predmet socialnih stikov, dogovorov ali kot predmet obredij,
kako vse se pojavlja v jeziku in kakšen je lahko njen biografski pomen. Kako
zanimiva je lahko kot prostor in kako se je vse to spreminjalo skozi čas. Nato so se
ljudje zamislili in hitro našli kakšno zanimivo informacijo o mizi. V teh letih (od
novembra 2017, ko sem dobila idejo), v katerih sem res zelo pozorno spremljala to
temo, sem ugotovila, da se pozornost na mizo pojavlja tudi na različnih področjih,
kot so mediji, vera, bonton in socializacija, politika, fantazijska, poljudna, strokovna
literatura in podobno. Zato sem si izbrala tudi naslov »Usedimo se za mizo«, saj
le-ta prikazuje več ravni pomena mize – kot dobesedno vidno dejanje, ko se nekdo
usede za mizo, pravzaprav vsakodnevno dejanje, hkrati pa predstavlja tudi drugo
plat mize, njen ne dobesedni pomen, saj ta primer ponazarja tudi besedno zvezo,
ko se ljudje »usedejo za mizo« z namenom, da bi se nekaj dogovorili, nekaj
dorekli. In kot bom omenjala, tukaj miza, kot prostor, kjer se sklepajo dogovori,
dobi vlogo pogajalca. Poleg tega se v besedni zvezi nahaja še predlog »za« mizo,
ki pa prikazuje prostor ob – del miznega horizonta, ki ga bom podrobno opisala.
Nihče v našem prostoru mize še ni v tolikšni meri opisoval kot predmet
večfunkcionalnosti in specifičnosti. Tako sem se odločila, da si pomemben in
pomensko širok predmet, kot je miza, zasluži pozornost. Raziskovala sem jo v
literaturi, vse od njenega zgodovinskega začetka do sedanjosti, skozi osebna
doživljanja, opazovanja ter druge vire, ki prikazujejo njeno sodobno raznolikost in
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uporabnost. To moje razmišljanje o nevidnosti pomembnih predmetov, ki se med
ljudmi stalno pojavljajo, v odlomku dobro opiše Miller, eden glavnih raziskovalcev
sodobne materialne kulture, saj so »predmeti pomembni, a ne zato, ker so vidni in
fizično omejujejo ali kaj omogočajo, temveč ravno nasprotno. Pogosto so
pomembni ravno zato, ker jih ne vidimo. Manj ko se jih zavedamo, močneje
zaznamujejo naša pričakovanja, ko ustvarjajo prizorišče in zagotavljajo ustrezno
vedenje, ne da bi jih bilo mogoče izpodbijati. Določajo, kaj se dogaja, do te mere,
da se te njihove sposobnosti sploh ne zavedamo.« (Miller 2016: 80)
Osnovni pomen mize opredeljujem kot predmet, ki ima noge ali nekakšna
stojala, na katerih stoji mizna plošča. Plošča je lahko kakršne koli oblike, ni nujno
da je njena ploskev ravna, kar lahko vidimo v večini primerov. Pomembni sta mi
torej ti dve sestavini. Kot mizo dojemam tudi iz teh sestavin sestavljeno zasilno
mizo, morda le za enkratno priložnost, ki se jo nato podre. Seveda lahko iz tega
izpeljemo, da je ta predmet lahko kar koli drugega kot miza, vendar se po mojem
mnenju večinoma miza uporablja kot nekakšno odlagališče – v fizičnem in
duhovnem pomenu. Seveda se pojavljajo tudi mize, ki nosijo to poimenovanje,
čeprav njihova podoba ni primerljiva zgoraj opisanemu. To so torej posebnosti
tega predmeta.
Ima pa miza zanimivo lastnost dualnosti, ki me je prav tako zelo zanimala.
Družbene skupnosti so si prostor predstavljale dvojno, na osnovi binarnih opozicij.
Te pa po navadi razlikujejo med svetim in profanim prostorom (Eliade 1987, 1992;
Gell 1992; Douglas 1993, 1999 cit. v Hrobat 2010: 61). Po mnenju raziskovalcev
naj bi družbene skupnosti že v zgodovini razlikovale med divjim, nepoznanim
območjem v domeni kaosa, in nasprotnim, kultiviranim, poznanim območjem v
domeni kozmosa (Eliade 1987, 1992: 21-3 cit. v Hrobat 2010: 61). In skozi to se
dualistična perspektiva kaže v nasprotjih, kot so »socialni« in »divji« prostor,
»osvojen« in »organiziran« v nasprotju z »neosvojenim« in “kaotičnim” prostorom
(Radenković 1996: 47; Risteski 2001: 157; Segaud 2007:100-3 cit. v Hrobat 2010:
61). Dualistična perspektiva se torej lahko kaže v tem, da je miza/omizje sam
“kultiviran” kozmos, okolica pa “divji” kaos, kjer ne veljajo pravila omizja. Omizje
ima točno določena pravila (sicer so različice odvisne od okolja), a prav vsako ima
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pravila, ki se jih drži, in želi, da jih drugi za omizjem tudi upoštevajo. Nekateri ljudje
si pravila lahko predstavljajo tudi po svoje. Za nekoga je običajno, da za mizo lepo
sediš, za drugega je sprejemljivo, da pleše po mizi, kar je prvemu seveda
nedovoljeno, nerazumljivo in nedopustljivo. Hkrati pa Zavratnikova pravi, da tudi
sam prostor neke skupnosti narekuje, kaj se v njem počne in kako se v njem
obnaša. Tako prostor, prežet s pomeni, s katerimi smo ga opremili ljudje, opomni,
kaj je primerno in kaj ne za tisto skupnost; jedilna miza, denimo, opominja na
(skupnosti) primeren bonton (2017: 76).
Seveda pa je osrednja pozornost moje raziskave usmerjena na mizo, katera
je osrednji družabni prostor bivališča. Miza kot prostor, kjer se kažejo odnosi, kjer
se ustvarjajo in izginjajo šege in navade, kjer se srečujejo stari in mladi, veseli in
žalostni, iskreni pogovori in konflikti, živi in mrtvi, pravilno in nepravilno, slabo in
dobro. Odnosi, ki se prepletajo čez mizo kot pajkova mreža. Odnosi med prijatelji,
sorodniki, družino. Odnosi, ki se umirijo v času praznikov, ali odnosi, ki zažarijo ob
kakšnem prepiru. Vse to človek zavestno ali nezavedno srečuje ob mizi. In ko ima
človek nek odnos do mize in njenega prostora, ki ga večkrat prečka in se križa s
potmi drugih, se ustavi, pogovarja, razmišlja – takrat se nad tem prostorom in nad
ljudmi ustvarja tudi atmosfera, ki nastane ob srečanju med ljudmi, materiali in
drugimi elementi okolja, katerega del so. Atmosfera sama ni končni produkt,
ampak nastaja neprestano, ko ljudje improvizirajo svoje poti po svetu. Atmosfera
nastane, ko sta človek in predmet v nekem odnosu. In ne smemo je razumeti kot
nekaj ločenega od ljudi in predmetov (Pink, Mackley 2016: 176). Tako lahko
rečemo, da imajo miza in ljudje, ki sedijo okoli nje, svojo atmosfero.
Predmeti, kot je miza, pa lahko tudi govorijo – govorijo svoje zgodbe.
Pričajo tudi o mojem zanimanju o predmetu. Predmete, ki se z njimi srečujemo
vsakodnevno, dojemamo kot samoumevne in si niti ne predstavljamo, da bi lahko
imeli svoje zgodbe. Saj so le del naših življenj in so naši »tihi spremljevalci.«
Vendar pa predmeti postanejo pogosto »klepetavi«, ko jim spremenimo kontekst in
se znajdejo v nečem drugačnem, novem, tujem (Mlekuž 2011: 11). Če bi moje
domače mize (v nekdanji kuhinji, sedanji kuhinji, v »hiši«) lahko spregovorile, bi
najbrž imele veliko povedati. Spremljale so moje otroštvo, moje odraščanje, tudi
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mojo poroko in selitev. Spremljajo pa tudi moje vračanje domov. Te mize so
opazovale mojo otroško prisrčnost in tudi trmasto in včasih nesramno puberteto.
Takrat so mize od mene najbrž slišale večinoma odgovarjanje ali tišino. Poslušale
so intimne pogovore, včasih pa tudi kakšno opravljanje. Gledale so moje
ljubezenske podvige, moje uspehe in moje padce. A me vedno fizično, kot na nek
način tudi psihično podpirale, vedno trdo podpirale. Skupaj z njimi sem se tudi
učila o življenju in o sebi. Ob njih sem premišljevala, se pogovarjala sama s seboj,
se jezila in se bodrila. Na njih sem tudi zaspala, ko so bile knjige predebele in veke
pretežke. Včasih so bile prav udobna blazina. Če bi te mize spregovorile, bi se
najbrž smejale mojim nečakom, ki za mizami in pod njimi počnejo vragolije, ali pa
bi jih celo okarale, da se za mizo lepo obnaša. Opazovale bi tudi, kako se pridno
učijo življenjskih modrosti. Če bi spregovorile, bi govorile o naših starših, ki se
pogovarjajo o hčerkah in vnukih, o njihovih poteh in življenjih. Skupaj z vsemi
ljudmi, ki se pojavljajo ob teh mizah, bi postavljale nove cilje, načrtovale nove
podvige. In kot je najbolj pomembno, ne bi obupale. Govorile bi o mami, ki tako
zavzeto skrbi za hrano, ki jo sprejme miza na sebi. Če bi spregovorile, bi govorile
o ljudeh, ki jih sprejmejo in jih vsake toliko časa požgečkajo po nogah. O
sorodnikih, prijateljih, ki se stisnejo k njim, kakor k topli peči v mrzli zimi. Ljudje, ki
se ob njih smejijo in tudi jočejo. Govorile bi o ljudeh, ki se za mizo povezujejo.
Najbrž bi omenile tudi kakšne negotove in neprijazne poglede, vendar tudi trdno
voljo in pogum. Pogum ljudi, ki vstanejo od njih in gredo v svet, a se večina tudi
vedno znova vrne. Tako vidimo, da se predmeti nočejo brati kot tekst, ampak nam
sami dajejo svoj kontekst v branje (Mlekuž 2011: 11). Pa vendar mize ne govorijo
same po sebi, v njihovem imenu v tej nalogi govorim jaz in pišem svoje občutke ter
besede, ki jih zaznam ob njih, za katere si predstavljam, da bi jih miza povedala,
če bi spregovorila.
Prostor moje raziskave, ki sem ga raziskovala v literaturi, je večinoma
slovenski, tako zgodovinski kot sodobni. Prostor empirične raziskave pa je moj
dom v Stražišču pri Kranju, ki ga opisujem v nadaljevanju, in prav tako okolica, kjer
sem tudi opazovala dogajanje ob mizah. Vendar pa se današnji pogled uporabe
mize primerjalno razširja tudi v tujino, kjer opisujem razširjenost in uporabo mize v
sodobnosti. Skozi vire in literaturo, skozi opazovanje ter osebno izkustvo sem se
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odločila raziskovati predmet, ki je prisoten na vsem slovenskem, evropskem ali
celo (seveda ne povsod) svetovnem območju. Tudi Miller navaja, da študija, kot je
antropologija, raziskuje tako intimne odnose in izpovedi, ki se lahko odvijajo le
znotraj domov, zato mora biti raziskovalec tudi sam prisoten (2001: 1). Najbolj
prisotna pa sem bila jaz doma. Skozi tri leta dolg proces premišljevanja in
ustvarjanja magistrske naloge o mizi, sem prišla do sklepa. Zakaj moram pisati o
mizah drugih ljudi. To temo sem začela pripravljati ravno zaradi izkušenj, ki sem jih
sama doživela za mizami. Mislila sem, da moram to temo obdelati na terenu, ki mi
ni znan, da bi mogoče izvedela kaj več, kaj novega. Ko se mi je tema razširila na
vse strani kot pajkova mreža in vzhajala kot kruh, sem doumela, da bo težko in še
bolj dolgotrajno vse to raziskati na terenu. Kaj pa moja lastna raziskava in
opazovanje mojih domačih miz in dogajanja za njimi? Kaj pa, če bi vprašala sebe,
kakšen je moj odnos do moje domače mize, do mojih domačih in vseh občutkih, ki
se prelivajo čez mizo. Kakšne so moje mize, kakšni so odnosi mojih domačih do
naših miz. Odločila sem se, da bom ostala doma. Zavedam se, da je domači teren
lahko po eni strani lažja naloga, kot pa da greš na širši teren med ljudi, ker je
doma lažji dostop do že poznanih ljudi, njihovih navad in podatkov. Vendar sem se
tako odločila za eno obvladljivo temo, ki bi jo dobro in bolj poglobljeno predelala,
nasprotno pa bi mi na širšem terenu tema zaradi preveč smeri lahko ušla izpod
nadzora in postala bolj razdrobljena kot poglobljena, vsaj glede na to, kako je bila
naloga zasnovana. Saj, kot pravi Schippers, je »evropska etnologija ena redkih
sodobnih humanističnih ved, ki sama proizvaja velik del svojih podatkov, ne samo
s pogovori, ampak tudi z aktivnim opazovanjem.« (2002: 132) Se pa zavedam, da
je nevarno, da je postal moj aspekt empiričnega opazovanja preveč subjektiven,
ker sem opazovala svoj lasten dom. Zato je pomembno, da se v določeni meri tudi
od tega oddaljim. Vendar je v mojem opazovanju in občutenju te teme še vedno
mogoče začutiti osebni odnos do stvari, na kar je vplivala tudi moja poroka,
odselitev od doma in posledično srečevanje z družino ob družinskih mizah, vse to
se je namreč zgodilo ravno v času nastajanja te naloge.
Glede predmeta oziroma prostora opazovanja, pa sem se med vsemi
vrstami miz osredotočila predvsem na družinsko, jedilno mizo. Mizo, ki se nahaja v
središču našega bivališča in je s tem osrednji prostor, kjer se srečuje družina,
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prijatelji, sorodniki, pogajalci, zaljubljenci in podobno. Seveda sem opisovala
različne vrste miz, a je glavna tema in tudi prostor opazovanje ostala miza kot
prostor združevanja, razdruževanja in družabnosti nasploh, ki torej tudi predstavlja
prostor, ob katerem so se razvili različni obredi tako danes kot včasih. In je tudi
prostor, kjer se ljudje vsakodnevno združujejo ob hrani in pijači, ki pa je tudi
poseben vidik druženja in uporabe mize.
Svoje raziskovalno delo, metode dela sem ponazorila z izdelovanjem
masivne lesene mize. V začetku je bilo drevo, ki sem mu pustila, da je raslo in
raztezalo svoje veje, kot je bila pri meni najprej le ideja, ki se je vedno bolj širila in
rojevala nove teme. Nato se je bilo treba odločiti in drevo požagati, ob pravi luni,
kot sem tudi jaz v pravem trenutku, ko je moja ideja dozorela, začela delati. Les se
je razžagal, jaz pa sem si postavila prve cilje. Vsak les mora nekaj časa počivati in
se sušiti, zato sem se jaz usedla in opazovala, opazovala okolje okoli miz in si
opažanja ter dejanja in odnos ljudi in svoje komentarje zapisovala v terenski
dnevnik. Zanimala so me pravzaprav vsa dejanja, ki so se pojavila v zvezi z mizo
– tudi besedna. Ko se je les posušil sem vzela orodje in začela z delom, zato sem
začela pregledovati raznoliko literaturo, najprej zgodovinske podatke in vrste miz,
obredja in praznike ob mizi, vse do sodobne rabe miz. Treba je bilo tudi izbrati
obliko mize. Odločila sem se, da bo na njej polno okraskov, pri mojem delu pa
veliko terenskega dela, različnih pogledov na mizo in opazovanja, saj sem
načrtovala, da bi hodila po domovih in opazovala mize in ljudi, kako jih dojemajo in
kaj jim pomenijo. Ko pa sem prijela v roke orodje, da bi oblikovala okraske, sem
dojela, da bodo ti okraski preveč otežili delo, hkrati pa do izraza ne bo prišla
osnova mize, saj jo bodo okraski zasenčili. Zato sem se odločila za osnovno obliko
mize, tako kot je pot mojega raziskovanja spremenila smer, in sicer v okvire
empiričnega opazovanja v domačem okolju. Mizi sem dodala tudi predal, v
katerega sem skrila vse svoje spomine in občutke do domače mize, ki so v delu
predstavljeni kot moje osebno razumevanje miz.
Moje metoda dela je bila torej takšna, da je na začetku temeljila predvsem
na opazovanju okolice in nabiranju idej, ki sem jih nato začela pisati v terenski
dnevnik. Kmalu sem dojela, da se največ stvari, ki jih lahko sama najbolje
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opazujem, odvija ravno doma. Tako sem se posvetila opazovanju doma. Vsako
izmed opažanj in idej sem si zapisala v dnevnik, nato pa vse to preiskala v
literaturi. Tudi vse besedne zveze, ki sem jih slišala, vse kar sem posebnega in
drugačnega ob mizi doživela ali videla, oziroma kar je pritegnilo mojo pozornost,
sem zapisala. Ko sem začela opazovati in raziskovati vrste miz, sem se ozirala
okoli sebe in iskala različice tega predmeta, potem pa sem v terminološkem
slovarju poiskala vrste miz, katerim sem potem skozi spletne strani dodala še
različice miz, ki jih v slovarju ni bilo. Literaturo sem pregledovala po tematikah, ki
sem si jih že prej zastavila in nato izpisovala ustrezne podatke v datoteke, ki so
bile namenjene tej temi. Potem sem te teme združila s svojimi opažanji ali jih še
dodatno raziskala, nato pa vse te posamezne teme združila ali jih umestila v
različna poglavja naloge.
Terensko delo, kot sem že omenila, sem si pri tej temi v začetku
predstavljala drugače, vendar sem ugotovila, da so mi tri leta razmišljanja o tej
temi in samo opazovanje miz v okolici in predvsem v domačem okolju, dali zelo
veliko uporabnega materiala. Tako terensko delo razumem tudi kot moje
opazovanje večinoma jedilnih miz in najbolj pogosto mojih domačih, v različnih
prostorih. Razna opažanja sem si tudi zapisovala v terenski dnevnik1, ali pa ideje
in interpretacije, ki so se mi porodile ob opazovanju, kar direktno zapisala v to
nalogo, na podlagi teh idej, pa sem poiskala literaturo, ki je govorila o teh temah.
Zdelo pa se mi je težko razumeti, kako drugi dojemajo mizo. Mislim, da se ljudi z
raznimi spomini ali dogodki spodbudi k razmišljanju. Tako lahko po opravljenem
delu rečem, da vsakodnevno ljudje ne razmišljajo o mizi, le takrat, ko se jim to
misel vzpodbudi. Ravno tako kot v primeru teme moje magistrske naloge. Ko sem
jim povedala, kaj miza lahko vse pomeni, so začeli razmišljati. Tudi jaz pred samo
idejo nisem o mizi razmišljala tako kot danes. Ko sem na primer očetu dala v
branje zgodbo Cevca2 o mizi, je dejal, da je res zanimivo, kako je ob mizi v kuhinji
sedel sam kot otrok, potem njegovi otroci, sedaj vnuki (zraven je kazal, kje so
sedeli). Tako je že drugače začel razmišljati o mizi kot prostoru (Terenski dnevnik,
Zapiske iz terenskega dnevnika v besedilu navajam kot druge vire – Terenski dnevnik in datum
zapisa (npr. Terenski dnevnik, 12. 3. 2019 ali Ime osebe, Terenski dnevnik, 12. 3 2019).
1

2

Zgodbo bo možno prebrati v nadaljevanju naloge.
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5. 2. 2020). Skozi vse to je bila raziskava teme kar dolgotrajna (z raznimi
prekinitvami), a se je ravno zaradi tega tako razvila in postala precej vsebinsko
raznolika.
Cilji magistrskega dela, ki sem si jih zadala, so bili, da bi spoznala in
predstavila različne funkcije miz, njihovo prisotnost v družbi nekoč in danes ter
kakšen odnos je bil v preteklosti in je v sedanjosti med človekom in mizo,
predvsem v okolju domače mize, kjer (če) se ljudje najpogosteje srečujejo.
Zanimala me je tudi vidnost in nevidnost mize v smislu samoumevnosti ter njen
družbeni vpliv na človeka. Vprašala sem se, katere prakse so povezane z mizami
iz preteklosti in ki se še pojavljajo v sedanjosti. Kako se kažejo, kako (če) so se
spremenile in kakšne so novo nastale prakse. Cilj pa je bil tudi ta, da bi vse te
prakse raziskala podrobno na terenu, med samimi uporabniki miz, vendar mi to ni
uspelo zaradi širine teme, zato sem se osredotočila bolj na opazovanje svojega
okolja in pa tudi na opazovanje svojega doma, ki je stara kmetija v Stražišču pri
Kranju.3
Hipoteze, ki sem si jih postavila: Miza je za ljudi nevidna in jo dojemajo le
kot navaden, nepomemben predmet. Glavni namen mize (kot odlagalni prostor) se
skozi stoletja ni spremenil, spremenilo se je le samo dojemanje le-te. Vrste miz so
se skozi čas zelo razvile. Miza kot obredni prostor ni več tako pogost, ob njej
ostajajo le neke prakse, katerih pomen ni več znan ali je spremenjen.
Magistrsko delo je sestavljeno iz več vidikov, predstavljenih v posameznih
poglavjih, skozi katere sem opazovala mizo. Najprej skozi zgodovinski pogled
razložim sam nastanek mize v svetovnem in slovenskem prostoru in tudi njen
splošni pomen za neko bivališče, kjer pa predstavim tudi bivališče oziroma prostor,
kjer sem opravljala empirično opazovanje. Potem sem mizo postavila v jezikovni
vidik, kako se pojavlja v slovenskem besedišču in kakšna je razlaga teh pomenov.
Najprej sem jo predstavila v njenem osnovnem pomenu, nato pa so sledili še
pregovori, frazemi, predlogi, poosebitve, ki so povezani z mizo. Naslednje, najbolj
Več o opazovanem okolju bom opisala v poglavju Bivališče; Predstavitev opazovanega bivališča:
Stražišče pri Kranju in kmetija Kumerdaj.
3
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osnovno poglavje, govori o materialnosti mize, kjer najprej predstavim različne
teorije povezane z razumevanjem materialne kulture, nato pa se osredotočim tudi
na mizo kot predmet in njene vrste, ki so se razvijale skozi čas. Osredotočam se
na mizo, predvsem na njen materialni pomen. Kako ljudje, ki sem jih opazovala,
dojemajo mizo kot predmet in kakšen je odnos do nje, hkrati pa tudi, kako se miza
kot predmet »obnaša« do ljudi, kakšen pomen ima in kakšna je za ljudi njena
»identiteta« in »kariera« oziroma »življenjska pot.«
Miza pa označuje tudi svoj prostor, ki je prav tako eno od poglavij. Le-to
prikazuje tudi prostore, ki niso le ob mizi, ampak tudi zanimive prostore oziroma
mizne horizonte pod, nad, ob in na mizi. Predstavim tudi svoj pogled na prostorske
migracije in pa mizo kot središče prostora, aksis mundi. Glavno mestov mojem
delu pa ima miza kot prostor družabnosti, zato se osredotočim na osrednjo temo
naloge – družinsko mizo, jedilno mizo in samo družabno življenje, ki se ob njej
odvija. V sklopu družabnosti opisujem tudi igre, ki so se odvijale ob mizah. Hkrati
pa je vse to povezano tudi z vedenjem ob mizi oziroma z bontonom, ki se je
razvijal skozi stoletja ob mizi. Ker je celoten bonton po obdobjih in kulturah
nemogoče pregledati, se bomo ustavili v nekaj časovnih obdobjih, različnih
kulturah in slojih družbe v tujini in na Slovenskem in jih primerjali med seboj glede
na obnašanje za mizo in spreminjanju vsega tega. Bontona za mizo, ki govori o
hranjenju, krožnikih, priboru, kozarcih in podobnem, zaradi ne tako velike
pomembnosti pri sami temi ne bom obravnavala.
Kot se je razvijal bonton, pa se je razvil tudi sedežni red, ki ga povezujem s
samim socialnim statusom prebivalstva v zgodovini in današnjem času, ki mu
dodam tudi noto pomena sedežnega reda pri ženskah in v Svetem pismu. V nalogi
opisujem tudi pomembnost in vlogo mize ob različnih praznikih in obredih na
Slovenskem. V izbor zgodovinskih praznikov sem dala le tiste, kjer sem zasledila
kakršno koli povezavo z mizo, nato pa sem dodala še opazovanja z domačega
terena. Iz teh praznikov in drugih dogodkov sem izluščila šege in navade,
povezane z mizo. V zvezi z mizo pa obstajajo tudi različne magične prakse, ki sem
jih odkrila v nenavadnih vrtečih se in preroških mizah, ki se pojavljajo na
Slovenskem. Magične prakse v zvezi z mizo pa so omenjene tudi v slovenskih in
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tujih ljudskih pravljicah ter tudi v fantazijski literaturi. Na koncu sem se ustavila pri
sodobni najbolj osnovni vsakdanji (jedilni, družinski) mizi in svojem dojemanju in
osmišljanju le-te v svojem domu.

Pregled izbranih virov in literature
Za delo sem uporabila veliko literature in različnih virov. V primeru
zgodovine in biografije predmetov sta si znanost in na drugi strani literatura zelo
blizu. In kot navaja Mlekuž, sta si obe na nek način »navidezni nasprotnici«, saj
literatura vsebuje esenco znanosti in obratno, znanost esenco literature, saj
pišemo zgodbe o stvareh, ki so na videz neme, brez glasu, ampak ravno te stvari
nam ponujajo glasen govoreči svet, če se ga le zavemo (2005: 270). Tako je
izbirek moje raziskovalne literature dokaj raznolik, se pa dotika zelo različnih tem.
Pregledala in uporabila sem strokovno literaturo, ki govori o materialni kulturi,
socialni antropologiji, antropologiji prostora, simbolni antropologiji, antropologiji
religije, tradicionalnih religijskih praksah, tradicionalnih praksah v zvezi z bivalno
kulturo na slovenskem podeželju, zgodovini miz na Slovenskem in tujini. Vsemu
temu pa sem dodala še mnogo virov – tudi spletnih, video, fotografskih, ustnih in
drugih.
Na začetku sem na splošno opisala bivališče, ki sem ga teoretsko
podkrepila z raziskavami Daniela Millerja o raziskavah domov, prav tako je
zanimiv pregled doma, oziroma bivališča opisal Franjo Baš v etnološki raziskavi o
stavbah na slovenskem podeželju. Tako sem primerjala ugotovitve Millerja z
domačimi raziskovalci, tudi s Polono Sketelj, ki govori o prostoru, kot je dom v delu
Moja družina – moj dom. Dodala pa sem tudi del spomina na mizo avtorja (sicer
umetnostnega zgodovinarja) Toneta Cevca, saj sem s tem njegovim razmišljanjem
želela potrditi zbrane trditve iz literature in iz svojega osmišljanja mize, s tem pa
temo prikazati tudi z drugega zornega kota, iz poljudnega dela in osnovnega
razmišljanja konkretnega posameznika. Z odlomki iz Cevčevega dela sem
ponazorila tudi druga poglavja naloge. Širši opazovani prostor Stražišče pri Kranju
sem predstavila z literaturo Stražiše pa Strašan, kjer avtorji Šmid, Križnar in Trilar
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opisujejo Stražišče, moj dom pa podrobno opisujeta moja sestra Ana Rozman in
njena sošolka Ines Švegelj v raziskovalnem delu o Kumerdajevem dvorcu.
Za pregled zgodovine mize sem pregledala literaturo Gorazda Makaroviča,
ki podrobno govori o slovenski ljudski umetnosti, vključila pa sem tudi dela Toneta
Cevca, kjer sta oba avtorja govorila o najstarejših prikazih mize na crngrobški
cerkvi in splošni zgodovini mize. Baš pa je dodal tudi vidik hišne opreme
svobodnikov na Kranjskem v 17. in 18. stoletju. Zanimive poglede na zgodovino
pa sem odkrila tudi pri avtorju Robertu Haidingerju, ki je v reviji H.O.M.E. opisoval
zgodovino mize in dogajanje za skupno mizo. Prav tako sem v zvezi z zgodovino
mize oziroma s samim razvojem pregledala dela Rajka Ložarja o kmečkih
domovih in razvoju miz, Franja Baša o razvoju kuhinj in hišnih horizontih, Vilka
Novaka o razvoju in izdelavi miz, vse to pa tudi primerjala z Majo Lozar Štamcar in
Špelo Ledinek Lozej, ki sta pisali o mizah v mestnem okolišu.
Del mojega raziskovanja je bila tudi slovnica in pa različni slovarji, ki so bili
povezani z jezikovnimi rabami izraza miza in njenimi jezikovnimi pomeni. Tako
sem raziskala tudi pomen mize, ki se v zelo različnih pomenih pojavlja tako v
frazemih kot tudi v pregovorih. Izpisovala sem iz Pogačnikove razlage v Slovarju
slovenskega

knjižnega

jezika

in

Makarovičeve

razlage

iz

Slovenskega

etnološkega leksikona. Frazeme pa sem našla v Kebrovem Slovarju slovenskih
frazemov. Zanimalo me je, kako in kdaj viri mizo poosebljajo, kar sem izpisovala iz
raznih virov, tudi iz knjige o lepo okrašeni mizi, ki jo je napisala Mirjam Grilc, iz
Kuretovih del o praznikih in drugih podobnih literaturah. Pregovore, povezane z
mizami, pa sem našla predvsem na spletnih straneh, tako tudi njihove razlage.
Temo materialnega vidika mize sem najprej podkrepila s strokovno
literaturo o materialni kulturi, kjer sem teorijo preučevala skozi dela Daniela
Millerja in Jerneja Mlekuža. Zanimiv je bil tudi pristop Kopytoffa, ki je pisal o
kulturni biografiji predmeta, prav tako primerjava z Janjo Žagar, ki piše o tej temi.
Uporabila sem tudi Mlekuževo zanimivo raziskavo o nevidnosti predmeta, njegovi
karieri in poti, ter o klepetavosti. Vrste miz – materialno in funkcionalno – sem nato
pregledala v Terminološkem slovarju uporabne umetnosti ZRC SAZU-ja, katerim
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sem dodala še svoje primere, katerim sem razlage poiskala na različnih spletnih
straneh, ki jih tudi navajam v delu. Opisovala sem tudi večfunkcinalnost miz, ki
sem jih odkrila v različnih virih in literaturi, tudi pri Julijanu Strajnarju, ki opisuje
Rezijo, pa pri Mary Douglas, ki v delu Čisto in nevarno opisuje primerno in
neprimerno (v mojem primeru uporaba mize), čisto in nečisto, pravzaprav zakaj je
nekaj sprejemljivo in drugo ne.
Pozornost sem posvetila tudi prostoru kot načinu izražanja skupnosti, o
katerem so pisali Katja Hrobat,pa tudi Boštjan Kravanja in drugi. Zanimala me je
miza kot poseben prostor v širšem prostoru, kot tudi kje v samem prostoru se mize
nahajajo in zakaj tam. Jaka Repič opisuje tudi pomemben aspekt prostora, in sicer
migracije v prostoru, ki so se mi zdele zelo zanimive, zato sem iz njegovih
predavanj povzela tudi ideje Tima Ingolda, ki je govoril o linijah, ki jih ljudje rišejo v
prostorih, in o samem gibanju skozi prostor, ki sem ga povezala z mizami in potmi,
ki se odvijajo okoli njih. Prav tako se je zdel zanimiv središčni prostor oziroma
aksis mundi, ki so ga opisovali Eliade, Naumov in Hrobatova, njihova stališča pa
sem prepletla s svojim primerom. Poseben pomen pri prostoru pa sem dala tudi
miznim horizontom, kjer sem teorijo pridobila pri Ireni Keršič, ki je opisovala Oris
stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stoletju. Prav tako
pa je o horizontih pisal tudi Franjo Baš. Za prostore okoli mize, oziroma horizonte,
sem uporabila različne vire, ki so bili uporabni. Tako starejše kot sodobne.
Strokovno literaturo Baša in Ložarjeve, Kuretovo Praznično leto Slovencev, pa tudi
vire o Hitlerjevem atentatu avtorjev Manvella, Baigenta in Leigha, razmišljanje
antropologa Jožeta Ramovša o skupni mizi, kot tudi video vir dokumentarnega
filma Free to Rock, spletno stran ministrstva za obrambo in druge spletne vire, kot
je tudi Instagram Boruta Pahorja. V vseh teh virih sem našla zanimive aspekte,
kjer sem lahko primerjala zgodovino in sodobnost uporabe in osmišljanja mize.
Družbeni vidik mize sem najprej povezala s pomenom družinske mize, kjer
sem s pomočjo literature Damjana Ovsca opisala pomen družabnega življenja. Pri
tem sem vključila tudi Grilčevo, ustni vir duhovnika Roberta Friškovca (oziroma
njegovo pridigo) in pa dela Rachel Naomi Remen, ki govori o zgodbah za
kuhinjsko mizo. Tako sem lahko tudi z drugega vidika analizirala družabno
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življenje za mizo, saj skozi to gradivo lahko tudi vidimo, kako različno ljudje
razmišljajo o dogajanju za mizo. Vse to pa sem tako povezala z empiričnimi
podatki oziroma s svojim doživljanjem in opazovanem v svojem domu, pravzaprav
z zapiski iz terenskega dnevnika. Znotraj družabnosti pa sem vključila tudi
družabne igre, ki sem jih našla v delu Rajka Šugmana Hura, igrajmo se v prostem
času. Opisala sem tudi obnašanje za mizo, kjer so mi bili dobra teoretska podlaga
Marcel Mauss s svojimi teorijami o telesnih tehnikah in obnašanju za mizo,
Margaret Visser z delom The Rituals of Dinner in Veronika Zavratnik. Ustavila sem
se tudi ob bontonu kot delu vedenja za mizo, kjer sem uporabila različne vire iz
različnih obdobij in prostorov. Tako sem izbrala dela Norberta Eliasa, ki opisuje
zgodovino bontona v Franciji, Antona Martina Slomška, ki opisuje v delu Blaže in
Nežica v nedeljski šoli pravila vedenja na kmečkem podeželju v 19. stoletju, Ivana
Vesela Olikani Slovenec, ki je pisani bonton za meščanstvo 19. stoletja, Zakonca
Ružić, ki sta opisovala jugoslovanski delavski bonton 20. stoletja in pa vire Bojane
Košnik, ki govori o sodobnem bontonu, ki sem jih večinoma odkrivala preko
člankov in video posnetkov. Na koncu pa sem dodala tudi primer iz današnjih
časov, ki ga je napisala Helena Zevnik Rozman, kako se ta bonton in pomen
družinske mize upodablja tudi v katoliških medijih, kako je prikazan in kako
razumljen danes.
Obredni in magični vidik sem raziskovala skozi literaturo, ki je govorila o
šegah in navadah ob praznikih, ki so bile povezane z mizo. To sem pregledala
skozi dela Vilka Novaka, Maje Godina Golja, Jureta Krašovca, Dušice Kunaver,
Helene Ložar-Podlogar, Borisa Orla. Uporabila sem tudi delo Mirjam Mencej, o
razlagi magijskih praks kroženja (npr. okoli mize), pa tudi delo Mateje Habinc o
praznikih in praznovanjih v Sloveniji. Eno glavnih del pri praznikih letnega cikla pa
je bil pregled obeh knjig Praznično leto Slovencev avtorja Nika Kureta. Vse to sem
podkrepila s svojim doživljanjem in opazovanjem, z empiričnimi podatki pa tudi z
video arhivom oziroma svojim projektnim video delom o mizi – iz tega sem črpala
tudi razna opazovanja in podatke.
Sem pa pri magičnem pomenu miz uporabila zanimivo diplomsko delo na
oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, avtorice Nine Šisernik o preroških
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in vrtečih mizah, o tej temi pa sem govorila tudi z znancem iz bližine, ki mi je
povedal o podobnem primeru vrteče mize. Pregledala sem tudi ljudske
pripovedke, pravljice in pripovedi, za katere sem vedela, da vsebujejo tudi
predmet, kot je miza. Tako sem skozi ljudsko pripovedko Kralj Matjaž analizirala
mizo v zgodbah preko del Ivana Grafenauerja in Dušice Kunaver. Nato sem se
ustavila še ob delu bratov Grimm, ljudski pravljici Mizica, pogrni se, ki sem jo
primerjala z latvijsko ljudsko pripovedko Miza v gozdu. Vse to pa sem povezala še
z delom J. K. Rowling, ki primere čarobnih miz navaja v knjigah Harryja Potterja.
Skozi vso to literaturo in vire sem lahko na mizo pogledala tako z
zgodovinskega vidika, skozi njen nastanek, pomen in tudi skozi njeno sodobnost.
Eni od zanimivejših virov sodobnosti mize pa so bili tudi spletni viri, ki so
prikazovali mizo v sodobni uporabi, na primer Instagram, spletne strani o pohištvu
in podobno. Ustni viri4, ki sem jih predstavila v nalogi, so bili razni pogovori s
posamezniki, ki so se odvijali tekom opazovanj in sem jih lahko vključila v svojo
nalogo. Sogovorniki so bili moji sorodniki in prijatelji. So pa bili to večinoma
nestrukturirani pogovori, nekateri pa tudi pol strukturirani (npr. Franci Žan).
Vsekakor pa so tudi moj terenski dnevnik in pa moje osebne fotografije in video
posnetki nastali med raziskavo ali pred tem, vplivali na bolj osebno raven te
naloge. Fotografije in film o mizi pa so še dodatni del dokaznega gradiva, poleg
terenskega dnevnika in drugih virov, da je dogajanje za mizo pri nas res raznoliko.

4

V besedilu jih navajam – Ime osebe in datum pogovora (npr. Janez Novak, 12. 3. 2019)
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2.BIVALIŠČE
»Povsod je lepo, a doma je najlepše!«

Dom je prostor, ki si ga želi imeti vsak človek. Je njegov prostor
vsakdanjega bivanja. Človek ima prirojeno potrebo, da ima svoj prostor, zato si
dom izbere, ga označi in ga poosebi, saj si od njega želi varnost in zavetje. Je pa v
industrijskih družbah dom za ljudi postal kraj njihovega odnosa in osamljenosti –
tudi kraj, kjer se ljudje soočajo eden z drugim, daleč od drugih ljudi (Miller 2001:
1). Ponekod je to prednost, da imaš svoj prostor, lahko pa tudi slabost, če se vanj
začneš zapirati in bežati pred svetom. So pa »občutki pripadnosti domu oz.
domačiji med najstabilnejšimi in najglobljimi občutki prostorske pripadnosti. Prav
tako, kot so raznolike družine, so raznoliki tudi domovi. Človek oblikuje dom v
skladu z možnostmi, naravnim in kulturnim okoljem ter glede na norme družbene
skupine, ki ji pripada.« (Sketelj 2013: 56, 57) Tako je dom oziroma stanovanje od
stalne naselitve človeka naprej središče njegovega življenjskega prostora, kjer se
človek giblje in deluje z namenom, da si zagotovi življenjski obstoj. Dom človeka
ščiti pred vremenom in ga varuje pred zunanjimi vpliv, hkrati pa hrani njegovo
najpomembnejše premoženje in mu daje občutek varnosti in pripadnosti (Baš
1984: 11). V opazovanem okolju, ki sem ga spremljala, se večinoma v vsakem
domu (v našem življenjskem prostoru), ne glede na to, kakšne vrste je bivališče –
stanovanje, hiša, kmetija, nahaja vsaj ena miza. Tako so bila moja opažanja, da je
dom pomemben prostor tudi za mizo, saj je tako kot za človeka, tudi to eno od
njenih glavnih domovanj. Miza pa je glede na moja opažanja in moje opazovalno
okolje tudi predmet, ki ustvari iz nekega prostora dom – da mu domačnost in nek
namen. In ravno ta občutek dobro ubesedi Cevc (1999: 35, 36) v svojih spominih:
»Tiha spremljevalka življenja, lepa, družinska miza – nisem se zavedel tvoje
dobrotnosti, dokler nisem stopil v hišo, kjer te ni bilo. Da, spomin iz težkih, hudih
dni. Bilo mi je kakor po pogrebu. Hiši je manjkala duša. /.../ Šele tedaj sem spet
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občutil pravo človečnost, ko smo od nekod privlekli mizo in jo postavili v kot
nasproti peči. In prostor je v trenutku spet zadihal ...«5

2.1. Predstavitev opazovanega bivališča:
Stražišče pri Kranju in Kmetija Kumerdaj
2.1.1.

Stražišče pri Kranju

Moj dom, domačija, hiša mojega odraščanja (ki sem jo pred kratkim
zapustila) je v središču mojega opazovanja miz. Moj dom se nahaja v kraju
Stražišče pri Kranju, ki je naselje na Gorenjskem in leži na desnem bregu reke
Save ob vznožju Šmarjetne gore in Sv .Jošta. Zaradi ugodne lege na ravninski
terasi severnega dela Sorškega polja in zaradi bližine pomembnih prometnih poti
je bila tu že zgodnja poselitev prebivalcev, ki so se ukvarjali s poljedelstvom. Od
11. stoletja je bil kraj že načrtno naseljen ob robu Sorškega polja od reke Save do
tedaj nastalega mesta Škofja Loka, do koder je vodila tudi glavna prometna pot.
Prebivalci Stražišča in okoliških vasi so znani po tem, da so se od 16. stoletja in
vse do sredine 20. stoletja na veliko ukvarjali s platnarstvom, suknarstvom,
predelavo in prodajo žime ter izdelavo sit (Šmid 2002: 226).

2.1.2.

Kmetija Kumerdaj

Kmetija Kumerdaj, ki je bila do nedavnega moj dom in je še vedno moja
rojstna hiša, pa je prostor, kjer sem večino časa opazovala mize in dogajanje ob
njih. Ob teh mizah sem dobivala tudi ideje za delo. Kmetija Kumerdaj se tako
imenuje od druge polovice 18. stoletja po lastniku Blažu Kumerdeju (Rozman,
Švegelj 2000: 3). Prej je bila znana kot Stražiški dvorec, ki je bil v lasti lastnikov
Šempetrske graščine v Stražišču in je združeval dve ali tri kmetije (Šmid, Križnar
in Trilar 2002: 254, 255). Temelje temu Stražiškemu dvorcu je dajala huba, ki je

5

Tako po besedah Cevca, kot tudi po mojem mnenju, če v hiši ali stanovanju ni mize, vsaj družinske, jedilne
mize – temu bivališču manjka duša. Manjka mu prostor druženja, pogovora (tako prijaznega klepeta, resnih
pogovorov in krega), utehe, veselja in žalosti.
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pripadala Šempetrski graščini. Leta 1723 se je Stražiški dvorec dokončno odcepil
od Šempetrske graščine (Rozman, Švegelj 2000: 18). V njej že nekaj generacij živi
moja rodbina, kateri od leta 1998 gospodari moje oče, Branko Rozman.
Hiša (nekdaj kmečki dvorec) je bila obnovljena in spremenjena pogosto,
zadnjič v letih 1986 in 2009 (Rozman 2014: 12). Po obnovi leta 1986 se je
spremenila predvsem zunanjost, nekaj let pred tem, leta 1983 pa tudi zgornje
nadstropje, kjer sta si svoje stanovanje naredila moja starša. Stanovanje sta
opremila na novo, zato je bila tam tudi nova lesena masivna miza, ki je bila
postavljena v kot. Poleg te mize, sta se znašli v stanovanju tudi nova pisalna in
klubska mizica. Pritličje, kjer sta prebivala stara starša, je ostajalo enako – z
jedilno mizo v kuhinji in veliko jedilno mizo v »hiši.« V zgornje stanovanje so nato
skupaj s potrebami nas otrok prihajale tudi nove pisalne mize in podobno. Nato pa
se je pred obnovo zunanjosti, oziroma po smrti starih staršev začelo leta 2000
obnavljati tudi pritličje. Tako smo iz kuhinje odstranili staro mizo (ki je bila novejša
mentrga) in vse pohištvo, ter ga zamenjali za novega (v starinskem kmečkem stilu,
ki je bil všeč staršem). Staro pohištvo je bilo že kar precej dotrajano, vendar smo
mizo vseeno obdržali in jo shranili v zunanjih prostorih. Glavnega pohištva v »hiši«
se ni menjalo, velika masivna miza je ostala. Se je pa spremenil predvsem prostor,
imenovan »špajza« (ki je bil prej tudi uporabljan za ta namen), v družabni
»kmečki« prostor, z veliko (na starinski način narejeno) mizo, ki je bila postavljena
pod bohkov kot. Tako se je spremenilo tudi spodnje nadstropje. Leta 2009 pa smo
obnovili še zunanjost hiše. Naslednja večja sprememba se je zgodila leta 2014, ko
se je poročila druga sestra, ki se je odločila, da bo z možem naredila stanovanje v
zgornjem nadstropju. Tako smo se iz zgornjega stanovanja preselili v spodnjo
kuhinjo in »hišo«, ki jih pred tem nismo uporabljali vsakodnevno. Sestra in mož pa
sta zgornje nadstropje prenovila. Tako sta odstranila vso pohištvo iz bivalnega
dela – pisalne in klubske mize so odšle na podstrešje, jedilna miza pa v zunanje
prostore. Sama pa sta se prav tako odločila za novo, po starem kmečkem vzoru
narejeno pohištvo. Tako je v zgornje nadstropje zopet prišla nova jedilna miza.
Skozi vse te predelave pa tako kmetija Kumerdaj še danes po mojem mnenju
vzorno deluje, saj je poleg dobrega izgleda, tudi še vedno delujoča, predvsem pri
poljedelsko-živinorejski proizvodnji.
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Fotografija 1: Kmetija Kumerdaj pred obnovo
Datum: pred letom 1986, Foto: neznan, Hrani: Branko Rozman, Stražišče pri Kranju

Slika 1: Kmetija Kumerdaj po obnovi leta 1986
Datum: po letu 1986, Foto: neznan, Hrani: Branko Rozman, Stražišče pri Kranju
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Fotografija 2: Kmetija Kumerdaj danes (po obnovi leta 2009)
Datum: 21. 7. 2018, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju

In ker svoj dom dobro poznam, dobro poznam tudi ljudi, ki tu živijo. Tako
znam oceniti tudi prostor, hišo in mize, ki se nahajajo v njem. »Hiša preživi več
generacij, če človek zanjo skrbi in je stalno naseljena. Vsak nov gospodar jo
navadno popravlja in izboljšuje, če le ima za to gmotne zmožnosti. Tako ob
starejši opremi najdemo nove izboljšave.« (Keršič 1988/1990: 334) Odkar sta
gospodarja moja starša, je moja hiša veliko pridobila. Bila je tudi obnovljena in je
lepo ohranjena. Mize, ki se nahajajo v hiši in na kmetiji imajo danes različne
pomene. Nekaterih miz in njihove vrednosti se zavedajo (zavedamo), nekaterih pa
tudi ne, saj so skozi svoj obstoj nekatere postale samoumevne. V starih časih so
uporabljali en predmet za več namenov, kasneje pa se je število predmetov v
domovih povečalo in specializiralo za posamezne namene (Sketelj 2013: 57).
Tako lahko rečemo, da se je po mnogih domovih povečalo tudi število miz, saj so
le-te zelo uporabne in velikokrat uporabljene. Tudi pri nas doma so ohranili in
hkrati skozi leta pridobili veliko miz, ki jih najdemo zunaj in znotraj hiše in so prav
vse v uporabi, sicer ob različnih priložnostih, ampak so vse pomembne in, kar je
glavno (za družinsko zgodovino, kot za mojo raziskavo miz v tem okolju), niso bile
zavržene.
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V vsakem domu, hiši ali stanovanju je eden od prostorov osrednji, kjer se
družinski člani najpogosteje zadržujejo in družijo (Sketelj 2013: 58). Pri nas je to
ob jedilni mizi v kuhinji, ali pa tudi ob jedilni mizi v »hiši« (dnevni sobi). To je tudi
prostor, kamor najprej povabimo goste, ko vstopijo v hišo, včasih pa se zgodi, da
pot najdejo kar sami, in pridejo v kuhinjo. Tudi drugod, kjer sem opazovala, kamor
prideš na obisk, te najprej (povečini) posedejo za jedilno mizo v kuhinji ali v
jedilnici. To je prostor, kjer se sprejema goste. Najbrž je takšna postala navada, da
se goste posede ob mizo, saj je le-ta središče družabnega življenja v hiši, tja pa
sodijo tudi prijatelji in gostje.
Kako pa dom vpliva na nas – tega se najbrž bolj malokrat sploh zavedamo,
saj ni pomembno samo to, kaj mi počnemo s svojimi domovi, kako jih opremljamo,
krasimo in doživljamo, ampak se je potrebno osredotočiti tudi na to, kako dom nas
»oblikuje«, kaj z nami »počne«, kako nas na nek način »vzgaja« in tudi kako nas
omejuje ter kako se nato vse to na nas pokaže (Miller 2001: 4 cit. v Zavratnik
2017: 75). Kako pa na nas vpliva sama miza v domu, bomo obravnavali tudi v
nadaljevanju.
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3.SPLOŠNI ORIS IN ZGODOVINA MIZE
3.1.

ZGODOVINA

3.1.1.

Izvor in razvoj

Zgodovina mize je nekoliko konfuzna. Miza naj bi se pojavljala v različnih
oblikah že zgodaj, vendar je težko preceniti, zakaj so mizo kot predmet uporabljali.
Miza naj bi po nekaterih prepričanjih izvirala iz žrtvenega kamna. In kot pravi
Haidinger se ta duhovni zaznamek tako močno drži mizne plošče, kot “žvečilka, ki
jo pod mizo nalepijo neugledni gostje, da bi se je znebili.” (2019: 82) Tudi med
alpskimi Slovani so bile v zgodnjesrednjeveških cerkvah znane zidane oltarne
mize (Makarovič in Keršič 2011: 328). Tako so mize, kot opisuje Haidinger,
načeloma že od nekdaj nekakšni oltarji, ob katerih poleg duhovnikov svoj vpliv
širijo tudi razni svetovni voditelji, saj mizna plošča predstavlja simbol moči. Tudi
eden od najstarejših primerkov takšnih miz je vladarska miza, ki je bila simbol
vladavine kot središče dogajanja in odločanja. Zgodovina mize na nek način
prehaja vse od netlakovanih tal, krzna, preproge, nizke mize, počasi do sodobne
mize, kakršno poznamo danes. Običajne mize so imele že v antiki poseben
pomen. Miza se je v Grčiji razvila iz besede diskos, ker so bile tam mize v obliki
letečih diskov, okrogle. Ta uporabni kos pohištva pa je štiri noge dobil šele precej
kasneje, pred približno petsto leti. V srednjem veku še niso poznali takšnih jedilnih
miz kot jih poznamo danes, saj so ponekod za takšno površino začasno uporabili
kar vrata, ki so jih položili na koze (stojala). Miza se je za zasebno rabo ponekod
pojavila šele v 15. stoletju, drugod tudi šele kot kuhinjska ploščad (2019: 82, 83)
ali, kot bomo videli, na podeželju kot del kurišča oziroma ognjišča.
Prvi vir mize, ki ga na Slovenskem lahko zasledimo v literaturi, je iz tretje
četrtine 15. stoletja na freski Sv. Nedelje v Crngrobu, kjer je ena od miz prikazana
kot stolica za mesarje. Prav tako se miza pojavlja na freski v Hrastovljah iz konca
15. stoletja. V obeh primerih je miza visoka deska, ki ima v vogalne luknje zabite
paličaste noge. Funkcijo mize kot prostora obedovanja, odlaganja, druženja in
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dela so v tistem času verjetno imela ognjišča, polica pri kurišču ali pa ravno takšna
stolica kot pri freskah – pravzaprav preprosta ravna klop brez naslonjala
(Makarovič 1981: 190).

Slika 2: Freska Sv. Nedelje iz Crngroba prikazuje mesarsko mizo
Scan: Manca Kert, Vir: Bohinc 2006: 11.

Vendar pa se na freski v Crngrobu pojavljajo tudi druge mize, nasploh tudi
druge oblike. Prav tako umetnostni zgodovinar Cevc opisuje fresko, kjer omenja
več miz: na sliki, kjer pečejo kruh, naj bi bili hlebci pred leseno hišo postavljeni na
mizi (kjer se sicer ne vidi njenih nog) (št. 1), na sliki, kjer predelujejo lan, ženska
ob trlici tare lan, kjer ima trlica obliko manjše mize (št. 2) (1951: 181, 182). Na sliki,
kjer vidimo godce in ples, pa lahko tudi opazimo del mize, vendar zaradi poškodbe
freske ne prepoznamo osebe, ki je ob njej, zato niti ne moremo razbrati, kaj ta
oseba dela ob mizi. So pa na njej odloženi neki predmeti (št. 3). Na freski je
upodobljen tudi krojač (št. 4), ki na zelo razvidni mizi, ki je že lepo oblikovana (ne
le, kot je opisal Makarovič), reže blago. Moški ob njem, najbrž čevljar, pa na
manjši mizici, ki jo ima na kolenih, reže usnje (št. 5). Čeprav Cevc piše, da je to le
deska, se meni zdi kot mala mizica, saj na eni strani lahko vidimo noge, tako kot
pri drugih manjših mizicah npr. pri mesarju, ki na njej seka meso (št. 6). Prizori pri
krčmi pa so sploh zanimivi, saj lahko vidimo štiri mize – pri prvi sedijo trije ljudje, ki
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imajo na mizi hrano (št. 7), pri drugi sedita kvartača (št. 8), pri tretji dva kockarja
(št. 9), pri četrti (št. 10) pa osebe gledajo nekakšno knjigo (Cevc 1951: 182). Tako
torej na freski lahko najdemo deset miz, ki pa imajo različen namen (mesarska,
krojaška, pekarska, jedilna, igralna, bralna miza ipd.), velikost in samo obliko.
Torej oblike lahko prepoznamo od najbolj osnovne, kot jo opisuje Makarovič:
lesena plošča s štirimi nogami in pa lepo oblikovane noge, nekatere celo na obliko
X. Torej na sami sliki ob krčmi, kjer so igralne mize, lahko vidimo štiri vrste miz,
eno ob drugi. Kot bi slikar želel prikazati vrste miz tudi na freski.

Slika 3: Prikaz mize na freski Sv. Nedelje v Crngrobu
Scan: Manca Kert, Vir: Bohinc 2006: 14.
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Slika 4: Rekonstrukcija originala freske Sv. Nedelje v Crngrobu
Scan: Manca Kert, Vir: Bohinc 2006: 11.
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Čeprav miza v 15. in 16. stoletju torej še ni bil najbolj pogost predmet na
slovenskem podeželju, smemo domnevati, da je glede na ohranjene vzore iz
nemškega podeželja tudi slovensko podeželje tu in tam imelo kakšno mizo
(Makarovič 1981: 191). Na našem ozemlju vse do 17. stoletja nimamo ohranjene
nobene mize, ki bi izvirala iz kmetije, zato se domneva, da so mize gotskega sloga
na kmetih izvirale iz urbanega okolja (Makarovič 1981: 191).
Mize se tudi v 17. stoletju v zapuščinskih kmečkih inventarjih redko
omenjajo, čeprav se že pojavljajo le v nekaterih kmečkih gospodinjstvih, saj še
niso bile nujen kos pohištva. V 18. stoletju se le-te že pogosteje pojavljajo, nato pa
se v 19. stoletju pojavi toliko pričevanj o mizah, da se sme sklepati, da je bila v
tistem času miza že reden del notranje opreme vsake kmečke hiše (Makarovič
1981: 190).
Zanimiv je tudi zapis Angelosa Baša, ki opisuje hišno opremo svobodnikov
na Kranjskem v 17. in 18. stoletju, namreč iz njihovih razpoložljivih zapuščinskih
inventarjevdobi zadostne zaokrožene podobe o ravni njihove stanovanjske
opreme (1954: 130). Do 17. stoletja se v teh opisih pojavita le dve omembi miz,
kar pa se spremeni v zapisih iz 18. stoletja, kjer le-te postanejo zelo pogoste.
Povprečno število miz v kranjskih svobodnjaških hišah v tem obdobju je nekaj več
kot tri. Nekaj bogatejših članov, vpisanih v inventarje, je imelo sicer boljše mize kot
drugi svobodnjaki in predvsem različnih vrst le-teh. Imeli so točilne mize, igralne
mize iz trdega lesa z vložki, mize z vložki iz mavca, raztegljive mize iz mehkega
lesa za dvanajst oseb, mizo iz mavca s podstavkom iz mehkega lesa in štirioglato
mizo z dvema predaloma (Baš 1954:133). Tako lahko vidimo ali celo sklepamo, da
je bil inventar v kmečkih in svobodnjaških, bogatejših hišah različen. Na kmetijah
so si sploh v prvih obdobjih komaj privoščili eno mizo, drugod pa več in celo
različnih vrst. Seveda se kasneje tudi na kmetijah začne pojavljati več miz, ki so
stale v različnih prostorih kot so veže, jedilnice, zunaj pred hišo in imele različne
namene, saj so bile tako za obedovanje kot za sprejemanje gostov in počitek po
delu.
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Miza je tako skozi obdobja, stoletja postala predmet, ki je skoraj
samoumeven v življenjskem prostoru človeka. Samoumevne so njegove oblike,
vrste, uporabe. V desetletjih po vojni pa lahko opažamo, da se je »materialno
okolje večine Evropejcev spremenilo iz sveta lokalnih, pogosto posamezno
izdelanih predmetov v svet industrijsko izdelanega blaga. To je hkrati pomenilo, da
je na lokalni ravni vsakdanjega življenja, ki je domena etnoloških raziskav, večina
ljudi postala potrošniki namesto proizvajalci materialne kulture.«” (Bromberger in
Segalen 1996: 5-16 cit. v Shippers 2002: 129)

3.1.2.

Pojav in razvoj mize

Miza se je razvijala v različnih prostorih in obdobjih različno. Prav tako se
nekoliko razlikujejo tudi same razlage. Na podeželju naj bi se miza pojavila po
ločitvi sobe od kuhinje ob koncu srednjega veka in bila dolgo zlasti reprezentančna
oprema sobe. Pred tem se je hrana uživala na kolenih na jedilnih deščicah ali iz
skupne sklede na ognjišču (Baš 1984: 22). Svojo razlago razvoja mize pa podaja
tudi Anton Tomaž Linhart, ki je prav tako raziskoval kmečko hišo. Po njegovo naj
bi bil stol prvotno miza, saj naj bi stari Slovani sedeli na tleh okoli ognjišča. Miza, ki
se na Slovenskem pojavi kasneje, pa naj bi bila po njegovo tujega izvora (Ložar
1944: 64).
Razvoj mize lahko razberemo tudi iz koroške ljudske pesmi: »Koj turški kralj
gavari, ki per visokej mizi sedi,« kjer je opisana višja – mlajša miza, ki je v
nasprotju s starejšo nižjo mizo. Mize naj bi ostale nizke zaradi dima v zgodovinski
dimniški hiši. V njej se je dim vlekel po vsem prostoru, razen pri tleh, zato se je
spodnji meji dima prilagodila tudi miza, tako da je segla z mizno tablo do višine,
kjer je dim od zgoraj ni dosegel. Višja miza pa se je pojavila v hiši šele z
nastankom črne kuhinje, se pravi z nastankom dimnika, ki je zavaroval
stanovanjsko hišo pred dimom (Baš 1984: 124). Z ognjiščem, posledično tudi z
mizo, pa se je nato dvignil še ves prostor okoli, kjer pa so bile po navadi klopi za
sedenje (Keršič 1988/1990: 344). Tako je nastala oblika oziroma približna višina
jedilne mize, ki jo poznamo še danes.
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Zanimiv je tudi razvoj na slovenskih gradovih v okvirnem času 13. stoletja,
kjer Sapač opisuje razvoj opreme na gradovih, ki je prav veliko še niso imeli.
Omenja tudi mize, ki jih načeloma še ni bilo, so jih pa naredili iz koz, na katere so
položili deske, a so jih po obedu spet odstranili (Sapač 2003: 14 cit. v Popič
2019:13). Iz 17. stoletja pa že najdemo zapis s Ptujskega gradu, kjer naj bi že
imeli bogato masivno mizo s stoli, ki so imeli visoka naslonjala (Hepe 2016: 58).

3.1.3.

Izdelava

Mizarstvo je že stara in dolgo samostojna obrt, vendar so veliko opreme
včasih gospodarji na kmetijah izdelali tudi sami. V naših krajih je tudi veliko
raznolike hišne opreme, ki so jo izdelali bolj nadarjeni posamezniki, ki po poklicu
niso bili mizarji (Novak 1960: 92, 93). Najmanj očitna razlika med domačim in
obrtnim mizarjem je bila ravno v izdelavi mize, saj je bila njena izdelava dokaj
preprosta, zahtevala pa je preprosto orodje, ki ga je lahko imel tako poklicni kot
domači tesar, hkrati pa je izdelava preproste mize zahtevala le spahnitev desk za
mizno tablo in nasaditev prečnikov na noge, ki nosijo tablo kot stebri (Baš 1984:
134).6
Starejši izdelki obrtnega mizarstva so po Novaku zaradi ljudskega značaja
pomemben predmet ljudskega zavedanja, saj so bili pogosti v domovih vaških
ljudi. »Skrinje, postelje, zibke, mize, omare, stoli, mnogokrat izrezljani in poslikani,
so najznačilnejši primeri naše ljudske obrtne tvornosti, ki poleg obleke najbolj kaže
življenjsko raven vaškega ljudstva.« (Novak 1960 : 92, 93) Iz kulturne perspektive
pa je sama proizvodnja in obstoj nekega blaga že kulturni in kognitivni proces;
stvari niso proizvajane le kot materialna stvar, ampak so tudi kulturno označene
kot posebne vrste stvar (Kopytoff 1986: 64).

6

Vendar se mi zdi, da se je kasneje začela poznati razlika med profesionalci in amaterji, saj so mize dobile
estetsko vrednost z raznimi okraski, ki pa niso bili tako preprosti v izdelavi.
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3.1.4.

Oblika

Dobre opise kmečkih hiš na slovenskem podeželju večinoma poznamo šele
iz 19. stoletja, saj hišna oprema (razen na kakšnih freskah) prej skoraj ni bila
opisana. V okviru opisov hišnih sestavnih delov se je pojavilo tudi gradivo o
notranji hišni opremi (Baš 1954: 121). Tako so iz tega znali razbrati tudi oblikovno
vrednost opreme. Velik pomen v družinskem življenju kmetije pa je zares imela
tudi miza. Le-ta je bila likovno oblikovana skupno s klopmi, stolom in drugim
dodatnim okrasjem in ta prostor je bil najpomembnejši urejeni del kmečke
notranjščine (Makarovič 1981: 193-195).
Danes poznamo veliko različnih oblik miz z različnim številom nog,
različnimi oblikami plošč, in predvsem iz različnih materialov, ki pa imajo tudi
različne namene. Včasih pa so poznali bolj standardne oblike, ki so se uporabljale
skoraj povsod. Tako so v 18. in 19. stoletju na podeželju poznali predvsem tri
konstrukcije miz. Prve so mize z nogami v obliki črke X in z vezjo med paroma
nog, utrjeno z zagozdami, ki so bile v rabi v 18. in 19. stoletju in so bile poznane
po celotnem slovenskem ozemlju. Druge so mize z razkrečenimi nogami, ki so
spodaj navadno medsebojno povezane z letvami, zgoraj pa imajo dve vezni
prečki, in so bile prisotne v 18. in v prvih dveh tretjinah 19. stoletja. Te so bile
prisotne zlasti na Gorenjskem, Koroškem in na severozahodnem slovenskem
Štajerskem. Tretje pa so mize z navpičnimi, zgoraj v okvir vezanimi nogami, ki so
včasih spodaj povezane s štirimi letvami, ki so se pojavile najkasneje, v začetku
19. stoletja in bile najbolj razširjene na vsem slovenskem ozemlju v drugi polovici
19. stoletja (Makarovič 1981: 192).
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Slika 5: Prvi tip mize z nogami v obliki črke X
Zajem slike: Manca Kert, Vir: Makarovič 1981: 191.

Fotografija 3: Drugi tip mize z razkrečenimi nogami
Zajem slike: Manca Kert, Vir: Makarovič 1981: 191.
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Fotografija 4: Tretji tip mize z navpičnimi nogami, vezanimi v okvir
Zajem slike: Manca Kert, Vir: Makarovič 1981: 192.

Mize v starih slovenskih kmečkih domačijah so bile zaradi svoje trdnosti
zelo obstojne, hkrati pa tudi zelo pomembne, zato so pogosto prehajale iz roda v
rod (Kunaver 2014: 5). Najpogostejše mize v 19. stoletju so bile narejene iz
javorovega lesa in kvadratne ali pravokotne oblike. Zaradi vrste lesa so bile bele,
svetle barve, zato so jih ženske pogosto pomivale, jih celo ribale s peskom, da so
bile bolj bele. Ker pa sta bili belina in čistoča mize ponos gospodinje, so jo
ponekod ribale vsak dan (Keršič 1988/1990: 354). Pomembno je torej bilo, da je
bila miza čista in »bela«. Iz tega tudi lahko razberemo, kakšen pomen je imela
miza za ljudi, da so jo tako lepo negovali in hranili in da je zaradi ohranjenosti tudi
imela možnost prehajanja iz roda v rod.
Enega od lepših estetskih vidikov mize pa prikazujejo intarzije na miznih
ploščah. Glede na oblikovanje miznih plošč ločimo dve obdobji. Prvo obdobje od
druge tretjine 18. stoletja do druge tretjine 19. stoletja prikazuje skromnejšo
uporabo intarzij na miznih ploščah. Uporabljajo malo masivnih vložkov, po navadi
iz hruškovega lesa v javorovi podlagi. Kompozicija je bolj središčna, vendar je
včasih nedosledno uporabljena. Če so uporabljeni kakšni motivi, so vloženi v
sredino in na vogale mize. Včasih pa je intarziran celo samo en vogal in pa
sredina. V sredini je po navadi Marijin ali Kristusov monogram, ki je večkrat obdan
s kartušo ali okvirjem, na vogalih pa so upodobljeni cvetlični motivi ali celo pribor.
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Na nekaterih mizah so upodobljene tudi letnice (najbrž časa izdelave), ki pa imajo
tudi dekorativni pomen in so upodobljene na sredini plošče ali pa vsaka številka na
enem miznem vogalu (Makarovič 1981: 193, 194).

Fotografija 5: Mizna plošča z intarzirano letnico 1785, Kristusovim monogramom in priborom
Zajem slike: Manca Kert, Vir: Makarovič 1981: 193.

Drugo obdobje pa zajema drugo polovico 19. stoletja, ko je intarzija že
precej bogatejša. Vložki, ki jih še vedno vlagajo večinoma v javorovo podlago, so
številčnejši, drobnejši in iz več vrst lesa. Kot dopolnilo intarziji pa se pojavi tudi
žganje v les. Dosledno je tudi upoštevano kompozicijsko načelo središčne
sorazmernosti, motivi, pogosto krožne oblike, pa zavzemajo središče, vogale in pa
tudi robove miznih plošč. Motivi, ki se pojavljajo na novo pa so rastlinska in
cvetlična vitica, zobčasti nizi in podobno. Izdelki iz tega obdobja težijo k
lahkotnejšemu in tehnično virtuoznejšemu videzu (Makarovič 1981: 193, 194).
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Fotografija 6: Mizna plošča iz leta 1880 z bogatimi intarzijami
Datum: 1. 11. 1954, Foto: Boris Orel, Vir: Arhiv Slovenskega etnografskega muzeja, Hrani:
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana.

So pa nekatere mize imele tudi predal pod mizno ploščo, ki je bil tako lepa
dekoracija, kot tudi zelo uporabna stvar, saj so ponekod kruh in pa tudi pribor ali
bele praznične prte shranjevali kar v miznem predalu (Keršič 1988/1990: 372).
Če te oblikovne podobe miz s podeželja vsaj primerjamo s tistimi v mestnem
okolju, lahko opazimo, da je meščanstvo v mize dodajalo poleg domačih tudi tuje
lesove, ki so dajali mizam bolj eksotičen, večvreden izgled, saj so z njimi izdelovali
čudovite intarzije. Tako se mize vsaj iz 18. stoletja razlikujejo od podeželskih
(Lozar Štamcar 2011: 102, 103). Tako lahko predvidevamo tudi, da je bila poleg
intarzij in okraskov v izdelavi razlika v meščanski mizi bolj ta, kako je bila miza
obložena – v meščanskem svetu bolj bogato kot na podeželju, hkrati pa so imeli
tudi bolj raznoliko hrano, namizni pribor in okrasje.

3.1.5.

Funkcija in pomen

Miza šteje za enega od največ vrednih kosov pohištva, do katerega so bili
ljudje zelo spoštljivi, kar dokazuje tudi pregovor: »Kdor na mizi sedi, tvore na
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zadek dobi.« (Baš 1984: 123) Miza je bila in je še vedno zelo spoštovan predmet,
kar se kaže tudi v tem, da so jo zelo lepo negovali in prav to je bil tudi vzrok, da je
doživela v svojem razvoju le manjše spremembe (Baš 1984: 134).
Miza, ki je večinoma stala v kotu glavnega bivalnega prostora v kmečki hiši,
je bila pomembno središče družinskega življenja. Spoštljiv odnos do mize pa se
izraža tudi v reku: »Miza bodi vedno čista, ta je hišni oltar.« (Makarovič 1981: 195)
To pa pomeni, kot smo že omenili, da je bilo skoraj pravilo, da se je miza belo
svetila. To v svojih pravilih lepega vedenja in boljšega življenja opisuje tudi Anton
Martin Slomšek, ki piše: »Vsako soboto zvečer naj pridne ženske mize in klopi
omijejo, okna in stole očedijo, da je vse belo ko pražna ruta.« (Slomšek 1857: 52)
Podobno izročilo kmečkega pohištva v preteklosti pa je opisal tudi Prežihov
Voranc v svojih spisih. Pravi, da »kakor so bile stene v dimnici strašno črne, tako
je bila miza v kotu čudno bela. Ob eni mizni nogi je viselo omelo, s katerim se je
miza sproti čistila.« (Baš 1984: 111)
Miza in na splošno pohištvo je bilo za ljudi na slovenskem podeželju veliko
vredno, tako tudi Keršičeva, ki obravnava stanovanjsko kulturo 19. stol na
podeželju, pravi, da so v tistem času novo pohištvo v kmečke domove dobili z
nevestino balo (1988/1990: 334).7

3.1.6.

Postavitev v prostoru

Talni stanovanjski horizont je nedvomno vezan na dim, ki je zajemal zlasti
pri barometrskih minimumih kuhinjsko hišo do človekovih prsi, ter je mogla
gospodinja do pol preteklosti samo sklonjena opravljati svoje kuhinjsko delo v
dimnici ali črni kuhinji. Mizni stanovanjski horizont se je iz talnega razvil šele z
nastankom sobe (hiše, hišce) in z njeno osamosvojitvijo od kuhinje. Tako je soba
postala in do danes ostaja kulturni in lepotni predstavnik celotnega stanovanja,
7

Na tem mestu se sprašujem, ali je bila tudi miza glede na svojo pomembnost in vrednost del te bale. Glede
na to, da je glavna hišna miza imela na kmetijah poseben pomen in da po opisu, ki velja za začetek 20.
stoletja, kjer se na Koroškem tako križ kot miza nista smela seliti iz hiš (Makarovič 1981: 194), najbrž
nevesta ni odnesla mize od doma, prav tako pa nisem zasledila, da bi ji za balo naredili novo mizo.
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krasi pa jo tudi eden glavnih predmetov – miza (Baš 1984: 23). Kasneje so
petrolejka ob koncu 19. ter elektrika in vodovod v začetku 20. stoletja ponovno
dvignili mizni stanovanjski horizont (Baš 1984: 24). Notranja ureditev hiše je tako
postala po vsem slovenskem podeželju zelo enotna. V kotu nasproti vrat je bila
vedno velika miza, ob steni so bile nepremakljive klopi, na nasprotni strani mize pa
so bile premakljive klopi. Stolov v stari kmečki hiši najprej ni bilo ali pa so bili zelo
neobičajni (Ložar 1944: 91) in so bili po navadi namenjeni častnim gostom (Keršič
1988/1990: 353). Na samo postavitev mize v kamri pa je vplivala tudi
premoženjska raven stanovalcev, ki je tudi pospešila uvajanje meščanskega
pohištva v kmečko okolje, kar pa lahko razberemo tudi v ljutomerski ljudski pesmi:
»Pred kamnico, na okence … Na zglavniki pernat klobuk, na klini vidim pušlico, na
mizi vidim suknjico, no poleg svetlo sablico!« (Baš 1984: 125)

Fotografija 7: Miza v kotu v »hiši« pod bohkovim kotom
Datum: 1. 8. 1957, Foto: Fanči Šarf, Vir: Arhiv Slovenskega etnografskega muzeja, Hrani:
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana.

Miza v sobi, hiši je imela velik pomen in ponekod so jo dojemali tudi kot le
praznično, zato so ob vsakdanjih dneh tudi pogosto jedli v kuhinji ali veži (op. tisti,
ki so imeli več miz) – zlasti poleti (Ložar 1994: 91). Takšne primere opazim tudi v
okoliških kmetijah, kjer imajo eno mizo tudi v veži za vrati, kjer tudi sprejemajo
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goste. Tudi pri nas to storimo poleti, ampak je razlog ta, da je v kuhinji, kjer imamo
jedilno mizo, prevroče, zato eno postavimo v mrzlo vežo, kjer je bolj sprejemljivo.
Tako lahko razumemo sprejem gostov, ki pridejo v hišo – saj je ponekod (kot v
enem od mojih opazovanih primerov, kjer sme bila gostja jaz) jedilna miza bolj
oseben prostor, ki ga načeloma ne delijo z gosti in tujimi ljudmi. Zato le-te
posedejo k mizi (na primer v veži), ki je izven zasebnih prostorov, kot je na primer
dojemana jedilna miza v kuhinji (Terenski dnevnik, 28. 7. 2019).
Kot bom omenila pri vrstah miz, so tudi včasih imeli kamnite mize, ki so
stale zunaj pred hišo ali pa pod kakšno lipo. Te mize so bile enostavnih oblik in nič
likovno obdelane. Lahko so bile to kmečke mize (Makarovič 1981: 194) ali pa so te
mize, v sencah raznih dreves (po navadi lipe) uporabljali premožnejši podeželani,
ki tudi niso bili kmetje. To pa ponovno lahko razberemo iz ljudske pesmi: »Pod
lipico stoji na mizica, oj mizica je pisana, okoli nje stojijo stoleci, oj stoleci so
žeslarski …«(Baš 1984: 124)

Fotografija 8: Kamnita miza sredi vasi (zbirališče fantov in mož) v okolici Žužemberka
Datum: 1. 8. 1957, Foto: Boris Orel, Vir: Arhiv Slovenskega etnografskega muzeja, Hrani:
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana.

V 20. stoletju, ko so se pojavile jedilnice in dnevne sobe, so se jedilne mize
ponekod spet iz »hiše«, oziroma iz osrednjega bivalnega prostora prestavile nazaj
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v kuhinjo (kot so bile prej, preden se je kurišče ločilo od bivalnega prostora), s
čimer je le-ta ob delovnem, znova postala tudi osrednji prehranjevalni, učni in
vzgojni prostor. V jedilnici (ali dnevni sobi), ki pa je bila poseben prostor, so se
pogosto pojavile še reprezentativne jedilne mize. Tako je bila kuhinjska jedilna
miza namenjena vsakdanjemu obedovanju ali zajtrkovanju, nedeljske ali praznične
in skupne obede pa so uživali v jedilnici ali dnevni sobi (Ledinek Lozej 2015: 87,
88). Tako je še danes pri nas doma – imamo kuhinjsko jedilno mizo in pa jedilno
mizo v hiši, kot jo še vedno imenujemo. Uporabljamo pa jih ravno tako, kakor je
opisala avtorica. Vendar imamo še eno večjo mizo v kmečkem prostoru, (nekdanji
»špajzi«, ki smo jo preoblikovali v družabni prostor, kjer so stari predmeti, slike in
oprema), kjer pa sledi tretja stopnja, velika praznovanja, kamor gre lahko veliko
ljudi. Danes je kuhinja z odprto jedilnico postala zelo priljubljena, tam pa se zopet
nahaja le ena miza, in sicer v jedilnici, ki je združena z dnevno sobo in kuhinjo.
Vse je postal en družabni prostor, ki ni več ločen med seboj. Ta model je postal
prav gradbena tipska zasnova. »Te tipske načrte pa so podpirale politične in
gospodarske oblastne strukture, ker so z njimi želele vpeljati standardizirane
elemente, izboljšati okus in doseči večjo potrošnjo.« (Ledinek Lozej 2015: 86)
Zanimivo je tudi to, da se vseeno v današnjih predvsem novejši kuhinjah še vedno
pojavlja nekakšen podaljšani kuhinjski pult ali kuhinjski »otok«, ki zopet daje vtis
kuhinjske jedilne mize, ki je namenjena zajtrkom in hitrim jedem, kljub temu da
poleg tega najdemo v jedilnici oziroma v skupnem prostoru še jedilno mizo, ki je
namenjena kosilom ali večjim praznovanjem.
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4.BESEDNI VIDIK MIZE
4.1.

MIZA V BESEDI

Besedo miza in besedne zveze, povezane z njo, uporabljamo v vsakdanjem
govoru, ampak se tega večkrat sploh ne zavedamo. Največkrat jo uporabljamo v
dobesednem pomenu, včasih pa se pojavi tudi v prenesenem pomenu. Zanimivo
je, da odkar spremljam mize, sem pogosto pri ljudeh slišala razne primere, ki jih
omenjam v spodnjem besedilu.
Ampak vrnimo se najprej k osnovnemu nezaznamovanemu slovarskemu
pomenu mize. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je opisana kot: «míza –kos
pohištva iz ravne plošče in navadno štirih nog.« (Pogačnik 2008: 1196) Slovenski
etnološki leksikon pa je že bolj natančen, saj opisa mize ne podaja na podlagi
tega, koliko nog ima in na čem stoji, saj pravi: »miza – ravna plošča na podstavku
ali nogah.« (Makarovič in Keršič 2011: 328) To sta njeni osnovni definiciji, ki sicer
odpirata veliko možnosti razprave – o velikosti, vrsti, materialu, uporabi, pomenu.
Zanimivo pa je, da je beseda miza izoblikovala ime poklica – mizarstvo.
Zaznamovala ga je tako, da se je do nedavnega uporabljal celo uradno. Tudi
podjetja, ki izdelujejo pohištvo, se še vedno imenujejo mizarstva. Študij včasih
mizarstva je sedaj preimenovan v lesarstvo, saj gre za poklic, ki se ukvarja z
lesom in vsem pohištvom, ne le z mizami (Šifrer 2006: 2). Vendar tudi mizarstvo
še vedno ostaja močno prisotno v pogovornem jeziku in tako nezavedno še vedno
daje velik pomen pohištvu, kot je miza.

4.1.1.
Frazeološki, preneseni pomeni besede
miza
Besedo miza uporabljamo v različnih oblikah, včasih z njo povemo tudi kaj,
kar se direktno iz izjave ne razume, če se je ne prevede v prenesen pomen. Z
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besedo miza se je pogosto nakazovalo blagostanje, dobrodošlico, revščino, tudi
praznovanje. V ekspresivnem pomenu je frazem »v tistih časih pogosto ni bilo kaj
dati na mizo« pomenila, da niso imeli živeža, ne denarja za hrano (Pogačnik 2008:
1196). Pogovorno pa se uporablja tudi besedna zveza »vsak dan imajo meso na
mizi«, ki pa ubesedi blagostanje ali včasih celo bogastvo, saj je bilo meso včasih
predrago in so si ga lahko privoščili le ob redkih priložnostih, kot namreč sporoča
tudi besedna zveza »meso je prišlo na mizo le ob največjih praznikih«, ki je bila
pogosto v uporabi. Podobne besedne zveze in izraze pa najdemo tudi v ljudskih
pesmih: »Pernesla je jesti Lenčica, kaj se je miza žvujgnila …« To je prispodoba o
obilno obloženi mizi in ne o sami šibkosti mize (Baš 1984: 125). V starinskem 8
jeziku se je uporabljalo tudi »poklicati vino na mizo«, kar je pomenilo, da so vino
naročili (Pogačnik 2008: 1196). O izobilju in bogastvu pa govori tudi ekspresivni
frazem »on sanjari o mizici pogrni se.”«9 (Pogačnik 2008: 1197) Danes pa še
pogosto uporabljamo besedno zvezo »A boš dal kaj na mizo?«, kar zopet ne
pomeni dati na mizo kakršen koli predmet, kakršna je seveda dovoljena predstava,
ampak je treba vprašanje ponovno razumeti v preneseni obliki, saj le-to pomeni,
če bo dal na mizo kaj hrane in pijače in jo ponudil gostom.
Besedna zveza »Usedli so se za mizo« pa se vsaj pri nas še pogosto
uporablja. Razumemo jo lahko dobesedno ali v prenesenem pomenu, kot sem že
omenila. Seveda sta lahko hkrati v nekem primeru sporazumevanja prisotna oba
pomena. Tako so se v zgodovini pogosto »usedli za mizo« tudi ob ženitovanjih in
raznih pogodbah10, hkrati pa se tudi danes »usedemo dol«, da bi se pogovorili o
pomembnih stvareh.
Miza je v jezikovni rabi lahko tudi razsodnica ali skrivališče. V ekspresivnem
pomenu se je in se še danes pojavlja v govoru: »Daj karte na mizo!« kar pomeni,
da je moral nekdo povedati resnico, izdati svoje namene (Pogačnik 2008: 1196).
8

star. – kvalifikator frazema v slovarju
Ta izhaja iz zgodbe o Mizici, ki je izpolnila vse želje, in sta jo po ljudskih motivih napisala brata Grimm, ki pa
jo bomo še obravnavali v nadaljevanju.
9

10

To temo bom podrobno obravnavala v poglavju Obredni in magični vidik mize: Šege in navade ob
praznikih in drugih priložnostih: Ženitovanje.
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To gotovo izhaja iz samega igranja iger za mizo, ko je kdo goljufal in skrival karte
pod mizo, preneseno nekdo skriva svoje namene pod mizo. Še bolj odločna
besedna zveza pa je »udariti (s pestjo) po mizi,« ki jo lahko razumemo tako v
dobesednem pomenu kot tudi v prenesenem, kar pomeni odločno, ostro nastopiti
ali nekaj zahtevati (Pogačnik 2008: 1196). Izvor tega frazema izhaja iz resničnega
položaja, ko kdo iz jeze navadno v navzočnosti drugih udari po mizi.11
V ekspresivnem frazemu »pijača ga je spravila pod mizo« ni glavni pomen,
da bi se pijan človek zaradi pijače skril pod mizo, ampak to pomeni, da se je neka
oseba tako napila, da ni več mogla sedeti in stati (Pogačnik 2008: 1196). Mogoče
pa se je v dobesednem pomenu kdo večkrat tudi zgrudil pod mizo, iz česar nato
izhaja ta pomen.
Naslednji frazemi se velikokrat uporabljajo v javni komunikaciji, v politiki,
kakšnih predavanjih in konferencah. Pogosto pa se pojavljajo tudi v medijih. Vsi
trije primeri so publicistični frazemi. »Sesti za konferenčno mizo« lahko razumemo
dobesedno, a ima hkrati dokaj razumen pomen, saj pomeni, da se bodo začela
reševati nerešena vprašanja s pogajanji in pogovori (Pogačnik 2008: 1196).
Frazem »pogovor za okroglo mizo« ali samo »okrogla miza« pomeni odkrit,
sproščen pogovor o določenem vprašanju, problemu (Pogačnik 2008: 1196),
hkrati pa pomeni tudi konferenco enakopravnih udeležencev. To pa izhaja še iz
srednjeveških romanov o kralju Arturju in vitezih Okrogle mize, saj so na zabavah
vitezi reda Okrogle mize vedno sedeli pri kralju za okroglo mizo, da so se vsi
počutili enakovredne in da ne bi kdo pomislil na slabši ali boljši prostor (Keber
2011: 532, 533).12
Tretji primer pa je povezan z barvo mize: »Državniki so ponovno sedli za
zeleno mizo,« kar pomeni, da so se začeli pogajati (Pogačnik 2008: 1196). »Sesti
11

Primer v medijih: »Wolfgang Clement slovi kot politik, ki, če je treba, zna udariti s pestjo po mizi in
predvsem nemški sindikati, doslej na ministrskem stolčku za delo vajeni nekdanjega kolega Walterja
Riesterja, se menda že pripravljajo na spopad.« (Delo, 9. 10. 2002 cit. v Keber 2011: 687)
12
Primer iz medijev: »V okviru 39. mednarodnega sejma kmetijstva, gozdarstva in prehrane v Kranju je bila
včeraj okrogla miza o škodi, ki jo divjad pri nas povzroča v gozdovih ter na njivah in travnikih.« (Delo, 18. 4.
2000 cit. v Keber 2011: 532, 533)
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za zeleno mizo,« oziroma besedna zveza zelena miza izhaja iz dejstva, da so bile
mize, ki so jih včasih uporabljali za pogajanja in posvetovanja, po navadi
prevlečene z zeleno prevleko ali pokrite z zelenim prtom. Tako je preneseno
zelena miza postala prispodoba za pogajanja (Keber 2011: 533, 534). Čeprav
danes barva mize nima nobenega pomena, se je le-ta obdržala v govoru.13 Zelena
miza pa se lahko uporabi tudi v primeru »predsednikovo delo ni samo za zeleno
mizo,« kar pa pomeni, da njegovo delo ni le pisarniško in administrativno
(Pogačnik 2008: 1196).
Še ena besedna zveza, ki se je razvila v cerkvenem pravu, in sicer »ločitev
od mize in postelje,« kar pomeni, da zakonca pretrgata zakonsko skupnost,
ostaneta pa v zakonski zvezi, oziroma ostaneta v zvezi, a ne sodelujeta (Pogačnik
2008: 1196). To razumemo tako, da po stari pravni formuli miza pomeni
gospodarsko, postelja pa spolno skupnost zakona (Keber 2011: 532).14

4.1.2.

Pridevniki k mizi

Pridevniki besedi miza dodajo nek pomen. Dodajo ji lahko vrsto ali lastnost,
hkrati pa dodajo neko občutje. Pridevnike k mizi smo že zasledili na začetku
poglavja, prisotni bodo tudi pri vrstah miz, dodajam pa tukaj nekaj pridevnikov, ki
imajo tako dobeseden kot tudi prenesen pomen, ki daje mizi kot besedi in kot
predmetu nekaj več. Naslednje besede imajo tako dobeseden pomen, v globini pa
so čustveno zaznamovane. Domača miza ne pomeni le mize, ki je doma, ampak
ima tudi čustven, lahko tudi nostalgičen naboj. Kot primer: »Martinovo je lepo
praznovati za domačo mizo, kjer je razpoloženje še bolj sproščeno.« (Grilc 2016:
96)

13

Primer v medijih: »Če hočeta državi imeti “čiste račune”, morajo pogajalci spet sesti za zeleno mizo.«
(Delo, 20. nov. 2002 cit. v Keber 2011: 533, 534)
14

Primer, ki ni niti vezan na osebe, pa lahko najdemo tudi v medijih: »Evropa, ki številčno pomeni velikansko
večino zveze Nato, je že osem mesecev ločena od mize in postelje, vsa nesrečna je, skoraj tako kakor
Združeni narodi, ki tudi od Američanov izvedo, kakšne bodo prihodnje poteze mednarodne skupnosti.« (Delo,
30. 5. 2002 cit. v Keber 2011: 532)
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Tudi pridevnika praznična in vsakdanja sta dva nasprotujoča si pola.
Praznična miza je nekaj posebnega, nekaj drugačnega in konec koncev ne
vsakdanjega. In ima drugačen prizvok kot vsakdanja miza, ki je kot že sama
beseda pove, nekaj vsakdanjega, običajnega. Vendar je prav tako kot praznična
pomembna tudi vsakdanja miza, saj se lahko vsak dan ob njej odvijajo razni
dogodki, pogovori, druženja. Zanimivo se mi zdi, da sem med iskanjem po
literaturi pogosto naletela na naslove knjig npr.: Slovenska praznična miza
(avtorica s. Felicita Kalinšek), Praznična miza nekoč in danes (avtorica Špela
Dobnikar), Praznična miza in zdravje (avtorica Maruša Pavčič), Praznične mize:
Pogrinjki in jedi (avtorica Mirjam Grilc), Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele: z
Ljubljančani za vsakdanjo in praznično mizo (avtor Jože Bogataj) in podobno, ki
sploh niso povezane s samim praznovanjem ob mizi, oziroma posredno s
predmetom mizo, temveč predvsem s praznovanjem in hrano. Glavna tema knjig
je torej praznična kulinarika in sploh ne praznična miza, kot je omenjeno v
naslovih. Miza je le kraj, kjer se ta pojedina dogaja, je pa pravzaprav vseeno
ključnega pomena in ima neposreden pomen. Vendar je vseeno v teh naslovih in
tudi ob splošnem poimenovanju praznična miza torej tudi sopomenka za praznične
jedi.
Ena izmed pomembnih vrst prazničnih miz pa je tudi svatovska miza, kjer je
njen pomen še večji, saj, kot pravi Kunaverjeva, sta bila mlada fant in dekle včasih
lahko srečna, če sta doživela svatovsko mizo (Kunaver 2007: 14). Svatovska miza
pomeni ženitovanje oziroma poroko. Sama poroka je bila včasih še bolj
pomembna kot danes,15 preneseno pa je bila torej pomembna svatovska miza, ki
je imela velik pomen pri praznovanju poroke.
Pridevniki, ki sem jih zgoraj že opisala, dajejo mizi vrednost. Obložena
miza, bogato obložena miza, prazna miza – predvsem ti pridevniki opisujejo hrano
oziroma kar je na mizi za jesti in piti. In kot pravi Kuret: »Na sveti dan mora biti
polna

miza

…«(Kuret

1989a:

340).

Skozi

to

tudi

pokaže

drugačnost,

nevsakdanjost praznika, kadar mora biti poskrbljeno (če se le da), da je (bila) vsaj
takrat dobra hrana na mizi.
15

Več v poglavju obredni in magični vidik mize: Šege in navade ob praznikih in drugih priložnostih: Poroka.
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4.1.3.

Poosebitev: Živost mize v besedi

Ko sem pregledovala literaturo, se mi je zazdelo, da se o mizi velikokrat
piše, kot da je poosebljena. Pa ne, da avtor ali človek, ki to izreče, misli resno,
ampak takšen je način govora, takšne so besedne zveze oziroma pomeni, ki se
izražajo skozi besede. Zdi se mi, kot da smo ljudje skozi stoletja poosebili tako
pomemben predmet, kot je miza, čeprav se tega sploh ne zavedamo in je to le
jezikovni aspekt. Pripisujem nekaj primerov:
»Pri novoletnem praznovanju ne gre brez nekaj blišča in svetlečih dodatkov, ki pa,
roko na srce, naredijo mizo elegantnejšo.« (Grilc 2016: 49) V tem primeru se mizi
oziroma tudi samemu bivalnemu okolju pripisuje estetika. Prav tako pa se v
naslednjem primeru poleg estetike pridruži še svečanost: »Nekateri so mnenja, da
miza, pogrnjena z belim prtom, s svojo belino deluje svečano ob katerikoli
priložnosti, v kateremkoli času in prostoru.« (Grilc 2016: 49)
»V Savinjski dolini se miza šibi pod poticami, cvrtjem, krofi, mesom in klobasami.«
(Kuret 1989: 458) S tem primerom ni mišljeno, da je miza kot predmet slaba,
nestabilna, ampakse želi povedati, da je na njej veliko dobrot. Če bi bila miza živ
subjekt, bi si lahko predstavljali, da se ji noge in roke šibijo, ker ne more več držati
toliko jedi in dobrot.
Tako si v teh primerih tudi mizo lahko predstavljamo kot predmet, ki ima
lastno sposobnost za delovanje (Balažova 2017: 86). Čeprav vemo, da z njim
upravljamo mi. Vendar skozi poosebljanje lahko vidimo, kako pomembno je (bila)
tudi miza kot predmet zaznamovana z vrednotami in na primer s potrošništvom.
Miza tako pooseblja blagostanje, dobro življenje ali ravno obratno, tudi revščino in
težko življenje.
V knjigi Praznično leto Slovencev Nika Kureta pa se pogosto pojavlja
besedna zveza: »je prihajalo na mizo«. Denimo: »so prihajali na mizo žganci«, »je
prišlo na mizo le nekaj krhljev«, »na mizo je prišla juha.« (1989: 84, 223) To je
torej mišljeno v prenesenem pomenu, in sicer pomeni, da so jedli to, kar je »prišlo
na mizo«. In najbrž ni priteklo na mizo – mogoče pa je prišla ali pritekla
gospodinja, ki je na mizo nosila hrano. Seveda je jasno, da ta hrana ni prišla sama

48

od sebe, ampak jo je nekdo prinesel, nekdo postregel – gospodinja, gospodar,
natakar ... Vendar je zanimivo, da je v teh primerih oseba, ki je pravzaprav
naredila pomembno delo (prinesla hrano na mizo), bila izbrisana iz besedne
komunikacije, morda tudi zaradi tega, ker je bil večji pomen na blagostanju in sami
sitosti, kot pa na osebi.

4.2.

PREGOVORI IN REKI

Opisujem še nekaj pregovorov in rekov o mizi. Prvi je tak, ki sem ga sama
velikokrat slišala doma, če sem se želela usesti na mizo, saj mi je oče takoj dejal:
»Na mizi se ne sedi! Na mizi sta lahko samo kruh in Bog.« (Rozman 2018: video
vir) In res, tudi po bontonu (ki velja v naši družini) ni najlepše sedeti na mizi, velja
pa tudi spoštovanje do mize, ki se ga kot otroci in mladi mogoče včasih ne
zavedamo. Lahko pa si to razlagamo tudi tako, da je »univerzum razdeljen na
stvari in dejanja, ki so predmet omejitev, in druga, ki to niso. Med omejitvami so
nekatera usmerjena v varovanje božanstva pred profanacijo 16.« (Douglas 2010:
33) S tem ko bi se usedel na mizo, bi onečistil nekaj pomembnega, kot prispodobo
odnosa do preživetja, truda ob pridobivanju vsakdanjih dobrin, odnosa do samega
dela in pridelka. Veljala pa je tudi stara zapoved: »Sesti na posteljo čez dan, to je
bil tak greh, kakor sesti na mizo!« (Keršič 1988/1990: 359). Poznamo tudi kar
nekaj rekov, ki otroke odvračajo od tega, da bi sedeli na mizi ali se grdo vedli ob
njej in jih bom predstavila pri socializaciji otrok za mizo.
V različnih virih in literaturi sem našla tudi nekaj pregovorov o mizi, ki sicer
glede na mojo raziskavo niso pogosti. Večino le-teh, se nanaša na obilje in
revščino: »Ubog kakor lazar pod mizo.« (Šašelj 1944: 104) Ta pregovor ima najbrž
svetopisemske korenine, saj v evangelist Luka opisuje v svojem evangeliju priliko
o Bogatašu in ubogemu Lazarju, kjer naj bi le-ta prišel po miloščino, po hrano, ki bi
padla z bogataševe mize, zato je ležal pod njo, kjer so mu psi lizali rane, hrane pa
od bogataša vseeno ni dobil (B.n.a. 2003b: 93). O pregovoru »Gospodar, ki za
mizo sedi, ne ve, kaj hlapec trpi.« (Šašelj 1944: 105), sicer nisem našla razlage v
16

Profanirati – narediti, povzročiti, da kaj ni več vzvišeno (Fran, SSKJ)
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literaturi, a po moji interpretaciji govori o blagostanju in o revščini oziroma o tem,
kako nekdo, ki se mu dobro godi, ne ve, kako je tistemu, ki se mu slabo. Prav tako
sama interpretiram naslednjega: »Boljša žlica soka v miru, kakor polna miza v
prepiru,« (Mevki 2008: b.n.s.) ki po moji razlagi govori o tem, da je boljše imeti
manj in imeti mir, kot pa veliko in se prepirati.
Druga vrsta pregovorov pa se nanaša na dejanja, kot so pravica, krivica in
samohvala, kjer je pozitivna pravica vedno v slabšem položaju (pod mizo, za
vrati), negativna krivica na boljšem položaju (za mizo, na mizi) – »Krivica na mizo,
pravica pod mizo.« (Mevki 2008: b.n.s.) ali pa »Krivica se za mizo smeje, pravica
pa za vrati joče.« (Sketelj 2014: b.n.s.) Ker je po moji razlagi velikokrat krivica
deležna več dobrega, pravica pa izvisi, saj je v tem primeru krivica znotraj hiše, za
(najbrž polno) mizo, pravica pa zunaj hiše, za vrati, kjer je nihče ne spusti noter.
Potem pa je tu še samohvala, ki velja za negativno lastnost, zato je pod mizo:
»Samohvala / Lastna hvala se pod mizo valja.« Ta pregovor pa sicer SSKJ
razlaga tako, da hvaljenje samega sebe ni dosti vredno (Fran/SSKJ 2014: b.n.s.).
Pojavi pa se še ena besedna zveza, ki je predvsem popularna v današnjem
času: »Z vrta na mizo.« (Dolničar 2019: b.n.s.), saj govori o tem, da jemo domačo
in svežo hrano. To zvezo sem sicer našla v naslovih novodobnih kuharskih knjig,
ki želijo pospeševati samooskrbo in domače vrtove, kjer raste bolj zdrava hrana –
ki pride na mizo.
Besedna fraza »prisedi k mizi«, se tudi pogosto uporablja in jo črpam iz
svojega doživljanja. Ta fraza ni le povabilo človeku, naj se usede k mizi, ampak
tudi povabilo, naj se pridruži družbi, ki ob njej sedi, pogovoru, ki poteka ob mizi.
Pravzaprav beseda miza zamenjuje še pomembnejši pomen kot na primer,
»pridruži se družbi«, pravzaprav miza tako predstavlja poosebitev družabnosti.
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5.MATERIALNI VIDIK MIZ
5.1.

VRSTE MIZ

»Več kot samo plošča.« (Haidinger 2019: 81)
Najprej naj v sklopu materialnega vidika predstavim osnovno temo, ki je
surovo povezana z materialnostjo, to so vrste miz. Poznamo veliko vrst miz, saj so
le-te ene od množice predmetov, ki jih (vsaj v našem prostoru) skoraj vsak človek
vsakodnevno uporablja na več različnih načinov in za več različnih potreb. Vendar
v svetu še vedno miza ni prisotna povsod, oziroma le-ta ni pravilo, kot je načeloma
v našem »evropskem« prostoru. Tako nekateri uporabljajo mize, drugi jih ne. Miza
– plošča na nogah ali stojalu – še zdaleč ni univerzalna. Ponekod na Vzhodu je še
vedno normalna preproga, ponjava (Mauss 1979: 114). Ljudje uporabljajo več miz
za različne stvari, nekateri pa eno za več stvari. Pojavljajo se tudi poimenovanja
miz po različnih dejavnostih, ki se izvajajo na njih (likalna miza, pisalna miza ipd.),
nekatere pa včasih sploh niso povezane s prvotnim pomenom mize (npr. skakalna
miza).
Ni nujno, da predmeti nekaj označujejo, reprezentirajo, obstajajo za nekaj
drugega. Pomeni niso nujno fundamentalno ločeni od svojih materialnih
manifestacij, zato predmete lahko obravnavamo tudi kot samosvoje, s svojim,
drugačnim pomenom (Mlekuž 2011: 11). Miller pa dodaja, da je osrednja ideja
strukturalizma ta, da stvari ne bi smeli obravnavati ločeno (pisalna, jedilna,
kuhinjska miza), ampak bi se morali zanimati za odnose med temi stvarmi. »Kar
smo pripravljeni sprejeti kot jedilno mizo, je v veliki meri odvisno od točke, na
kateri bi se nam zazdelo, da je miza, če bi bila malce manjša, pravzaprav
kuhinjska miza. Predmeti in njihova poimenovanja se opredeljujejo v enaki meri v
razmerju do tistega, kar so, kakor tudi do tistega, kar niso. Kot takšen se je
strukturalizem osredotočil bolj na razmerja med stvarmi, kot pa na stvari kot take.«
(Miller 2016: 81)
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5.1.1.

Oblike miz

Oblike miz so lahko okrogle, ovalne, kvadratne, pravokotne, trikotne,
nesimetrične ... Niso različne samo mizne plošče, njene noge ali stojala, ampak je
različen tudi pomen samih oblik miz, glede na družbeni položaj ljudi za temi
oblikami.17
Zanimivo pa je, da se v sedanjosti odvijajo tudi razprave o višini mize.
Glede na to, da povprečen človek v dnevu res veliko časa preživi za različnimi
mizami, so se znanstveniki začeli zanimati za zdravju primerne višine miz in
posledično tudi za sedala ob mizi. Eno od meril višine, ki jo podaja avtor, je
takšno, da mora podlaket počivati na mizi, če jo uporabljamo pri pisarniškem delu.
Jedilna miza pa bi po pravilih morala biti malo višja od pisalne, da lahko udobno
uporabljamo pribor in da ni potrebno sklanjanje globoko nad krožnik. Je pa ob
višini mize pomemben tudi primeren stol, saj ne sme biti prenizek ali previsok.
Prav tako je pomembno, da miza nima prenizko spuščenega mostišča (tj. del
mize, ki je direktno pod mizno ploščo in je povezava med mizno ploščo in nogami)
saj drugače stol ne gre pod mizo in lahko se zgodi, da se ne moremo premakniti
bližje k mizi. Tako je prava višina za jedilne in pisalne mize med 72 in 78
centimetri (Železnik Bizjak 2019: b.n.s.).

5.1.2.

Material

Pri materialu, ki se je v preteklosti uporabljal za mize je zanimivo to, da vsak
izmed raziskovalcev slovenskih kmečkih hiš govori o drugačnih vrstah lesa. Pri
vseh pa se pojavlja javorova osnova. Ložar torej dodatno omenja še orehov in
lipov les (1944: 91), Keršičeva doda še jesenov les (1988/1990: 345), Kunaverjeva
hrastov (2014: 5), Makarovič pa piše le o javorovem lesu. Slednjiopisuje tudi

17

Vse to se lahko pokaže tudi v samem odnosu med ljudmi in posledično v samem socialnem statusu ljudi,
oziroma družbe. Zato sem to tematiko opisovala v poglavju Socialni status za mizo.
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vložke iz hruškovega in tudi drugega lesa, ki so bili vloženi v osnovno mizno
ploščo (1981: 193).
Če pa ta material primerjamo z meščanskimi mizarji na Slovenskem v 18.
stoletju, lahko vidimo, da so za izdelavo miz poleg lesa, ki so ga uporabljali na
podeželju, uporabljali tudi smrekov, jelov, hrastov in češnjev les, poleg tega pa tudi
tuj les, ki so ga smatrali za večvrednega. To je bil les, s katerim so posnemali
dragoceno temno ebenovino, črni tujerodni les. Uporabljali so tudi tako imenovan
»indijski les«, ki je označeval različne eksotične vrste lesa iz južne Amerike in
Azije, pa tudi brazilski ali cejlonski palisander. Iz teh lesov so pogosto izdelovali
intarzije v mizah, ki pa so lahko imele tudi medeninasto ali pozlačeno okovje
(Lozar Štamcar 2011: 103, 104).
Za današnje strokovnjake, oblikovalce notranje opreme so najprimernejše
mize še vedno (tako kot včasih) tiste iz masivnega lesa, saj naj bi bila lesena miza
bolj stabilna in trdna. Ponekod na primer ne podpirajo steklenih miz, sploh ne na
Kitajskem, saj se jim zdijo zelo krhke in izzovejo nelagoden občutek, saj si nekateri
predstavljajo, da bi jim krožnik z jedjo lahko padel na noge (Haidinger 2019: 85).
Če se vrnemo k samemu besednemu zakladu ob mizi – kako bi sicer nekdo udaril
po stekleni mizi. Bi si sploh upal?

5.1.3.

Vrste miz

Poznamo veliko število vrst miz. Skozi čas so se razvijale najrazličnejše
oblike tega predmeta. Razlikujejo se po velikosti, obliki, materialu, namembnosti,
pomembnosti, postavitvi v prostoru, celo v pomenu, saj nekatere vrste miz sploh
niso namenjene odlaganju, polaganju ali so celo takšne oblike, da sploh ne
spominjajo na osnovno mizo, z mizno ploščo. Kot sem napisala v orisu zgodovine
mize, so se le-te najbrž razvile iz žrtvenih, oltarnih miz, ki so bile prisotne pri
različnih bogoslužjih in so bile namenjene darovanju božanstvu (ZRC SAZU b.n.l.f:
b.n.s.). V samih bivalnih prostorih se v današnjih časih pogosto pojavljajo najbolj
pogosta jedilna miza ali družinska miza ali skupna miza, osrednja tema tega dela.
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V dnevnih sobah ob sedežnih garniturah pogosto najdemo klubske mizice, ki so
manjše, nižje, po navadi v sklopu z garnituro in so namenjene kakšni kavi ali
pecivu (ZRC SAZU b.n.l.c: b.n.s.). Ena od miz, ki se ponekod nahaja tudi v
stanovanjih je tudi toaletna mizica. To je miza, ki je namenjena za osebno urejanje
in vsebuje odlagalno površino, predale in pa ogledalo (ZRC SAZU b.n.l.k: b.n.s.).
V hišah ali tudi v bolnišnicah pa najdemo tudi mizico za na posteljo, kjer si lahko
ljudje postrežejo z obrokoma ali pa jo imajo za branje in podobne stvari (Sanolabor
b.n.l.: b.n.s.).

Slika 6: Mizica za na posteljo
Vir: Sanolabor b.n.l.: b.n.s.

V hišah, kjer imajo otroke, pogosto najdemo tudi otroško mizico, oziroma
otroški stol z mizico. Zanimiv je primer, ki je bil izdelan in uporabljen v prvi polovici
20. stoletja. Zanimiv je zato, ker je v prvi postavitvi postavljen kot stol z mizico,
nato pa se preklopi v visoki stol tako, da je miza stojalo na katerem je stol, to
pomeni, da so lahko otroci sedeli za veliko mizo (Keršič 1991: 207-208). Na tretji
fotografiji pa lahko vidimo razvoj mize s stolom za otroka v sodobnosti. To je
sodobna rešitev, ki še vedno nekoliko temelji na tradiciji. Iz različnih postavitev
lahko vidimo, da je stol/miza postal še bolj večfunkcionalen, kot je bil v preteklosti.
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Fotografija 9 in Fotografija 10: Nizek stol z mizo, ki se s preklopom sestavi v visok stol
Datum: 1937–1943, Zajem slike: Manca Kert, Vir: Keršič 1991: 207–208.

Fotografija 11: Sodobna rešitev stola/mize za otroke z več funkcijami
Vir: Trgovina AJATUTAJA Koper b.n.l.: b.n.s.
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Zunaj hiš pogosto najdemo tudi vrtne mize, ki so namenjene uporabi in
hkrati dekoraciji vrtov (ZRC SAZU b.n.l.l: b.n.s.). Kadar pride več ljudi ali za
uporabo na kakšni drugi lokaciji, pa se uporablja tudi zložljive mize, ki se jih
pozneje lahko zloži in pospravi (ZRC SAZU b.n.l.m: b.n.s.). Na Primorskem in
ponekod na Kranjskem so imeli tudi kamnite mize pred hišo, ki so verjetno služile
za serviranje hrane (Keršič 1988/1990: 354). Na Primorskem in tudi drugod na
slovenskem podeželju pa so imeli te kamnite mize tudi za sodne vaške mize, ki so
največkrat stale pod kakšno lipo na vasi (Vilfan 1944: 242).
Tudi v drugih prostorih, kot so gostilne, so se pojavile jedilne, kasneje pa
tudi točilne mize. Marsikje so »šank« (op. tudi točilni pult) postavili šele po drugi
svetovni vojni. Prva tipizirana varianta je prišla iz pivovarn, ki so odjemalcem
dajale točilne mizice z vgrajenimi pipami za pivo, prostor za sode, zgornjo ploščo
pa obito s pločevino (Lamovšek 2010: 22). Danes pa v kavarnah pogosto sedemo
tudi za manjše kavarniške mizice, različnih oblik in velikosti (ZRC SAZU b.n.l.b:
b.n.s.), ki so predvsem namenjene kavi in klepetu ob njih.
Zaradi potrebe po drugačni komunikaciji pa so se razvile tudi visoke mize
oziroma barske mize z majhno mizno ploščo in visokimi nogami, ki so primerne
predvsem za kakšne krajše in učinkovite sestanke, predvsem poslovne, saj
spodbujajo k pogovoru. Predstavljajo sproščenost ter prostor za izmenjavo mnenj,
gibanje in spontanost (Haidinger 2019: 84).
Poznamo tudi mnogo vrst miz, ki so namenjene predvsem delu. Ena izmed
glavnih predstavnic, ki se pojavlja tako v domovih kot v službah in drugih prostorih,
je pisalna miza, ki je namenjena predvsem pisanju in ima po navadi predale za
pisarniške pripomočke na eni ali obeh straneh (ZRC SAZU b.n.l.g: b.n.s.), bi pa jaz
tukaj dodala, da bi ji danes lahko dodali pridevnik tudi računalniško-pisalna miza,
saj danes te mize pogosto vključujejo tudi računalnik (statični ali prenosni).
Zanimivo pa je, da se je pravzaprav sama pisalna miza preselila na računalnike,
saj na njih najdemo desktop, poslovenjeno namizje. Tako si lahko tudi na
računalniku predstavljamo neko delovno površino oziroma prostor pisalne mize,
kjer imamo urejene dokumente in stvari (Egradivo b.n.l.: b.n.s.). Najbližja
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predstavnica pisalne mize je tudi šolska klop ali miza, ki se v šolskih prostorih
uporablja za sedenje in pisanje (ZRC SAZU b.n.l.j: b.n.s.). Poznamo še različne
delovne mize kot so arhitektska miza, risalna miza, merilna miza, ki jo uporabljajo
pri geodetskih storitvah, kartografska miza za risanje zemljevidov na terenu,
mešalna miza, kjer so ukazi za ozvočenje in razsvetljavo (Fran 2019: b.n.s.) ali
komandna miza z vgrajenimi instrumenti za upravljanje in nadzorovanje strojnih
naprav ali tehnoloških procesov (Pogačnik 2008: 1196). Obstaja pa še ena miza,
ki je pravzaprav tudi delovna – za zdravnike. To je operacijska miza. Pravzaprav je
to nekakšna mešanica med posteljo in mizo, na kateri ležijo bolniki med operacijo.
Je pa to delovna površina zdravnikov (Termania 2010-2017: b.n.s.). Zelo podoben
primer, ki je hkrati tudi delovna in sprostilna miza je tudi masažna miza, ki jo
maserji uporabljajo za masažo svojih strank in spominja bolj na posteljo (Masažne
mize b.n.l: b.n.s.).
Mize, ki so namenjene igranju iger, so na primer igralna miza predvsem iz
starejših obdobij, šahovska miza, ki ima na sebi intarzirano šahovnico na
pravokotni plošči (ZRC SAZU b.n.l.i: b.n.s.) in biljardna miza s pravokotno igralno
ploščo, s prevleko, dvignjenimi stranicami in luknjami za krogle (ZRC SAZU
b.n.l.a: b.n.s.). Poznamo pa tudi mizo za namizni tenis (Wikipedija 2019: b.n.s.),
kjer ima šport celo ime po mizi, hkrati pa je tudi takšnega izgleda, če odstranimo
mrežico. Tudi pri nas doma imamo mizo za namizni tenis, ki jo je moj oče naredil
sam v mladih letih. Ta se še vedno uporablja, po navadi ob kakšnih praznovanjih,
za rekreacijo.
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Fotografija 12: Domača miza za namizni tenis
Datum: približno leto 2014, Foto: Manca Kert, Hrani: Barbara Kozjek, Stražišče pri Kranju.

Zanimiva vrsta mize, citrarska miza je namenjena citram in je takšne oblike,
da se nanjo lahko položi citre in se nato na njih igra. Miza je rahlo nagnjena, zaradi
položaja igranja in je praviloma resonančna, votla z luknjami, da vibracije zvoka
prehajajo tudi skozi njo, saj potem lepše zveni (Media 24 2014: b.n.s.)
Izrazi za mize, ki nimajo pravega izgleda mize se nahajajo tudi v športu. Na
primer odskočna miza je del skakalnice pri športu smučarskih skokov. To je ravni
del na koncu zaletišča. V tem predelu skakalec izvede gibanje, ki mu omogoča
prehod v skok, oziroma v polet (Kladnik 2009: 10). Pri športu poznamo še
gimnastično mizo za preskoke (Jenko sport b.n.l.: b.n.s.). Miza, ki je pravzaprav v
sodobnosti bolj podobna omari, pa je tudi previjalna miza, na katerih se otrokom
previja plenice. Po navadi imajo tudi predale za kreme, plenice in oblačila
(Pohištvo.si b.n.l.: b.n.s.). Vse te mize imajo drugačen namen, kot je funkcija mize,
ki se ji ta naloga najbolj posveča.
Tudi v naravi najdemo mize. Obstajajo naravne kamnite mize, ki jih lahko
imenujemo tudi skladovne mize. Nastanejo s selektivnim kemičnim ali mehanskim
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preperevanjem, njihova oblika pa spominja na gobo ali mizo (ZRC SAZU b.n.l.h:
b.n.s.).

Fotografija 13: Naravni pojav kamnite mize oziroma skladovne mize v Žireh
Vir: Občina Žiri b.n.l.: b.n.s.

Najdemo tudi tako imenovane kraške mize, ki so nekakšen ledeniški balvan
na živoskalnem podstavku, nastalem zaradi podlage, zaščitene pred korozijskim
zniževanjem. Prav tako se to imenuje tudi podorna miza (ZRC SAZU b.n.l.d:
b.n.s.). V krajih, kjer so še prisotni ledeniki, se pojavlja tudi ledeniška miza, ki je
pravzaprav gmota ledu, prekrita z večjim kamnom ali kamnito ploščo, ki je tako
zavarovana pred topljenjem (ZRC SAZU b.n.l.e: b.n.s.).

5.1.4.

Mize, ki se prilagajajo prostoru in ljudem

Raztegljive mize oziroma mize, ki se jih lahko podaljša, poznamo danes,
uporabljali pa so jih tudi že v zgodovini. Za mizami se je po navadi pojavljalo
različno število ljudi. Ponekod velja, da je neka številka stalna (npr. ožja družina),
ko pridejo drugi sorodniki in gostje, pa se miza, skupaj z družino poveča, razširi.
Miza je pravzaprav kot nek »družabni krog«, ki se s prišleki le poveča. Tako
Štuhec opisuje grad Puštal v Škofji Loki in premoženje Kranjskih plemičev iz prve
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polovice 18. stoletja, kjer se pojavlja tudi raztegljiva miza. V jedilnici v gradu je
prostor omogočal prožno in spremenljivo oblikovanje družabnosti in socialnih
interakcij. Jedilna miza v jedilnici je bila ovalna in raztegljiva, bila pa je osrednji
prostor, kjer je bila glavna dejavnost uživanje hrane. »Raztegljive mere ovalne
jedilne mize pravzaprav govorijo, da je treba predmet prilagoditi človeku in njegovi
udobnosti in ne človeka predmetu.« (Štuhec 2009: 210, 211) Prav tako so tudi v
19. stoletju na slovenskem podeželju uporabljali raztegljive mize v času porok in
raznih praznikov (Keršič 1988/1990: 352). Poleg tega, da so (bile) mize narejene
tako, da so imele dodatno ploskev za podaljševanje, pa je le-to možno podaljšati
tudi tako, da si omislimo podaljšek oziroma manjšo mizo, ki jo postavimo ob
jedilno mizo, in tja postavimo servirno posodo in tisto, za kar na mizi ni dovolj
prostora (Grilc 2016: 11). Raztegljive mize se mi zdijo zelo dobra rešitev, saj s tem
pravzaprav povečamo prostor v katerem oziroma okoli katerega se nahajamo.
Poznamo pa tudi mize, ki se jih zloži. Zložljive mize sem omenila že zgoraj,
druga možnost pa je zložljiva pospravljiva miza, ki se jo le razstavi in nasloni na
steno, kamor je tudi pritrjena ena od stranic mize. Tako se jo uporabi, le kadar se
jo potrebuje, drugače pa je zložena ob steni (Terenski dnevnik, 18. 1. 2018). Na
prvi fotografiji (13) je viden primer stare mize, ki sem ga zasledila v Italiji, v
Dolomitih, poleg pa primer iz etnografskega muzeja (slika 7). Zanimivo je, da tudi
danes izdelujejo podobne sodobne rešitve takšnih miz (fotografija 14), ki, kot lahko
vidimo, temeljijo na tradiciji. Čeprav je miza iz Ikeine trgovine namenjena notranji
uporabi, je princip enak. Ko jo potrebuješ, jo postaviš, ko je ne, jo pospraviš.
Namen takšne mize je več prostora, saj je v sodobnih bivališčih pomembno, da so
prostori uporabni za več stvari, zato so tudi takšne večfukcionalne zložljive mize
dobra rešitev.
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Fotografija 14: Zložljiva miza v Dolomitih
Vipave

Slika 7: Zložljiva miza (»Miza za dol dent«) iz

Datum: 17. 1. 2019, Foto: Manca Kert,

Datum: 28. 8. 1958, Foto: Ivan Romih, Vir: Arhiv

Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Slovenskega etnografskega muzeja, Hrani:
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana.

Fotografija 15: Sodobna Ikeina rešitev, ki gradi na tradiciji
Vir: Ikea b.n.l.: b.n.s.

61

5.1.5.

Večfunkcionalnost miz

»Ena stvar je za nekoga neko blago, za drugega pa istočasno čisto nekaj
drugega,« pravi

Kopytoff v članku o kulturni biografiji stvari (1986:64). Tako

poznamo mnogo primerov miz, ki so jih ljudje uporabljali za namen, ki je fokus
moje naloge (obedovaje, druženje, pogovor, praznovanje), ali pa tudi ne, saj so jih
lahko uporabljali še za mnogo drugih namenov.
Eden izmed znanih primerov se je pogosto pojavljal v zgodovini na
slovenskem podeželju. Ponekod so rabili za serviranje hrane tudi mentrge, ki so jih
sicer uporabljali za mešenje kruha (Keršič 1988/1990: 354). Mentrga je torej miza
s koritom za mešenje testa. Razvila se je iz nečk, ki so dobile noge in pokrov. Na
narobe obrnjenem pokrovu so oblikovali hlebce kruha. Ponekod pa so mentrge
uporabljali tudi za otroško ležišče (Šarf 2011: 318). Zanimivo, so bile tudi nečke
uporabljene za spanje dojenčkov, kot nato mentrga za posteljo. Nekaj podobnega
je tudi miza imenovana tubl. To je bila miza s pokrovom, pod katerim je bilo
ležišče. Tubl so podnevi uporabljali za mizo, ponoči pa za ležišče otrokom.
Nekateri tubli pa so imeli spodaj še predal, ki so ga zvečer potegnili ven in ga prav
tako uporabili za ležišče (Keršič 1988/1990: 364). Prav takšno mizo oziroma
ležišče pa na Bizeljskem imenujejo tafelpet (Leskovar 2013: b.n.s.).
V sodobnosti si težko predstavljamo, da bi kdo spal v mizi. Vsaj v našem
okolju ne. Miz, kot so bile mentrge, se danes niti ne uporablja več pogosto. Se je
pa na tržišču že pojavila miza, ki bi jo lahko celo primerjali z mentrgo. V njej se
sicer ne da mesiti kruha, se pa da v njej oz. pod njo spati. Ustvarili so pisalno
mizo, ki se razstavi tako, da pod njo nastane ležišče, tako da ljudje, ki so dolgo v
službi in so preveč izčrpani, lahko v njej počijejo (Strutner 2015: b.n.s.).18

18

Tako lahko spet vidimo primer, ki bi lahko temeljil na kulturni dediščini.
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Fotografija 16 , Fotografija 17 in Fotografija 18: Postopek kako se miza spremeni v posteljo
Vir: Strutner 2015: b.n.s.

Miza je torej lahko tudi ležišče. Sama pa sem že videla, da so mizo
uporabili za drugačno ležišče – uporabili so jo za nosilo. Nekoč se je v šoli nek fant
poškodoval ali izgubil zavest, zato so ga položili na okoli obrnjeno mizno ploščo,
prijeli mizo za noge in ga odnesli iz učilnice, saj je na tej trdi površini najbolje
miroval (kar je pri ponesrečencu pomembno), medtem ko so ga nosili.
Pisalna miza pa ni le prostor, kjer se ljudje med službo lahko spočijejo,
ampak tudi rekvizit, ob katerem lahko telovadijo. Pravzaprav so napisani celo
priročniki, kako ob mizi telovaditi med službo, se raztezati in pravzaprav pisalno
mizo uporabljati za raztezalno orodje (Anderson 1998: 4). S tem je miza postala
hkrati delovna in sprostitvena površina, lahko pa jo razumemo tudi kot športni
rekvizit. V obdobju, ko smo zaradi pandemije korona virusa »zaprti« v domače
karantene, pa se pogosto v javnih medijih pojavljajo posnetki, kako telovaditi doma
ali v službi ob pisalni mizi – pravzaprav je miza postala celo zelo popularen rekvizit
(Terenski dnevnik, 2. 4. 2020).
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Slika 8: Raztezne vaje ob pisalni mizi
Zajem slike: Manca Kert, Vir: Anderson 1998: 4.

Omenimo pa lahko še nekakšno »ležišče« na mizi. V Selški dolini, v krajih
kjer nimajo vežic, mizo uporabljajo tudi za prostor, kamor se pridejo svojci pokloniti
pokojnemu. Na domu pokojnega namreč postavijo mizo, jo okrasijo z rožami nanjo
pa položijo žaro s pepelom umrlega. Tako se ob tej mizi s pokojnim na njej, zbirajo
sorodniki (Nuša Rozman, Terenski dnevnik, 5. 2. 2020). Tudi drugod po Sloveniji
so v zgodovini (ponekod še danes), pred pare, ki so bile ležišče pokojnika položili
mizico, kamor so postavili križ med dve goreči sveči in skodelico z blagoslovljeno
vodo ali soljo (Ložar – Podlogar 1999: 104 ).
Miza pa predstavlja tudi prostor oziroma površino, ki je nekakšno ozadje, ali
ospredje. Tako je lahko tudi pomemben prostor slikarskega tihožitja (tako v
zgodovini kot v sedanjosti), saj jo pogosto opazimo na slikarskih upodobitvah. Je
kot stojalo predmetov, ki so obravnavani, upodobljeni. Po eni strani se spet zdi
nepomembna, ampak predstavlja neko trdnost, oporo predmetom, ki so
upodobljeni.
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Slika 9 in Slika 10: Miza kot podlaga, oziroma ozadje tihožitja
Zajem slike: Manca Kert, Vir: Moderna Galerija 2003: 13, 15.

Po drugi strani pa v današnjem času socialnih medijev lahko primerjamo s
tihožitjem zelo pomembno in popularno t. i. scensko hrano, ki mora biti lepo
pripravljena in lepo fotografirana. V tem primeru pa je miza kot podlaga predvsem
pomembna na Instagramovih slikah, kjer ljudje objavljajo hrano in druge izdelke.
Sploh ob hrani se na sliki pogosto pokažejo v ozadju različne površine miz. Miza
tako postane okrasni element, čeprav v ozadju. Razločimo pa lahko tako različne
površine, materiale in stile miznih plošč.
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Fotografija 19: Piškoti na mizni
plošči

Fotografija 20: Prigrizki na
mizni plošči

Fotografija 21: Burger na
namizni plošči

Datum: 16. 12. 2018, Zajem

Datum: 16. 7. 2019, Zajem

Datum: 26. 11. 2018, Zajem

slike: Manca Kert, Vir:

slike: Manca Kert, Vir:

slike: Manca Kert, Vir:

Instagram 2018: b.n.s.

Instagram 2019a: b.n.s.

Instagram 2018a: b.n.s.

Zanimiva lastnost mize pa je tudi ta, da lahko postane odpirač steklenic. To
pogosto vidim ob odpiranju steklenic piva, in sicer v prostorih (po navadi v naravi,
npr. v hribih, na veselicah), kjer so kakšne mize, ob katerih na njihov rob postavijo
rob zamaška na steklenici, z roko udarijo po njem in steklenica se odpre. Tako
miza ponovno postane uporaben predmet za čisto drug namen (Terenski dnevnik,
15. 7. 2018 in 28. 7. 2019).
Eden izmed zanimivejših primerov večfunkcionalnosti mize pa je tudi
uporaba v Reziji, kjer so Rezijani do danes ohranili svojo posebno ljudsko
glasbeno dediščino, ki je zelo drugačna od nam znane na slovenskem območju.
Posebni so tudi sami prirejeni inštrumenti, ki se tudi imenujejo drugače. Citira je
violina in bunkula je mali kontrabas. Oboji igrajo vedno sede, a citiravci melodijo
spremljajo z močnimi potrki z levo ali desno nogo ob tla, kar je bistveni sestavni
del igranja. Zato morajo imeti vedno leseno podlago, da se udarci dobro slišijo,
zaradi česar pogosto sedijo kar na leseni mizi (Strajnar 1988: 21, 25). V tem
primeru navadna jedilna miza postane predmet, ki ni več povezan s svojim
prvotnim pomenom. Krši se celo pravilo »miznega bontona«, da se ne sedi, kaj
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šele hodi po mizi, vendar tukaj miza postane drug predmet. Pravzaprav postane
tretji inštrument v zasedbi citiravca (violinist) in bunkulista (basist), nekakšno
tolkalo, ki je pri rezijanski glasbi nepogrešljivo. V takšnih primerih lahko trdimo, da
določena področja našega življenja ohranjamo čista in urejena (primer miza kjer
jemo), v drugih pa brez težav dopuščamo velik nered (Douglas 2010: 20), kakor v
tem primeru lahko zunanji opazovalec dojema mizo kot oder. Tak primer je v Reziji
še možno zaslediti ob različnih praznikih.
Včasih pa se je miza (in se še vedno v času kolin) v našem domu (sicer ne
glavna jedilna miza) spremenila tudi v delovno površino za mesarja. Tako je
postala mesarska miza. Imam celo osebno izkušnjo, ko sem kot majhna deklica
pomagala pri delu. Takrat ni bilo nič narobe, če sem stala na mizi (danes nihče
več ne stoji na mizi pri mesarju), saj je miza spremenila svojo funkcijo, hkrati pa
tudi izgubila oziroma spremenila svoja pravila. »V kaosu spreminjajočih se vtisov
vsak od nas oblikuje stabilen svet, v katerem imajo objekti prepoznavno obliko, so
določeni v globini in so stalni (op. npr. miza kot jedilna površina s svojimi pravili).
Pri sprejemanju gradimo, prejemamo neka izhodišča in zavračamo druga (op. npr.
bonton, kaj se na mizi sme početi in kaj ne). Najbolj sprejemljiva izhodišča so tista,
ki se najlažje vklopijo v nastajajoči vzorec (op. npr. na mizi se je, igra karte …).
Neskladna izhodišča pa običajno zavrnemo (op. na mizi so noge, na mizi se stoji,
sedi …). Če pa jih sprejmemo, je strukturo predpostavk treba prilagoditi (Douglas
2010: 71). Tako lahko prilagodimo predpostavko, da je miza le za prehranjevanje,
igro itd., v to, da, če je miza za delo mesarja, postane mesarska miza, zato se
lahko na njej tudi stoji ali počne druge stvari. Prav tako miza kot oder, spalna
površina ali kot plesišče. Če večfunkcionalno mizo sprejmemo tako, da se jo lahko
uporablja na več načinov, tudi takih, ki za nekatere niso sprejemljivi in če to
nesprejemljivost sprejmemo ali prilagodimo, dobimo mizo, ki je površina za
raznolike dejavnosti.
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Fotografija 22: Miza kot mesarska delovna površina
Datum: Približno leto 1997, Foto: Branko Rozman, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Če pa opišem svojo jedilno mizo v svojem domu, se zavem, da je tudi ta
večfunkcionalna. Vsekakor jedilno mizo doma uporabljamo vsak za svoje
(različne) potrebe. Najpogosteje se uporablja za obede, družinske pogovore ali le
srečevanja z gosti in vsakodnevne pogovore. Včasih postane tudi kavna miza, ko
pride kdo na kavo in klepet. Oče jo zjutraj uporablja za zajtrk in branje časopisa,
jaz sem jo v času šolanja uporabljala velikokrat za učenje in domače naloge, tudi
pisanje tega dela – ali vsaj eno od miz, saj sem se pogosto selila od svoje pisalne
mize, do jedilne mize v kuhinji in jedilne mize v »hiši« (dnevni sobi). Tako je
potekala moja migracija med mizami in tako je jedilna miza postala pisalna miza.
Oče jo je v času službe uporabljal prav tako za pisarno, včasih je ob njej celo
sprejemal stranke, čeprav je imel svojo pisarno. Miza postane delovna površina,
ko mami (včasih tudi jaz) mizo uporablja za peko potice in pripravo piškotov.
Včasih za mizo tudi delamo – pozimi režemo slanino (špeh) za salame, prebiramo
fižol, trebimo stročji fižol.
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Fotografija 23: Peka in priprava
piškotov na mizi
Datum: 7. 9. 2019, Foto: Albare,
Hrani: Manca Kert, Stražišče pri
Kranju.

Fotografija 24: Pomoč pri pripravi
kosila, kjer je delovna površina miza
Datum: 31. 8. 2018, Foto: Manca
Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče
pri Kranju.

Fotografija 25: Delo ob mizi –
rezanje špeha (za koline)
Datum: 5. 12. 2018, Foto: Manca
Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče
pri Kranju.
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Fotografija 26: Delo ob mizi –
prebiranje bučnih semen
Datum: 9. 2. 2018, Foto: Manca
Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče
pri Kranju.19

Ob praznikih postane miza tudi ustvarjalnica, saj na njej barvamo pirhe,
včasih smo pred božičem izdelovali venčke iz slanega testa, danes pa z otroki
delamo okraske. Moji nečaki seveda mizo uporabljajo tudi za risanje in ustvarjanje,
občasno pa jo spremenijo v igralno mizo, kjer igrajo namizne igre, včasih tudi z
odraslimi, ko lahko vidimo druženje generacij ob mizi.

Fotografija 27: Ko jedilna miza postane igralna miza in prostor medgeneracijskega druženja
Datum: 28. 6. 2018, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

19

Na sliki lahko vidimo otroka, ki sedi na mizi, v posebnem sedišču. Tu se spet lahko vprašamo o primernosti
in neprimernosti. Čeprav pri nas doma velja bonton, da se je na mizo prepovedano usesti, so takšni primeri
izjeme. Otroku to sedišče nadomešča stol in da je bil lahko med nami, smo ga dali kar na mizo med nas.
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Ena od naših malih miz, v »hiši« pozimi postane tudi stojalo za jaslice. Po
tem vzoru se sedaj ravnam tudi sama, v svojem novem domu, kjer sem prav tako
na staro manjšo mizo postavila jaslice. Tako je tudi mala neopazna miza prišla do
izraza.

Fotografija 28: Miza, ki je pozimi namenjena stojalu za jaslice
Datum: 15. 1. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

5.2.

MIZA IN NJENA MATERIALNA KULTURA

»V materialni kulturi nas zanima, kako ljudje ustvarjajo stvari, v vsaj tolikšni
meri pa tudi, kako stvari ustvarjajo ljudi.« (Miller 2016: 69)
Če se zgodovinsko sprehodimo skozi preučevanje materialne kulture
vidimo, da so raziskovalci v zadnjih letih predmetom namenili veliko pozornosti.
Najprej vir samega raziskovanja ni bil predmet sam, ampak se je le-tega
raziskovalo skozi jezik, mitologijo in podobno. V 18. in 19. stoletju so bili predmeti
obravnavani le kot kazalci človeške raznolikosti, pokazatelji razvoja in pa izraz
regionalnih posebnosti. V 20. stoletju pa se je zanimanje preusmerilo v tehnične
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posebnosti

predmetov.

Odnos

med

uporabnikom

in

predmetom

takrat

raziskovalcev še ni zanimal. Po vojni pa se je zanimanje za predmete spremenilo,
saj so bili predmeti takrat obravnavani kot pasivni označevalci načina življenja, ki
so prikazovali bogastvo, ugled, prestiž (Schippers 2002: 129-131 cit. v Žagar
2017: 18) – pri nekaterih je bil prestiž že to, da so imeli doma predmet, kot je miza.
Tak odnos bi lahko danes še vedno pripisovali ljudem – nekateri so še v starejšem
obdobju in se ne zavedajo pomena mize, drugi pa jo postavljajo v središče
svojega delovanja in načina življenja, kot so to obravnavali raziskovalci v
kasnejšem obdobju. Mizo pa se je tudi pogosto označevalo s predmeti oz. s hrano,
ki je prišla na mizo – tudi ta je označevala bogastvo (»dobro obložena miza«) ali
revščino (»slabo obložena miza«). Bila pa je miza poleg omare in postelje v starih
podeželskih hišah pomemben predmet, ki je bil ločen od drugih, saj je imel
pomembnejšo kulturno konotacijo (Baš 1984: 23).

Fotografija 29: »Bogato obložena« miza
Datum: 23. 1. 2018, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

»Tisto, v čemer predmet presega svoje branje, pa je seveda to, da je
materialna sled tistega, kar predstavlja: krono je kralj zares nosil, v hiši so ljudje
zares jedli, iz posod so zares darovali bogovom – to niso samo krona, hiša,
posoda, o katerih pišejo viri in znanstvena besedila.« (Vogrinc 2005: 140) Miza ni
le gol predmet, ampak predvsem predmet ob, na, pod, nad katerim se odvijajo
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različne stvari, nahajajo različne stvari in srečujejo raznoliki ljudje z različnimi
odnosi.

5.2.1.

(Ne)vidnost predmeta

Predmeti, ki jih vsakodnevno uporabljamo, postanejo za nas samoumevni,
Čeprav jih vidimo, se jih dotikamo, jih uporabljamo, postanejo za nas nevidni.
Neviden postane njihov pomen, a v resnici so še kako pomembni. Tako navaja
Miller, da je to »sposobnost predmetov, da zbledijo, izginejo iz središča in se
pomaknejo ob robove našega vidnega polja, hkrati pa ostanejo odločilni za naše
vedenje in identiteto.« (2016: 80) Vidnost in nevidnost predmetov pa tudi vpliva na
težje razumevanje njihovega pomena, ki pa je pomemben za (so)oblikovanje
socialnih odnosov (Miller 1987: 215 cit. v Mlekuž 2015: 21). Tako mizo po navadi
težko dojemamo kot nekaj več, kakor le mrzel, negiben predmet, ki stoji tam z
nekim višjim, določenim namenom. Je pa dojemanje tega predmetnega prostora
pomembno, če želimo razumeti, kakšno vlogo ima ta predmet v našem socialnem
življenju. Tako vsakdanje življenje posameznika oblikuje tudi materialno bivalno
okolje, saj vpliva nanj tako pri gibanju, kot dogajanju v prostoru, to pa povzroča
ustvarjanje edinstvenega dojemanja prostora in ljudi (Zavratnik 2017: 65).

5.2.2.

»Karierna« pot mize

Zanimiva je raziskava skandinavskih raziskovalcev materialne kulture, ki so
uvedli koncept »kariere/življenjske poti« predmetov, s tem pa tudi, kako so
posamezni predmeti povezani z življenjskimi zgodbami. Posvetili so se karieri,
življenjski poti različnih vrst predmetov v življenju posameznikov, gospodinjstev in
družin. Ugotovili so, da nekateri predmeti zelo hitro menjajo lastnike, medtem ko
druge ljudje hranijo še naprej, čeprav jih več ne uporabljajo. Tako nekateri
predmeti postanejo priljubljeni predmeti, ki služijo kot znamenje ali kažipot za
orientacijo in personalizacijo v prostoru in času (Mlekuž 2005: 268). Tudi na
Kumerdajevi domačiji imamo nove in stare mize. Kar pomnim, nismo zavrgli skoraj
nobene mize. Tako so sicer stare mize, ki smo jih med selitvami in obnovami
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zamenjali z novimi, pristale zunaj v gospodarskem poslopju, kjer čakajo dni, ko se
na dvorišču praznuje. Takrat tudi te mize pridejo nazaj v rabo, saj postanejo
podaljšek drugih miz. Tako vidimo, kako so, na primer jedilne mize spremenile
svojo življenjsko pot s starostjo, saj so spremenile svoj namen, čeprav je njihova
uporaba pravzaprav še vedno enaka. Za njo sedijo, se družijo, jedo in pijejo ljudje,
sicer ob malce drugačnih ali vsaj večjih priložnostih kot prej Lahko pa bi rekli, da
so iz večinoma vsakdanjih miz postale praznične mize, ker se uporabljajo le ob
praznovanjih. Tako o tem piše tudi Kopytoff (1986: 67), ki v svojem članku govori o
biografiji predmetov. Pravi, da ni pomembno, da so stvari sprejete v novih okoljih,
kontekstih, kulturah, ampak to, kako so v teh okoljih stvari sprejete – kulturno
redefinirane in dane v rabo.

Fotografija 30: Družinsko praznovanje na Kumerdajevem dvorišču, kjer se uporablja več miz, ki so
bile včasih v hiši.
Datum: približno leto 2015, Zajem slike: Manca Kert, Foto: Barbara Kozjek, Hrani: Barbara Kozjek,
Stražišče pri Kranju.

5.2.3.

Biografije domačih miz

Predmetu skozi vse njegove dejavnike lahko napišemo biografijo. To
naredimo tako, da se moramo vprašati podobna vprašanja, kot bi vprašali nekega
človeka. V tem primeru bi se vprašali za mizo. Od kod je stvar prišla in kdo jo je
naredil? Kaj se je z njo zgodilo v njeni karieri do sedaj in kaj se predvideva, da je
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najboljša kariera zanjo? Kdaj so najprimernejša leta oz. obdobje te stvari v njenem
»življenju«? Kateri so njeni kulturni označevalci? Kako se stvar spremeni skozi čas
in kaj se z njo zgodi, ko ni več uporabna oz. ne dosega več svojega prvotnega
namena (Kopytoff 1986: 67). Tako se bom na kratko vprašala tudi o domačih
mizah. Pri nas doma imamo najmanj 30 miz, ki jih navajam spodaj. Podatki niso
vsi znani, niti vsi točni, ker za nekatere mize nihče ne ve izvora, starosti, niti
namena uporabe, prostora, kjer je včasih stala, vendar bom vsaj približno orisala
biografijo, oziroma »življenje« nekaterih, po mojem mnenju pomembnejših,
zanimivejših in največ uporabljanih miz in tudi tistih, ki so povezane s kakšno
zanimivo prigodo ali zgodbo. Druge mize sem opisala v tabeli vseh miz na naši
domačiji.
Jedilna miza v kuhinji, bi lahko rekli, je pri nas najbolj uporabljana in
priljubljena miza oziroma je v središču dogajanja. Vendar ta miza še nima tako
dolge zgodovine. Včasih smo živeli v prvem nadstropju, kjer smo imeli svojo
leseno jedilno mizo. Ko smo se leta 2014 preselili v spodnje nadstropje (za mizo,
ki je bila že prej zamenjana), se je tudi družabno družinsko življenje preselilo za to
mizo. Ti dve mizi, ki smo ju zaradi dotrajanosti in drugega stila zamenjali, pa sta
ohranjeni zunaj v gospodarskem poslopju, kjer z mnogimi drugimi mizami pogosto
prideta prav, ko imamo na dvorišču kakšna praznovanja.
Pri nas imamo v pritličju kar tri jedilne mize. Ena je kuhinjska, druga se
nahaja v hiši, tretja pa v veliki starinski sobi, ki ji pravimo kar »špajza« (včasih je
bila namenjena shranjevanju živil). Prva, kot sem že omenila je narejena v
starinskem kmečkem stilu in je bila izdelana leta 2000. Tam imamo vsakodnevna
kosila, ko nas je malo (običajno do osem), tudi nedeljska.
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Fotografija 31: Kuhinjska jedilna miza, ki je središče dogajanja v hiši
Datum: 5. 2. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Druga je v hiši in je stilska miza iz 80. let 20. stoletja. Ta miza je velika,
masivno oblikovana, se pa tudi podaljša s ploščo, ki se jo vstavi v sredino. To mizo
po navadi uporabljamo za praznike in malo večja nedeljska kosila. Ta miza da
skupaj z ljudmi ob njej poseben pomen vsakemu prazniku. Po navadi jo tudi
pogrnemo s prtom, kakor prve v kuhinji nikoli. A če za njo sediš sam na navaden
dan, ko je nepogrnjena, deluje hladno in preveliko.

Fotografija 32: Stilska miza iz 80. let 20. stoletja, ki se lahko poveča s ploščo na sredini
Datum: 5. 2. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

76

Tretja miza se nahaja v »špajzi«, ki smo jo preuredili v staro kmečko sobo,
s starimi predmeti. Ta miza prav tako posnema stil starih miz in je bila prav tako
narejena leta 2000. Je zelo velika in sprejme okoli dvajset ljudi. Uporabljamo jo ob
rojstnih dnevih in večjih praznovanjih, ko pride celo sorodstvo.

Fotografija 33: Velika jedilna miza, izdelana leta 2000
Datum: 5. 2. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Zanimivo je, da sta se starša odločila, da bosta za izdelavo te mize izbrala
domač staran les hruške, oreha in češnje. Mizna plošča je iz hruške, vložki na
sredi mize pa so iz oreha in češnje. Hruškov les je bil že črviv, zato je mizar
naredil tako, da ima mizna plošča tudi črvive vdolbinice in luknjice, kar da mizi zelo
nenavaden, a zelo domač izgled. A je to mizo zelo težko počistiti. Je res mogočna,
a hkrati daje topel občutek zaradi svoje strukture. Mogoče tudi zaradi tega, ker je
»domača.« Ker je kot hruška, oreh ali češnja stala in rasla na vrtu in videla dolgo
zgodovino domačije. Tudi to je njena zgodba. Je pa ta miza tako velika, da se sam
za to mizo kar »izgubiš.« Jaz osebno, ko sedim za to mizo sama, se resnično
začnem počutiti osamljeno. Daje mi tak močan občutek, saj za to mizo vedno sedi
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veliko ljudi in ko sediš sam, je res nenavadno. Posebnost je tudi ta, da je nad njo
tudi bohkov kot. Je pa ta miza zaradi svoje površine pogosto tudi zelo primerna
odlagalna površina pri peki piškotov.

Fotografija 34 in Fotografija 35: Miza iz hruškovega, orehovega in češnjevega lesa, s črvivo osnovo
Datum: 5. 2. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Ena od zanimivih prigod pa je tudi ta, da je starejša miza neznanega izvora,
ki se je nahajala v kleti,, bila namenjena temu, da je nosila sod vina. Ker pa je klet
pod zemljo, kamor je speljan vaški potok Trenča, je v velikem deževju, ko se je
pokvarila črpalka za vodo, voda začela zalivati klet. Ko smo odkrili, kaj se je
zgodilo, smo na vrhu stopnic zagledali mizo s sodom vina, ki je priplavala na vrh.
Tako je torej miza postala rešiteljica, rešila je žlahtno vino, da ni potonilo. Ta miza
je žal bila zaradi slabega stanja zavržena.
Nedavno pa se je na dom vrnila tudi miza, ki je že odšla od našega doma.
To je manjša mizica (del spalne garniture), na visokih nogah, z lepo okrašenimi
nogami in predalom. Vrnila se je od soseda, kjer je živel brat moje stare mame, ki
je odšel od tega doma in s seboj odnesel tudi to mizico, ki je bila last njegovih
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staršev. Ker potomcu ni pomenila veliko, jo je vrnil nazaj k nam. Zanimiva je njena
življenjska zgodba, saj je odšla od doma in se po približno šestdesetih letih vrnila
nazaj. Tako imajo tudi mize svoje potovanje, potujejo od enega doma na drugega.

Fotografija 36: Tudi predmeti potujejo – miza, ki se je vrnila domov
Foto: Manca Kert, Datum: 3. 2. 2020, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Zunaj na dvorišču pa imamo manjšo leseno mizico okrogle oblike, na dokaj
visokih nogah. To mizico skoraj celo leto prenašamo po dvorišču, ko pijemo kavo,
kadar praznujemo jo uporabimo kot odlagalno mizico in podobno. Zanimivo pa je,
kako se njena uporaba lahko v hipu spremeni, saj jo moj oče uporablja pri
spravljanju sena. Ker imamo tak voz za seno, da se ga vodi daljinsko, postavi
mizo ob voz, položi nanjo daljinec in upravlja tekoči trak, da nosi seno proti
pihalniku.
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Fotografija 37: Mizica, ki se uporablja tudi pri spravilu sena
Foto: Nuša Rozman, datum: 9. 5. 2020, hrani: Nuša Rozman, Stražišče pri Kranju.

Še en nastanek mize pri nas doma se mi zdi posebno zanimiv. Oče je nekaj
let nazaj nekje dobil staro mlinsko kolo. Doma so imeli idejo, da bi iz njega lahko
naredili mizo. Odločili so se, da bodo samo poskusili kako bi to izgledalo. Na
travnik pod češnjo so za debelo stojalo zložili stare opeke eno na drugo, nanje pa
postavili težak mlinski kamen. Ko sem videla to poskusno mizo pod češnjo, sem si
mislila, da bo to zagotovo stalo še nekaj let. In čeprav so mizo samo »poskusili«
postaviti, res ta še danes stoji, vendar bolj za okras kot pa za uporabo, saj so na
njej začele že rasti okrasne rastline.

Fotografija 38: Kamnita miza pod češnjo na vrtu
Foto: Manca Kert, Datum: 5. 4. 2020, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.
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Druge mize, ki se nahajajo povsod po naši domačiji, pa bom omenila in jih
naštela (tudi spodaj v razpredelnici). Pri nas doma imamo res veliko število miz,
pridemo namreč do števila trideset. Kot sem že omenila, imamo tri jedilne mize v
spodnjem nadstropju, eno jedilno mizo v zgornjem nadstropju, eno pa tudi zunaj. V
sobah in tudi na podstrešju se nahaja šest pisalnih miz iz različnih obdobij, v
dnevnih sobah pa dve klubski mizici. Imamo tudi dve mentrgi, eno starinsko,
ohranjeno, drugo pa nekoliko novejšo, ki se sedaj uporablja zunaj za shranjevanje
delovnih predmetov. Imamo tudi manjšo mizico, ki jo pozimi uporabljamo za jaslice
in pa manjšo mizo s predalom, ki je prišla nazaj domov od sosedov. V hiši imamo
še mizo, ki jo uporabljamo za prehrano otrok pri večjih praznikih in za poletno
obdobje, kadar jemo kosila v hladnejši veži. Zunaj na poslopju pa se nahajata še
dve stari jedilni mizi in majhna miza za otroke. Poleg tega imamo zunaj še manjšo
okroglo stekleno mizico in večjo okroglo plastično mizo. Potem pa so tu še tri
lesene mize – ena manjša zložljiva okrogla, velika zložljiva okrogla in večja
pravokotna. Za na morje ali pa ob praznikih pa uporabljamo še manjšo plastično
zložljivo mizico. Nenazadnje pa veliko fiksno delovno mizo ali »ponk« najdemo še
v delavnici. Zunaj na travniku stoji še ena kamnita miza. Ob posebnih priložnostih
pa postavimo tudi mizo za namizni tenis. Najbrž sem kakšno mizo ali mizico, ki se
mogoče skriva v kakšnem kotu na kmetiji, izpustila, vendar pa so to načeloma vse
vidne in tudi uporabljane mize. Nekatere se uporabljajo pogosto, druge pa le ob
kakšnih večjih praznovanjih in podobnih priložnostih.
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Seznam miz na Kumerdajevi domačiji
LEGENDA:
Najpogosteje Pogosto
rabljena
rabljena

Malo

Nič več

rabljena

rabljena

Lesena
pisalna
miza

Prej: Iz Kranja,
neznan izvor;
sedaj: zgornja
veža

Pribl.
70–80
let

Pisalna miza

Odrasli

Prej so jo imeli v hiši v
Kranju, sedaj je
namenjena pisarniškim
zadevam.

Lesena
jedilna
miza

»Hiša«, spodnja
dnevna soba

40 let

Jedilna,
raztegljiva
miza

Odrasli,
če je
prostor
(ob
prazno
vanjih)
tudi
otroci

Uporablja se predvsem za
kosila ob nedeljah, ko se
zbere cela družina, ali ob
praznikih, ko pride tudi
ožje sorodstvo.

Lesena
jedilna
miza

Zunaj, pod
»kozolcem«

30 let

Zunanja
jedilna miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Uporablja se v poletnih
mesecih, ko se kosila jedo
zunaj. Uporabna tudi za
malice delavcev, manjša
praznovanja ipd. Pogosto
se poleti tja povabi goste,
ki pridejo na dvorišče.
Uporabna tudi za zunanjo
pisarno.

Lesna
jedilna
miza

Kuhinja v
spodnjem
nadstropju

20 let

Jedilna miza,
ob kateri
jemo
vsakodnevna
kosila,
gostimo pa
tudi goste,
vendar ne
večjih družb.

Odrasli,
otroci,
gostje

Uporabljamo jo zelo
pogosto, vsak dan, prostor
družinskega družabnega
življenja. Poleg glavne
uporabnosti se uporablja
tudi za učenje, branje
časopisa, igre, peko ipd.
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UPORABNOST

UPORABNOST

NAMENJENA

KOMU JE

MIZE

NAMEMBNOST

STAROST

STOJI MIZA

OZ. KJE ZDAJ

KJE JE STALA

VRSTA MIZE

*Podatki so za aktualno obdobje

Lesena
klubska
miza

Dnevna soba v
zgornjem
nadstropju

15 let

Klubska miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Za odlaganje prigrizkov in
pijače ob gledanju
televizijo. Tudi za igro in
odlagališče.

Manjša
lesena
okrogla
vrtna
miza

Različne
lokacije na
dvorišču in vrtu

Pribl.
15 let

Zložljiva
vrtna miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Uporablja se jo na
različnih lokacijah na
dvorišču, predvsem za
prigrizke in kave pa tudi za
delo (spravljanje sena).

Lesena
jedilna
miza

Kuhinja v
zgornjem
nadstropju

6 let

Jedilna miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Miza se uporablja za
vsakodnevne obroke, za
kosila občasno, takrat, ko
jih ne jejo v spodnji kuhinji.
Namenjena je tudi igri
otrok, ustvarjanju, peki,
uporablja se tudi kot
pisarna ipd.

Velika
fiksna
delovna
miza,
»ponk«

V delavnici,
»magacinu«

Pribl.
100
let

Delovna miza

Odrasli

Uporablja se jo za razna
ročna dela. Na njej tudi
shranjeno ročno orodje.
Pogosto je polna orodja in
pripomočkov.

Majhna
okrogla
steklen
olesena
miza

Prej: veža v
zgornjem
nadstropju;
sedaj zunaj pred
hišo ob klopci

Pribl.
30 let

Okrasna
miza za
okrasje ali
prigrizke in
pijačo

Odrasli,
otroci,
gostje

Včasih se jo je notri
uporabljalo predvsem za
okrasje, rože in podobno,
sedaj pa stoji zunaj pred
hišo, kjer jo večinoma
uporabljajo otroci za
malico.

Lesena
jedilna
miza

»Špajza«,
kmečka soba

20 let

Velika jedilna
miza

Odrasli,
sorodni
ki,
gostje

Uporablja se ob
praznovanjih rojstnih dni,
praznikov in drugih
dogodkov, ko je
povabljeno širše sorodstvo
ali drugi gostje, sosedje.
Pogosto uporabna tudi kot
prostor odlaganja
piškotov.

Večja
lesena
okrogla
vrtna
miza

Različne
lokacije na
dvorišču in vrtu,
pogosto pod lipo

Pribl.
15 let

Zložljiva
vrtna, tudi
jedilna miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Uporablja se jo na
različnih lokacijah na
dvorišču in vrtu, za jedilno
ali le kavno mizo.
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Lesena
klubska
miza

»hiša«, spodnja
dnevna soba

12 let

Klubska
miza, jedilna
miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Lesena
pisalna
miza

Spalnica staršev

5 let

Pisalna miza

Odrasli

Večja
kvadrat
na vrtna
miza

Različne
lokacije na
dvorišču in vrtu,
pogosto pod lipo

3 leta

Vrtna, tudi
jedilna miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Lesena
miza

Prej: Prej je bila
namenjena kot
pisalna miza v
eni od zgornjih
sob (kamri),
sedaj: »špajza«,
kmečka soba

Pribl.
100
let

Miza del
spalnice
oziroma
pisalna miza

Odrasli, Miza je bila v uporabi kot
mladina pisalna in delovna miza.
, otroci
Sedaj se miza uporablja v
»špajzi« ob večjih
praznovanjih, ko za veliko
mizo ne gre dovolj ljudi,
zato mladina in otroci po
navadi sedimo tudi za to
mizo, ki je podaljšek
mentrgi. Poleti, ko je
vroče, jo postavimo tudi v
vežo, kjer jemo kosila (ker
je hladneje).

Mentrga

Prej: Iz gostilne
Koroščeve
domačije, od
koder je bil stari
ata, sedaj: v
»špajzi«,
kmečkem
prostoru

Nezn
ano,
ocenj
eno
pribl.
100
let

Mentrga, ki je
zdaj
uporabna kot
jedilna miza

Otroci,
Prej so to mizo uporabljali
mladina na Koroščevi kmetiji, kjer
so imeli gostilno.
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Miza, na kateri smo po
navadi imeli hrano, ko smo
gledali televizijo. Včasih
ob njej jedo samo otroci,
ker za večjo mizo v »hiši«
ni dovolj prostora. Na njej
se postreže tudi pijačo in
prigrizke gostom. Pogosto
pa je zanimiva tudi za
ustvarjanje ali odlaganje
stvari.
Ker za starejšo pisalno
mizo ni bilo prostora v tej
sobi, sta vanjo starša dala
novo pisalno mizo, ki jo je
oče uporabljal v času
službe, zdaj pa za urejanje
računov.
Uporablja se jo večinoma
kot jedilno mizo, ki je
postavljena pod lipo ali na
vrtu.

Ta miza se danes
uporablja v »špajzi« ob
večjih praznovanjih, ko za
veliko mizo ne gre dovolj
ljudi, zato mladina in otroci
po navadi sedimo za to
mizo.

Lesena
miza v
»hiši«

Prej: spalnica
starih staršev;
sedaj: »hiša«,
spodnja dnevna
soba

60 let

Del spalnične
garniture

Odrasli,
otroci

Prej je bila uporabljena kot
del spalnice. Nato je bila
prestavljena v »hišo«, kjer
je namenjena okrasju, ob
božiču pa stojalo za
jaslice.

Jedilna
miza,
mentrga

Prej: kuhinja v
spodnjem
nadstropju;
sedaj: v
gospodarskem
poslopju

50 let

Jedilna miza,
mentrga za
mešenje
kruha

Odrasli,
otroci,
gostje

Včasih je bila to glavna
jedilna miza v spodnji
kuhinji, ki je bila hkrati tudi
mentrga, v kateri so
kasneje le hranili
predmete, sedaj pa se jo
uporablja za shranjevanje
domače ajdove moke.

Lesena
razteglji
va
rdeča
jedilna
miza

Prej: Stara miza
iz »hiše, dnevne
sobe; sedaj: na
dvorišču
priložnostno

Pribl.
50 let

Jedilna miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Prej je bila kot glavna miza
v spodnji »hiši«, dokler je
niso zamenjali z novo.
Sedaj je pospravljena v
zunanjih prostorih,
uporablja se jo ob piknikih
in praznovanjih zunaj. Z
njo podaljšamo zunanjo že
stoječo mizo.

Lesena
pisalna
miza

Prej: »hiša«,
spodnja dnevna
soba

Pribl.
50 let

Pisalna miza,
računalniška
miza

Odrasli,
otroci

Mizo so v spodnji »hiši«
uporabljali za pisalno
mizo, nato smo jo mi
uporabljali za računalnik.
Pozneje smo jo z
računalnikom vred
prestavili v »špajzo«,
sedaj je tam namenjena
tiskalniku in pa kot
odlagališče za kozarce in
piškote v času praznovanj.

45 let

Igralna,
športna miza

Odrasli,
otroci

Mizo za namizni tenis
uporabljamo ob kakšnih
praznovanjih – takrat jo
postavimo na dvorišče, da
se gostje in domači lahko
zabavajo.

37 let

Jedilna miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Miza je bila namenjena
prehranjevanju in druženju
v zgornji kuhinji, sedaj je
pospravljena v zunanjih
prostorih, uporablja se jo
ob piknikih in praznovanjih

Sedaj:
»špajza«,
kmečka soba

Miza za
namizni
tenis

Lesena
jedilna
miza

Ko je
pospravljena, je
v gospodarskih
prostorih, ko je
postavljena, je
zunaj na
dvorišču
Prej: kuhinja v
zgornjem
nadstropju;
sedaj: na
dvorišču
priložnostno
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zunaj. Z njo podaljšamo
zunanjo, že stoječo mizo.
Včasih, ko še nismo imeli
toliko lesenih miz, se jo je
pogosto uporabljalo za
piknike in zunanje obroke,
sedaj bolj z odlagališče na
piknikih.

Okrogla
plastičn
a vrtna
miza

Različne
lokacije po
dvorišču in vrtu

Pribl.
20 let

Vrtna miza, z
nastavkom
za sončnik.

Odrasli,
otroci,
gostje

Plastičn
a,
zložljiva
piknik
mizica

Po navadi na
morju; ob
piknikih tudi
doma

Pribl.
20 let

Piknik
zložljiva miza

Odrasli,
otroci,
gostje

Uporablja se jo na morju,
ker se lepo zloži in se jo
da v avto. Ko pa doma
praznujemo in imamo
piknike, takrat se jo
uporabi tudi za npr.
odlaganje.

Lesena
pisalna
miza

spalnica

5 let

Pisalna miza

Otroci,
odrasli

Miza je bila v moji spalni
sobi, kjer je bila
namenjena šolskim
zadevam. Sedaj jo
uporablja sestra za
službene zadeve.

Majhna
lesena
otroška
miza

Prej: neznano,

Nezn
ano

Otroška
jedilna miza

Otroci

To mizo je oče prinesel od
neznano kod za otroke.
Sedaj se jo uporablja zelo
redko, a če jo uporabljajo,
jo uporabljajo otroci za
igro.

Lesena
miza

Prej: v spalnici
pri nas doma,
potem pri
sosedu; sedaj
spet pri nas
doma, še ni
locirana

Pribl.
100
let

Del stare
spalnice

Odrasli

Ta miza se je selila iz
domače spalnice, kjer je
bila del garniture, pohištva
alt deutsch, nato jo je dobil
domači dedič, ki je živel v
sosednji hiši, sedaj smo jo
dobili nazaj, vendar še ni
uporabljana.

Lesena
pisalna
miza

Prej: dnevna
soba v zgornjem
nadstropju,
sedaj:
podstrešje

36 let

Pisalna miza,
zdaj
odlagališče

Odrasli,
otroci

Včasih je mizo oče
uporabljal za pisarno,
otroci pa smo se ob njej
igrali, sedaj pa je na
podstrešju, namenjena
odlaganju škatel in drugih
stvari.

sedaj: za
zunanjo
uporabo

86

Lesena
pisalna
miza

Prej: sestrina
spalnica v
zgornjem
nadstropju,
sedaj:
podstrešje

35 let

Pisalna miza,
zdaj
odlagališče

Otroci

Včasih sta mizo uporabljali
sestri za šolsko delo,
sedaj pa je na podstrešju,
namenjena za odlaganje
škatel in drugih stvari.

Vrtna
kamnita
miza (iz
mlinske
ga
kolesa)

Na vrtu pod
češnjo

Pribl.
5 let

Vrtna miza
za počitek,
kavo; tudi del
rastne
površine
okrasnih
rastlin

Odrasli,
gosti,
rastline

Miza se zelo malo
uporablja, bila je
postavljena poskusno in
še sedaj stoji; na njej raste
netresk.

Tabela 1: Seznam miz, ki se nahajajo na Kumerdajevi kmetiji

5.3.

MATERIALNOST IN NJENA POVEDNOST

5.3.1.

Spomini ob mizi

»Drobne zgodbe ljudi o njihovih vsakdanjih ravnanjih z osebnimi
predmeti, ki preidejo v spomine na pretekle razmere in lastno življenjsko pot,
osvetljujejo mnoge nianse medsebojnih vplivov med ljudmi in stvarmi.«
(Žagar 2017: 16)
Pripovedi o življenju vedno vključujejo tudi sopotnike – ljudi ali poosebljene
predmete, ki pa postanejo materializirani gradniki biografske zgodbe, zato to
postanejo biografski predmeti (Žagar 2017: 33). V materialni kulturi predmeti, ki jih
uporabljamo vsak dan in smo z njimi vsakodnevno v stiku, predstavljajo dejavnik,
ki neposredno vpliva na obliko odnosov v družini in na njeno identiteto. Med
človekom in predmetom se tako vzpostavlja dvostranski odnos, kjer pa človek na
eni strani odloča, kako bo ravnal s predmeti – s katerimi bo imel stik, katere bo
obdržal, uporabljal, shranil in od katerih se bo poslovil, jihprodal ali zavrgel
(Balažova 2017: 93). Težko se je posloviti od mize, ki je pravzaprav naš vsakdanji
spremljevalec (čeprav večkrat neopazen), saj le-ta ohranja tudi nek spominski
zapis. Tako je miza predmet spomina in hkrati pričevalec zgodovine. Prav zato se
je tudi na naši domačiji ohranilo toliko miz – ker so uporabne in tudi zato, ker so
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pomembne. Saj jih namensko odvržemo le v primeru, da so tako poškodovane, da
niso več uporabne – tako se te lesene mize razžaga in pokuri, plastične pa odpelje
na odpad. Ampak, dokler niso zares v slabem stanju, ostanejo doma.
Ta pomemben (celo boleč) odnos do domače mize pa opisuje tudi spomin,
ki ga v knjigi Preproste stvari opisuje Emilijan Cevc:
»Vedno bolj razumem kmeta, ki so mu na dražbi prodali domačijo. Prenesel
je, da so mu odgnali živino iz hleva, odnesli posteljo, v kateri se je bil rodil in mu je
oče umrl na njej, in ženino poročno skrinjo. Ko pa je ostala v hiši samo še miza, je
zarjul in stekel v listnjak, privlekel sekiro, s katero je bil podiral drevesa v hribu, jo
vzdignil in na vso moč zamahnil, da se je miza razklala po vsej dolžini ter
zahreščala, ko da bi kriknila v smrtni grozi. ˵Mize pa ne! Mize pa ne!” V tem
zamahu in kriku je planila na dan vsa bolečina, ki se je zagrizla v moža ob izgubi
domačije. Njegovo življenje se je razklalo, življenje, ki je zorelo ob tem družinskem
oltarju. Poprej je bil kakor kralj – za svojo mizo, kjer je bila družina zbrana na
njegovi desnici in levici, povezana v srčno celoto. To je bila miza velikonočnega
žegna in božičnega poprtnika, miza, na kateri so tolikokrat počivale trudne roke
družine, miza, ki sta jo posvetila molitev in delo, za katero so se otroci učili prvih
črk, prebirali žito in fižol – otroci, že zdavnaj razkropljeni po svetu! – Preveč je bilo
bolečine, da bi jo moglo prenesti srce.« (Cevc 1999: 37, 38) Tudi iz tega zapisa
lahko razberemo, da je miza, odkar obstaja kot prostor druženja, poosebitev ob
njej zbranih ljudi in hkrati vseh spominov, ki smo jih z njimi doživeli.
Posebne predmete, kot je miza, lahko dojemamo kot opredmetenje osebnih
ali skupnih spominov, ki dokumentirajo zgodovinska dejstva in obdobja ali pa
biografske ostanke življenja (Žagar 2013: 127). Močno vlogo pri tem spominjanju
pa imajo osebna doživetja, misli in izkušnje s predmetom, ki je povezan s
posameznikovimi vsakdanjimi praksami uporabe (Zavratnik 2016: 158 cit. v Žagar
2017: 20).
Eden mojih prvih spominov se ob jedilni mizi vrača dobrih dvajset let nazaj,
ko sem s svojim starim atom sedela še za staro mizo v spodnji kuhinji. Spomnim
se njegovih prstov, ki so po mizi lezli kakor pajek poti meni. Ves čas je s prsti tekal
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po mizi, vsake toliko časa pa me je požgečkal po vratu. Takrat mi to, kot otroku, ki
mu je ata nagajal, ni ugajalo oziroma me je nerviralo, danes pa mi je žal, da se
nisem zavedala, da bo to eden od mojih redkih spominov, ki so mi ostali nanj.
Eden od spominov nanj ob kuhinjski mizi.
Tudi stara miza v zgornjem stanovanju mi prikliče pozitivne otroške
spomine. Če se danes usedem pod njo imam prav poseben občutek, kot takrat, ko
sem bila majhna. Tako zagledam raznovrstne barvne nalepke, ki sem jih skrivoma
lepila pod mizo. To se mi je zdelo tako čarobno. Tisti prostor pod mizo. So me pa
privlačili tudi vijaki, ki so bili namenjeni utrditvi nog. Zelo rada sem jih odvijala
(četudi je bila potem miza bolj majava).Tako ti vijaki in nalepke, ki so še vedno
tam, izzovejo moj spomin na otroštvo pod mizo.
Zanimiva je tudi poškodba mize, ki jo imamo na novi mizi spodaj. Ta
poškodba, oziroma praska čez pol mize me spomni na čas, po letu 2000, ko smo
imeli novo mizo, na katero smo vsi skrbno pazili. Dobili pa smo na obisk nekega
gospoda (katerega namena prihoda se ne spomnim), ki je s seboj prinesel neko
uokvirjeno sliko. Sliko je položil na mizo in jo čez čas zadrsal proti očetu na drugi
strani mize. Ker pa je imela slika spodaj nastavek za obešanje slike, je le-ta
naredil dolgo odrgnino čez (takrat novo) mizo. Spomnim se razočaranja, ki ga je
pokazala mami. In vedno, ko vidim to odrgnino, se spomnim na ta dogodek.
Moji spomini pa se dotikajo tudi velike kmečke mize, ki jo imamo doma in jo
uporabljamo v času praznovanj in večjih srečanj. Vsakič, ko se usedem za mizo in
na njej zagledam poškodbe, mi te zbudijo spomin. Pa to niso navadne praske ali
udrtine, ampak zareze, ki jih je nekdo naredil z žlico, ko je udarjal po mizi. Takrat,
tistega decembra, ko smo gostovali kranjske božično-novoletne kolednike,
imenovane Kranjski furmani, se je eden od članov tako vživel v glasbo, da je vzel
kovinsko žlico in z njo tolkel po mizi in ustvarjal glasbo – ponovno je miza postala
del inštrumentalne zasedbe. Ko je ta kolednik zagledal veliko poškodbo na veliki
kmečki mizi je hitro čez poškodbo pokril prtiček in jo tako skril. Ni pa vedel, da ga
jaz opazujem. In tako me danes te poškodbe spomnijo na tiste čudovite praznične
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dni, ko so nam v hišo koledniki prinesli veselje in srečo. Tako tudi poškodba nima
slabe konotacije, ampak je budilec prijetnega spomina.
Tako vidimo, da predmete, kot je miza, ljudje dojemamo kot priče, kadar
nas spominjajo na osebna doživljanja, na ljudi, s katerimi smo bili ob mizi, na
dogodke, odsotnost in podobno. Tako ne moremo trditi, da predmeti nimajo več
evokativne moči, saj imajo močan čustven in simbolni pomen, s katerim izražajo
svojo identiteto. Lahko pa predmeti, ki prehajajo iz roda v rod, tudi utelešajo
družinsko identiteto, ki pa jo miza vsekakor izraža (Vogrinc 2005: 139).
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6.PROSTORSKI VIDIK MIZE
6.1. ANTROPOLOGIJA PROSTORA – MIZA KOT
DEL PROSTORA
Mizo razumeti kot prostor je najbrž na prvi pogled težko. Ko pa se malo
oddaljimo od samega predmeta, lahko opazimo, da miza tvori prostor, ki ga lahko
imenujemo omizje. Za tem omizjem pa se lahko marsikaj dogaja. Tako lahko
rečemo, da miza tvori prav poseben prostor. Raziskovalci antropologije prostora
so mnenja, da se je v družboslovju in humanistiki od nekdaj raziskovalo v prostoru,
saj je klasičen pristop družbo, socialno strukturo in kulturo neločljivo povezoval s
prostorom. Kljub temu pa se stroka dolgo ni zavedala, da je prostor pravzaprav
človekova konstrukcija, ne pa nekakšna »naravna danost«, ki bi bila neodvisna od
človekovega življenja in delovanja v njem. Tako je prostor postal nekaj zunaj
človeškega, a je po drugi strani določal družbo in kulturo. Človek prostor osmišlja s
tem, ko ga označuje, izrablja in reprezentira (Hrobat, Klaus, Kravanja in drugi
2010: 5). Tako človek ustvarja in osmišlja prostor s tem, kar z njim ustvari. V neko
okolje postavi mizo in tako prostor kulturno, socialno in estetsko obogati.
»Pri antropologiji prostora in kraja nas zanima kulturna konstrukcija
identitete kraja glede na njegovo specifično vpletanje v sistem hierarhično
organiziranih prostorov. Pri tem razumemo lokaliteto hkrati kot demarkiran fizični
prostor in kot grozde interakcij.« (Gupta in Ferguson 1997b:36 cit. v Kravanja
2005: 56,57) Če primerjamo prostore v hiši skozi stoletja, vidimo, da je bil vedno
glavni prostor na hierarhični lestvici prostorov tisti, kjer so se ljudje največ
zadrževali. Včasih v kuhinji, kjer so kuhali in jedli, danes pa v jedilnici oz.
osrednjem bivalnem prostoru, kjer je miza, oziroma, kot smo dejali, prostor omizja,
ki je največkrat osrednji in najpomembnejši del hiše, če gledamo tako iz
prostorskega kot iz družbenega vidika.
Ljudje z različnimi označevalci ustvarjajo, osmišljajo, utrjujejo, definirajo in
predstavljajo različne prostore; s pomočjo kulturnih, političnih, religioznih in drugih
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označevalcev, kot so v primeru mize lahko šege in navade, dogovori, molitev,
prehranjevanje, sedežni red in podobno; vsi ti pa so temelji novih identitet, saj je
tako namreč mogoče najučinkoviteje preučevati ustvarjanje in spreminjanje
življenjskega prostora (Hrobat, Klaus, Kravanja in drugi: 2010: 6). Vsaka družina
ustvarja svoj prostor omizja, s svojimi identitetami označujejo in delajo svoj
življenjski prostor drugačen od drugih, s tem pa se prostor oblikuje in izkazuje kot
način izražanja skupnosti (Cadoret 2007:235-6 cit. v Hrobat 2010: 57-58). V
dolgem procesu adaptacije na lokalno okolje pa si skupnost iz njega naredi
dimenzijo same sebe (Geertz 197: 87-8 cit. v Hrobat 2010: 57-58). Ravno tako se
je miza skozi čas pojavila v našem okolju, z vsemi svojimi napisanimi in
nenapisanimi pravili in svojimi pomeni in se na več načinov vpisala v prostore
različnih skupnosti. In ker druge kulture drugače interpretirajo stvari, ni nič
nenavadnega, če v njihovem življenjskem prostoru ni miza središče, mogoče ni niti
sredstvo uporabe, vsaj ne takšne, kakor jo uporabljamo mi. Vsaka družba si svoj
prostor sama organizira in ga po svoje interpretira. Si pa tudi ustvari tak prostor,
da se v njem dobro počuti, prostor, ki je pravzaprav podoben sami družini ali
družbi. Tako tudi po prostoru lahko prepoznamo lastnosti neke skupnosti. V naši
družini je prostor družinskega omizja prostor, kjer se srečujemo vsakodnevno,
klepetamo, jemo in delamo razne stvari. Tako je prostor, kjer je jedilna miza, eden
glavnih in največ uporabljenih prostorov. Večinoma pa to ni prostor počitka, kot je
na primer prostor v dnevni sobi ob sedežni garnituri in ob klubski mizici. Tako
imajo tudi naši prostori omizja svoje lastnosti, lastnosti naše družine in njene
uporabe.

6.2. »MIZNE MIGRACIJE« IN »VPISOVANJE V
PROSTOR«
Povezave med prostorom, kulturo in identiteto so pomembne tudi za
različne vrste mobilnosti – to so tudi migracije (Repič 2010:162). Te pa se
neopazno, oziroma nezavedno odvijajo tudi v prostoru omizja. Poimenovala sem
jih kar mizne migracije. V družini se dogajajo mikro migracije, na primer
spremembe v družini, otroci pridejo, gredo, starši odidejo, pridejo novi partnerji,
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stari starši umrejo (simbolna migracija na »oni svet«). Prav tako se dogajajo
posledične migracije med rodovi, vedno prihajajo novi rodovi. Lahko pa
pogledamo tudi s tega stališča, ko so na primer v preteklosti zaradi obubožanja
morali hišo prodati, prav tako kot danes. Je ob omizje prišla nova družina, ki je
kupila hišo, stanovanje – prav tako je tudi danes v sodobnem življenju, sploh v
mestih, kjer pogosto prihaja do menjave stanovanj, selitev, zato se tam stalno
dogajajo migracije.
Prihaja pa tudi do migracij miz. Pri nas doma so mize stalno prehajale iz
enega prostora v drugega. Namen tega je bila selitev ali zamenjava mize,
preureditev prostorov ali sama uporabnost. Tako lahko iz zgornje tabele
razberemo, kako so večinoma starejše mize, ki niso bile več uporabne v enem
prostoru, na primer v jedilnici, migrirale v gospodarsko poslopje, kjer se jih
uporablja za zunanja praznovanja. Tako jih tudi vsakič iz gospodarskega poslopja
prestavimo na dvorišče. Nekatere mize, ki niso bile več uporabne, so migrirale na
podstrešje, kjer so tudi nekoliko spremenile svoje funkcije – iz pisalnih, klubskih
mizic so postale mize za odlaganje predmetov, ki niso več v uporabi. Omenila pa
sem tudi že migracijo mize, ki je potovala od sedanje hiše do druge hiše in po
dolgih letih prišla nazaj. Tako se lahko v takšnem mikro prostoru, kot je dom,
dogajajo migracije miz in pa tudi ljudi.
»Prostor ni statičen, temveč je skupek gibanj, ki nastajajo in se razvijajo v
njem.« (de Certeau 1984: 117 cit. v Repič 2010:165) Tako prostor omizja ljudje
naredijo s svojim gibanjem in odnosom. Vse »črte gibanja« oblikujejo prostor in
mu dajo nek družbeni pomen. Pomemben koncept, ki ga uporablja Tim Ingold v
okviru gibanja, je koncept pleteža, kjer gre za dinamično idejo omrežij. Človeka
razume kot linijo, saj kraji niso zamejeni, ampak so kraji, kjer se ljudje premikajo
skozi življenje in okolje, kjer se srečujejo in ustvarjajo odnose – na prostorih, kjer
se srečajo, pa se stikajo vozli. To njihovo srečanje oz. stičišča ustvarjajo kraje, saj
se tam pravzaprav prepletajo linije njihovih življenj. Tako lahko vidimo, kako in
zakaj so prostori povezani z gibanjem ljudi. Njegova ideja prostora ni povezana
prostorsko, ampak gre za idejo gibanja, kjer se ljudje srečujejo – to, kjer se
srečajo, torej imenujemo prostor. Človeška življenja so linije, po katerih živimo
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skozi časovno in prostorsko perspektivo (2010:126-130 v Repič 2017: b.n.s.).
Ljudje se premikajo iz prostora v prostor, kjer za seboj puščajo sledi poti. Da pa
lahko dosežeš nek kraj, prostor, moraš slediti neki poti. Tako torej ni prostorov
brez poti in ni poti brez prostorov, brez katerih bi lahko dosegel nek kraj oz.
izhodišče (Ingold 1993: 167).
Skozi to lahko omizje, oziroma prostor ob mizi, tudi zapišemo z linijami,
oziroma potmi, ki jih naredijo ljudje in s katerimi ustvarijo prostor. Miza je kraj, ki
se ustvarja z vozlišči poti ljudi, ki se ob njej ustavljajo. Je kraj, kjer se ljudje
srečujejo, pogovarjajo, ustavljajo – s tem pa prepletajo svoje poti življenja, s
katerimi ustvarjajo prostor imenovan omizje.

Fotografija 39: Omizje, kjer se križajo prijateljske poti, povezujejo vezi
Datum: 11. 2. 2019, Foto: Žiga Kert, Hrani: Žiga Kert, Kranj.

Nato Ingold še s konceptom potnika (wayfarer) želi prikazati pomen gibanja
za prostor. Potnik (wayfarer) je nekdo, ki sledi poti življenja. V njegovem
življenjskem gibanju je njegova skrb najti »pot skozi« in ga ne skrbi, da bi dosegel
določen cilj, ampak da je ves čas v pogonu in da nadaljuje pot. Na tej poti se
odvijajo razni dogodki, potnik izvaja opazovanja, s tem pa se življenje odvija
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naprej. In čeprav se včasih ustavi za počitek in tudi, če se večkrat vrne na isto
mesto, da bi to storil, vsako obdobje prekine stalno gibanje. Ampak kjerkoli je,
dokler se življenje nadaljuje, je tam še vedno pot po kateri gre lahko naprej (2010:
126). Iz tega lahko povzamemo, kaj za človeka na njegovi življenjski poti pomeni
miza. Kot je omenil avtor, gre življenjska pot vedno naprej, vendar se vedno zgodi,
da se človek tudi ustavi. Tako je lahko tudi miza za nekoga nek prostor, stopnja v
življenju, kjer se človek vsake toliko časa ustavlja na svoji poti življenja. Miza je
torej to »počivališče ob poti«, kjer se človek ustavi, spočije, razmisli, pogovori,
okrepča psihično in fizično, nato pa nadaljuje svojo pot, a se vsake toliko časa
vrne nazaj. Pravzaprav bi lahko rekli, da je miza nek prostor, ki lahko daje človeku
uteho, neko domačnost, pomoč, ko ne ve, kako nadaljevati, in posledično neko
rešitev, če je stvar razrešena. Le-ta pa mu nato da moč, da vstane od mize in
nadaljuje pot.

6.3. MIZA KOT »AKSIS MUNDI« – POPEK,
SREDIŠČE SVETA, PROSTORA ALI
ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA
Kot smo že in bomo še omenjali, je bilo v preteklosti in je v sedanjosti vedno
nekaj, kar je postavljeno v središče. V primeru prostora je po navadi to kakšen
predmet. V primeru opazovanih, le-ti dojemajo mizo kot središče družbenega
prostora v hiši. Vendar središče ne pomeni le točnega središča prostora, ampak
tudi središče pozornosti in dogajanja. »V brezobličnem prostoru je središče tisto, ki
ustvari prelom in postavi osnovo za kvalifikacijo prostora.« (Eliade 1987 (1957);
Dragan 1999: 95 cit. v Hrobat 2010: 64). Po Eliadejevi hipotezi religiozen človek
ob vsaki novi gradnji postavi novo strukturo v »središče sveta«, energijsko
središče svojega prostora, s čimer posnema kozmogonsko dejanje, s katerim je bil
prvobitni kaos preoblikovan v kozmos. Prostor organizira in orientira v odnosu do
svetega, ki ga razume kot središče človekovega življenja, nanj gleda kot na
»popek sveta« (Eliade 1981: 32-43, 1987: 8-65, 1991: 27-51, 1992: 21-30;
Risteski 2001: 157-63 cit. v Hrobat 2010: 64). Razlaga je, da naj bi si le religiozen
človek tako organiziral prostor, ker naj bi se s tem povezal z onstranstvom, vendar
opažam, da tudi nekateri nereligiozni ljudje, ki sem jih opazovala, postavljajo nekaj
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v središče, tudi zaradi same energije prostora ali nekega magijskega mišljenja, ki
načeloma ni več religija, je pa nekakšna želja, ideja po središču, ki jo ima
skupnost. Miza se torej nahaja v središču skupnosti lahko tudi zaradi samega
pomena, ki ga tej skupnosti prinaša, saj jo lahko povežemo s samim preživetjem,
obiljem, hrano, hkrati pa tudi z druženjem, povezanostjo in nenazadnje tudi z
identiteto.
Dokler so kuhinje imele ognjišča, kjer se je kuhalo in hkrati tudi jedlo in
družilo ob ognjišču in kasneje za mizo, je bilo to »središče sveta« oz. sam
»popek« in kot pravi Pierre Vernant, je koncept svetega središča prepoznal v
antični grški duhovni kulturi. Identificiral ga je v Hestii, grški boginji domačega
ognjišča in hkrati skupnega ognjišča – mesta, ki je simboliziralo »popek sveta«.
Predstavna organizacija prostora arhaičnih Grkov se je naslanjala na ognjišče, ki
je bilo osnovano kot fiksno središče sveta (Vernant 2001: 147-200 cit. v Hrobat
2010: 65). Ne le Grki, skozi stoletja je tudi kultura, živeča na našem prostoru,
podobno organizirala prostore. In ta arhaična ideja o sami komunikaciji med
svetovi skozi središče hiše se je v izročilu ohranila več tisočletij. Poleg
starogrškega pojmovanja svetosti domačega ognjišča je takšen pomen možno
prepoznati tudi v neolitskih pokopih na Balkanu, ki so jih pogosto našli v hišah ob
ognjišču ali celo v ali pod njim (Naumov 2010: 230-232). Torej je tudi na Balkanu
ognjišče veljalo za središče hiše. Ob njem naj bi se odvijalo celotno religijskoobredno življenje. To je bilo mesto družinskega kulta, mesto, kjer so živele duše, ki
ščitijo družino (Risteski 2005: 133-5; Vukanović 1971: 174-5 cit.v Hrobat 2010:
66). Skozi predelano literaturo si razlagam, da ko se je kurišče začelo spreminjati
in se nato spremenilo tako, da so se prostori razdelili na kuhinjo in jedilnico, se je
tudi središče bivališča prestavilo. Kuhinja ni bila več središče prostora, niti
središče druženja, ampak se je ta točka premaknila za družinsko, jedilno mizo, ki
je postala osrednji družbeni prostor bivališča.
Skozi zgodovinska obdobja se je bivanjska kultura spreminjala, tudi skozi
način kurišč oz. prostora, kjer so pripravljali hrano. Zato je bilo najprej ognjišče
središče bivalnega prostora, kjer so tudi jedli itd. »Komunikacija med svetovi se
vzpostavlja prav tam, kjer bi po osnovni opoziciji varno-nevarno, pričakovali najbolj
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varen prostor, in sicer v središču človekovega bivalnega prostora.”«(Hrobat 2010:
67) Ta komunikacija med svetovi, ki se nato prestavi nad mizo, se kaže na nek
način z bohkovim kotom (v starejših obdobjih) nad mizo in s samim religijskim
pomenom mize, kjer ljudje skupinsko molijo vsakodnevno ob jedi ali kar tako,
zbrani vsi skupaj za eno skupno točko, ki jih povezuje z onim svetom – in ta točka
je miza. Ognjišče kot neko »središče sveta« – je torej lahko povezava z
onstranstvom ali le kot središče sveta določene družbe, določene družine, ki je
živela v tistem bivališču. Glede na opazovanje mojega opazovalnega prostora, bi
lahko domnevali, da se je skozi razvoj kurišča, ko se je središče premaknilo k mizi,
premaknilo tudi »središče sveta«. Središče prostora je postala miza. Obredno kot
tudi praktično. Tako tudi samo udejstvovanje ljudi za mizo predstavlja središče
njihovega odnosa, njihovega bitja. Seveda pa ponekod miza še vedno ni ali pa ni
več središče bivalnega prostora, niti središče družabnega življenja, saj se je le-ta
premaknil (tudi zaradi spremenjenih bivalnih navad in pogojev) na kakšen drug, za
družino, stanovalce bolj pomemben, uporaben ali prijetnejši prostor, na primer za
sedežno garnituro in ob klubsko mizico v dnevni sobi.

6.4.

MIZNI HORIZONTI

»Ženin in nevesta pod mizo štruklje jesta …« (Jakob Šifrer, 19. 2. 2019)

6.4.1.

Talni in mizni horizonti

Kako je v našem prostoru pravzaprav nastal prostor, ki mu pravimo omizje,
oziroma, kako je prišlo do tega, da so se ljudje začeli posedati za višjo mizo, si
lahko razlagamo tudi z razvojem kurišč oziroma samega prostora, s katerim se je
spreminjalo hkrati tudi pohištvo. Tako ločimo talni in mizni horizont, kjer je talni
starejši. Tako se je pri odprtem ognjišču uporabljal talni horizont, pri črni kuhinji in
štedilniški kuhinji pa mizni horizont (Keršič 1988/1990: 349). Talni horizont je bil pri
tleh ravno zaradi dima, ki se je kadil iz kurišča. Zato so uporabljali nizke stole in
mize, ki so bili pri tleh, kjer ni bilo toliko dima (Keršič 1988/1990: 338, 339). Tako
je kulturo stanovanjske hiše izražal prav horizont. Na Slovenskem se vse do
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pojava zakonske spalnice uveljavlja talni horizont z življenjem pri tleh, saj so tudi
spali na tleh ali na nizkih ležiščih. V tem primeru je bilo tudi kurišče oziroma
ognjišče središče bivališča in tako nek družinski oltar že vse od prazgodovine (Baš
1984: 22). Ko pa se talni horizont počasi začne spreminjati v mizni horizont, se
tudi samo središče, srčika družinskega življenja začne premikati za mizo.
Mizni horizont se nato razvije s pojavitvijo krušne peči, ki je kot mejnik med
talnim in miznim horizontom za zgodovino stanovanjske hiše pomembna. S tem
pojavom se je razčlenila hiša kot enotni bivalni prostor v kuhinjo, sobo, kamro,
hiš'co in shrambo. Ta razčlenitev pa je prav tako sovpadala z ločitvijo človekovega
bivališča v hiši in živinskega v hlevih ter z združitvijo vseh kulturnih pridobitev v
notranjosti hiše z miznim stanovanjskim horizontom. Tako postelje, klopi in mize
na nogah predstavljajo dvignjeni, visoki mizni horizont (Baš 1984: 23). Talni in
mizni horizont torej lahko povezujemo z razvojem prostora in samim razvojem ljudi
in njihove kulture, hkrati pa tudi s pojavitvijo mize in z začetkom njene uporabe.
Kot človeška evolucija – od tal so se vedno bolj dvigali kvišku.
Že večkrat omenjeni prostor omizja sem razdelila na več mikro prostorov.
To so prostori, ki so se tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti pojavljali v vsakdanu
ljudi, tako v fizičnem pomenu kot v jezikovnem. Včasih imajo dobeseden pomen,
včasih prenesenega ali pa simboličnega. So pa to deli prostora omizja, ki jim po
navadi ne dajemo posebnega pomena.

6.4.2.

Prostori omizja

Nad mizo
Prostor nad mizo se je predvsem v zgodovini na Slovenskem kazal kot zelo
pomemben prostor, saj so tja ljudje obešali, postavljali stvari, ki so jim veliko
pomenile in so bile dragocene. Tako se prostor nad izkaže kot nekaj vzvišenega,
nekaj nadzemeljskega – kjer je nekaj božanskega, pomembnega. Danes pa v
njem večinoma ljudje ne vidijo neke posebnosti, saj ima večina nad mizami po
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navadi le luči. Nekatere pa ponekod tudi niso le »navadnega pomena«, saj
nekaterim ljudem tudi te veliko pomenijo – da so na primer zanimivih oblik,
dizajnersko oblikovane in imajo celo umetniški, estetski pridih. Ljudje na te
prostore v sodobnosti torej gledajo različno.
Ena izmed pomembnih stvari so včasih na slovenskem podeželju bili vaški
grbi, ki so narodopisna in pravno zgodovinska posebnost. Pričevanja se pojavljajo
s Ptujskega polja, kjer so se ob svečanih priložnostih, zlasti ob ženitovanjih in
novih mašah, ponašali vsak s svojim znamenjem, ki so ga izrezljali ali pa napravili
iz testa in ga obesili nad mizo. So si pa pripadniki različnih vasi drug drugemu radi
smešili grb; posebno velika sramota pa je bila, če so domačinu gostje ukradli
znamenje iznad mize (Vilfan 1944: 244).
Kot sem že omenila, se je nad mizo nahajal posvečen, religiozen prostor.
Zato so bili včasih v kmečkih hišah pogosto prisotni bohkovi koti. Ponekod jih
najdemo še danes, večinoma v starih hišah, ki še ohranjajo način postavitve
prostora in same religiozne pomembnosti kota. Ta kot nad mizo se je poleg
religioznega pomena razvil tudi kot dekorativno središče hiše (Baš 1984: 22) in pa
kot domače svetišče, v katerem je viselo razpelo, levo in desno od njega pa še
marsikje z zgornjim robom naprej nagnjene slike na steklo z religioznimi motivi.
Namesto razpela, pa so postavili v kot marsikje tudi hišni oltarček, meseca maja
šmarnični oltarček, ob božiču pa jaslice (Ložar 1944: 93). Včasih so večinoma
povsod imeli razpelo v bohkovem kotu. Danes pa se glede na opazovanje pojavlja
na različnih lokacijah. Zato danes rečejo, da če je razpelo v kotu (kot včasih) je pri
hiši gospodar moški, če pa je razpelo na steni je gospodarica ženska. Tako danes
res vidimo precej križev na stenah. Tudi to je sprememba časa (Branko Rozman,
Terenski dnevnik, 10. 9. 2019).
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Fotografija 40: Bohkov kot v naši hiši
Datum: 13. 3. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Nad mizo je v nekaterih kmečkih hišah včasih visel tudi leseni golobček,
podoba Svetega Duha, ki je predstavljal svojevrstno gmotno pričevanje verske
zavesti in pa sintezo rokodelskega znanja. Podoba Svetega Duha je simbol
blagostanja in blagoslova, obenem pa je naznanjal gostoljubnost hiše (Bogataj
2015: b.n.s). Na Notranjskem je po navadi visel nad mizo tako, da je bil vedno nad
skledo na mizi. Na Koroškem in Gorenjskem pa je lahko visel nad mizo tudi v
stekleni buči. Včasih so ga z nitjo zvezali z vrati, zato se je spustil nad mizo, kadar
so se vrata odprla, in vzdignil pod strop, kadar so se zaprla (Kuret 1989: 323).
Danes bi ga lahko primerjali z zvoncem, ki naznanja, da je nekdo prišel ali celo z
vetrnimi zvončki, ki jih postavimo k vratom, da zazvenijo, ko nekdo vstopi. Če
golobčkov danes že niso zamenjali zvonci, so jih skoraj sigurno zamenjale luči nad
mizami. Včasih je bil torej pomemben dejavnik nad mizo blagoslov in religioznost,
danes pa svetloba, da se dobro vidimo in da lahko vidimo, kaj jemo.
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Najdemo pa še druge predmete, ki so viseli nad mizo, saj so včasih na
slovenskem podeželju ob božičnih praznikih marsikje okraševali stanovanja. Tako
najdemo npr. v Dravski dolini iz ovsene slame, vezane v obliki osi in robov, dvojne
piramide, »božičnjek«, ki so ga okrasili s suhim cvetjem ter sadjem in ga obesili v
hiši nad mizo. Prav tako pa so na Dolenjskem nad mizo obešali pozlačena jabolka
in orehe. Ponekod pa je seveda visela tudi smrečica z orehi in jabolki v bohkovem
kotu ali nad mizo (Kuret 1989a: 290, 291, 295).

Pod mizo
Prostor pod mizo je lahko zatočišče, hkrati pa tudi skrivališče. Pod mizo so
se in se še vedno skrivajo ali igrajo otroci, z dotiki na skrivaj dotikajo zaljubljenci,
skrivajo karte goljufi, denar podkupninarji in kot pravi ljudska izštevanka, so včasih
skrivali tudi hrano: »Ženin in nevesta pod mizo štruklje jesta, na vilice jih natikata,
v usta jih pomikata!«

20

(Terenski dnevnik, Jakob Šifrer, 19. 2. 2019) In ker sta

štruklje jedla skrivaj, sta se skrila pod mizo, ravno tako kot se skrijejo otroci, karte,
denar ali odnosi. Večkrat se je tudi že dogajalo, da so na primer otroci metali
hrano, ki je niso marali, pod mizo, včasih pa je bil spodaj tudi kakšen hišni
ljubljenček, ki je hrano pojedel. V sodobnem času miza niti ni več prostor, kjer bi
ženske, kot še ne dolgo nazajpod mizo dajale denar moškim, da je le-ta plačal
kosilo z njenim denarjem, saj se je le-to v svetovnem bontonu s pravicami žensk,
kot pravi Košnikova spremenilo, saj »ženska lahko tudi sama poravna račun v
restavraciji in že dolgo ji ni treba več tiščati svoje denarnice pod mizo v roke
moškemu, da bi ta z njenim denarjem poravnal račun.« (2000: 93) Znano pa je
sicer tudi, da pod mizo kroži »umazan denar«. Najdemo tudi frazo v angleškem
slovarju, ki pravi: »took money under the table« (Merriam-Webster b.n.l.: b.n.s.),
»vzeti denar pod mizo«, to pomeni nekaj skrivnega, nekaj nezakonitega.

20

Riman in ritmiziran vzorec ljudske zbadljivke z intimno zvezo (ženin in nevesta) in prepovedanim, ki so jo
uporabljali otroci. Skozi to se tematizira prazničnost (ženin, nevesta, štruklji) in pa stvari, ki so bile pod mizo
prepovedane (Saša Babič, 4. 5. 2020).

101

Slika 11: Objava z Instagrama v zvezi s politiko, financami in mizo.
Datum: 26. 4. 2020, Zajem slike: Manca Kert, Vir: Instagram 2020a: b.n.s.

Če že omenjamo, da se v sodobnem času ponekod pod mizo meče hrano
(kjer to sicer drugod po hiši/stanovanju načeloma ni dopustno) tudi domačim
ljubljenčkom, na primer psom in mačkom, se vrnimo še v preteklost na slovensko
podeželje, kjer lahko najdemo vzporednico (sicer nekoliko drugačno) z današnjim
časom, saj hiša ni bila namenjena le ljudem, ampak tudi živalim. V hiši, kjer se je
kuhalo, jedlo, opravljalo hišna opravila in sprejemalo obiske, so sobivali ljudje in
živali. V tem glavnem bivalnem prostoru, ki je bil edini topli prostor, je bilo poleg
mize in kuhinje tudi korito za krmo za krave in prašiče. Pod mizo in pod klopmi pa
se je nahajal kotiček za kokoši, imenovan kurji kotec (Keršič 1988/1990: 339).
Klopi pri mizi so včasih služile tudi za posteljo – tako so ljudje pravzaprav
tudi spali ob oziroma pod mizo (Keršič 1988/1990:363). Kdaj pa kdaj so spali pod
mizo tudi kakšni omotični od alkohola, saj se je pogosto reklo, da se je kdo »pod
mizo zgrudil« ali »pod mizo zlezel«, kot pravi tudi ljudska pivska pesem: »Oj
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vinček, hoj, hoj! Bod’ dober z menoj. Nikar me ne vrzi pod mizo nocoj!« (Kunaver
1984: 218) S tem pa prostor pod mizo dobi negativno oznako, ker je bilo in je to
neprimerno (tudi po bontonu), da so pod mizo spali pijanci. Se pa tudi v današnjih
časih zgodi, da pijača spravi koga pod mizo.
Znane so tudi šege, ko so fantje za voščilo ob praznikih uporabili kar mizo v
hiši. Tako so v okolici Ormoža ob praznovanju sv. Barbare mladi dečki, ki so jim
rekli polažarji, hodili po hišah in voščili ljudem, in sicer tako, da so v hiši, v katero
so prišli, zlezli pod mizo in od tam govorili svoje voščilo (Kuret 1989a: 218). Tudi v
času novega leta so mladi hodili po hišah in voščili novo leto. V Halozah pa je bilo
nekoliko drugače, saj so tam poslali mlado deklico, ki je prišla v hišo, zlezla pod
mizo in od tam voščila zdravja in veselja (Kuret 1989a: 442). Zanimiv se zdi
razmislek, od kod bi to lahko izhajalo, zakaj so voščili ravno pod mizo. Za praznik
sv. Barbare sem dobila eno od razlag, da naj bi miza ali prostor pod pečjo,
predstavljal rov – sv. Barbara pa je tudi zavetnica rudarjev, zato so se skrili tja, ker
naj bi le-to ponazarjali (Murkovič 2019: b.n.s.).
Po pripovedovanju sorodnika pa so se otroci včasih na Brezjah skrivali tudi
pod mizo, ko so čakali Miklavža. Pa sploh ne zaradi strahu, ampak zaradi tega,
ker so imeli na mizah nastavljene peharje, ki so čakali na Miklavževa darila. Tako
so pod mizo čakali na Miklavža in na darila (Terenski dnevnik, Vilijem Klanšek, 23.
4. 2019). Pa najbrž so se vseeno čutili varnejše pred parkeljni.
Imel pa je prostor pod mizo tudi magičen značaj. Ljudje so verjeli, da če
bodo v času božiča dali pod mizo poljsko orodje, jim bo to prinašalo srečo, boljšo
rodovitnost na polju in podobno (Kuret 1989a: 314, 315). Ponekod so pod mizo
dali srp, saj so verjeli, da bi z njim lahko sekali meglo, ko bi se približevala nevihta
s točo (ibid.: 317). Hkrati pa je imel na primer v Prekmurju prostor pod mizo tudi
zmožnost napovedovanja, saj so na sveti večer pod mizo položili bučo in dejali, da
če bo zgnila do praznika svetih treh kraljev, bo letina slaba, če ostane zdrava, pa
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bo letina dobra (Kuret 1989a: 361). Tako lahko razberemo, da so ljudje včasih
podmizje dojemali kot kraj neke čarobne moči. 21
Pod mizo torej kroži tudi posebna govorica. Lahko se razvija ljubezenski
govor, z nežnimi dotiki, božanjem in podobno, ali pa bolj grob govor z butanjem in
udarci. Ta se po navadi uporablja, če kdo hoče komu preprečiti, da bi kaj povedal
ali ga kaznuje, če v družbi pove kaj, česar ne bi smel ali ni primerno. Tako ga po
navadi butne z nogo v nogo. Velikokrat z nenamernim butanjem med nogami
sedečih za mizo lahko pride do nelagodja, zmede, ker se ne ve, kdo je koga butnil
ali pa celo do smeha (Terenski dnevnik, 2. 9. 2018).

Fotografija 41: Skrivanje in jok pod mizo

Fotografija 37: Skrivanje pod mizo

Datum: 11. 3. 2019, Foto: Manca Kert

Datum: 2. 2. 2019, Foto: Manca Kert

Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Prostor podmizja je tudi prostor zaščite in skrivališča. Kot sem že omenila,
se otroci pod njo počutijo varno oziroma se večkrat skrijejo pod mizo, saj se tam
počutijo nevidne. Je pa to lahko prostor zavetja tudi med naravnimi nesrečami, kot
je na primer potres, saj v uradnem dokumentu Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje navajajo mizo tudi kot primer zaščite. V napotkih za zaščito je
navedeno: »Poišči zaklon na varnem mestu, na primer pod močno leseno jedilno
mizo. Zavaruj si glavo, oči in vrat. Če se miza med potresom premika, se z njo
premikaj tudi ti, tako da bo vse telo zaščiteno pred padajočimi predmeti. V zaklonu

21

Več o božični mizi v poglavju Šege in navade ob praznikih in drugih priložnostih: Božični čas

104

počakaj do konca potresa.« (Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo 2012:
b.n.s.) Zdi se mi, da danes ponekod takšna obramba ni več primerna, saj nimajo
več povsod na domovih masivnih lesenih miz (katere predstavljajo tudi večji
denarni vložek). Zelo pogoste so danes cenovno dostopnejše mize, ki se jih dobi
že v vsaki prodajalni s pohištvom in si jo lahko privošči skoraj vsak z manjšim
denarnim vložkom. Včasih so bile zato mize tudi bolj dragocene in pomembne,
kakor so mogoče ponekod danes. Pod mize pa so se v času vojnih bombardiranj,
na primer, skrivali tudi v šolah. Tak primer sem zasledila v dokumentarcu Free to
Rock, ki je govoril o vplivu rokenrola na družbene spremembe za železno zaveso
v obdobju 1955–1991. V filmu je prikaz, kako so v šolah vadili skrivanje pod
mizami v primeru bombnih napadov (Brown 2017: b.n.s.).

Fotografija 42: Šolarji vadijo zaščito pred bombardiranjem
Foto: Manca Kert, vir: Brown 2017: b.n.s.

Zanimivo je, da torej miza velja tudi kot varuh, pravzaprav zaščita življenja.
Tako v potresih, kot tudi

kot del velikih cestnih barikad, ki so preprečevale

vojskam vstop v mesto. Je pa v zgodovini posebna hrastova masivna miza imela
posebno vlogo, ko je rešila Adolfa Hitlerja pred atentatom v operaciji Valkira
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(Baigent in Leigh 2008: 52).22 Zanimivo je, da je postalo zgodovinsko dejstvo, da
je prav hrastova miza (sicer s še mnogimi drugimi dejavniki) rešila življenje Adolfa
Hitlerja. Mizo se pojmuje kot rešitelja, a hkrati kot krivca, izdajalca. Tako lahko
zopet vidimo mizo kot subjekt, ki se pojavlja v tem pomenu.

Fotografija 43: Prikaz mize, bombe in ljudi v
operaciji Valkira
Vir: Wikipedija b.n.l.: b.n.s.

Fotografija 44: Štab Volčji brlog po eksploziji
Vir: Wikipedija b.n.l.: b.n.s.

V današnjem času pa velja, da se pod mizo ne skrivajo le otroci, ampak tudi
pravljična čarobna bitja. Vsaj tako, včasih otrokom razlaga Borut Pahor. Našla
sem primer na javnem omrežju Instagram in sicer na profilu predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja, ko je ob mednarodnem dnevu otroka v
Predsedniški palači gostil otroke. Dejal jim je, da se pod njegovo mizo skriva škrat
in da ga vidijo samo poredni otroci. Otroci so se splazili pod predsedniško mizo in
iskali škrata. Ker pa so bili vsi pridni, ga seveda nihče ni našel (Instagram 2019a:

22

Hrastova miza je hkrati rešila Hitlerja, a izdala atentatorja Stauffenberga, ki se je s svojimi pripadniki želel
upreti Hitlerju, njegovi politiki in dejanjem. Stauffenberg je kovček z bombo odložil pod veliko hrastovo
mizo, blizu Hitlerjevega položaja v štabu, imenovanem Volčji brlog. Več vzrokov pa je povzročilo, da njihov
načrt ni uspel. To so bili sprememba prostora, odprta okna, sprožitev le ene bombe od dveh in pa
premaknjen položaj kovčka, ki ga je nek poročnik nevede premaknil višje pod mizo. Le-ta jo je položil za eno
od težkih hrastovih nog mize, na katerih je stala. To niso bile navadne noge, ampak masivni kosi lesa po vsej
širini mize. Tako je Hitlerja pred udarom eksplozije varovala dobrih deset centimetrov debela plošča mize,
pa tudi njeni podstavki, ki so prestregli udarno silo eksplozije (Baigent in Leigh 2008: 52). Hitler pa naj bi se
ravno v trenutku eksplozije raztegnil, skoraj ulegel, čez celotno ploščo mize, saj je želel bolje videti določen
kraj na karti, ki je bila razgrnjena čez mizo. Tako je tudi sama mizna plošča zaščitila in rešila njegove glavne
dele telesa (Manvell 1975: 94).
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b.n.s.). Je pa Pahor na Instagramu za Prešernov dan tudi razkril škrata, ki se
skriva pod mizo (Instagram 2020: b.n.s.).

Fotografija 45: Otroci pod predsednikovo mizo iščejo škrata
Datum: 9. 10. 2019, Zajem zaslona: Manca Kert, Vir: Instagram 2019a: b.n.s.

Fotografija 46: Škrat pod predsednikovo mizo
Datum: 8. 2. 2020, Zajem zaslona: Manca Kert, Vir: Instagram 2020: b.n.s.
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Ob mizi
Prostor ob mizi pa lahko razumemo tudi kot združevanje, druženje,
pravzaprav predstavlja tudi skupnost. Ob mizi se ljudje zberejo, posedejo, se
pogovarjajo, jejo, pijejo, se kregajo, veselijo, delajo, molijo in se dogovarjajo.
Večkrat predlog »ob« zamenja tudi »za«, saj velikokrat uporabimo: »Pridi za
mizo!« ali »Usedi se za mizo!« kar ima pravzaprav enak pomen usesti se ob mizo.
Kot sem že omenila, je bila včasih in ponekod je še danes ob mizi večkrat prisotna
molitev. Zakaj so ljudje izbrali mizo za posvečen prostor, kjer se moli? Najbrž zato,
ker je prostor združevanja, ker je »popek« – središče bivalne hiše, pa tudi zato,
ker na mizo prihaja hrana, ki predstavlja preživetje, molitev ob mizi pa predstavlja
lahko tudi zahvalo za hrano. Kot o molitvi ob mizi pred jedjo navaja Ramovš: »Ob
hranjenju se ljudje tudi duhovno poglabljamo in s tem telesni hrani dodamo
duhovno. Hrano doživljamo kot dar in smo hvaležni zanjo, pred jedjo molimo, ter
hrano delimo s potrebnimi.« (Ramovš 2017: 365) Ramovš dodaja še to, da so
verni ljudje včasih pred in tudi po jedi ob mizi molili (Ramovš 2017: 367). Torej je
bila nekoč molitev res pomembna »dejavnost« za mizo slovenske krščanske
družine. Danes pa se mi zdi (vsaj glede na opazovanje), da je pri nekaterih
krščanskih družinah tudi ta obred izginil iz vsakdanjika, saj pogosto ljudje ne jedo
več skupaj ali jim čas ne dopušča, v glavnem, molitev se je pri velikih družinah
izgubila. Mogoče je prešla na osebno raven, saj se pogosto ljudje le še pokrižajo
pred jedjo. Pri nas doma se po navadi moli ob praznikih ali kakšnih praznovanjih,
ko je naše omizje polno.
Prostor ob mizi pa je lahko tudi nevaren, sploh za otroke, saj njihove glave
po navadi segajo ravno do roba mize, zato se pogosto zgodi, da se kdo z glavo
udari vanjo. To se je na veliki petek leta 2019, ko smo za mizo barvali pirhe
zgodilo tudi pri nas. Nečak Voranc je tekel okoli mize in se z glavo udaril ob rob ter
zajokal, da se je z glavo udaril ob mizo, drugi pa so rekli, kot večkrat poprej: »Reci
mizi ti, ti,« hkrati pa si moral udariti po njej, kot da jo kregaš, ker te je udarila
(Terenski dnevnik, 19. 4. 2019). Pogosto se krivdo obrne na kogar koli drugega
(tudi na predmet) in se ne prevzame krivde za lastno (v tem primeru) nespretnost
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in nerodnost. Tako v tem primeru mizo spet poosebimo, saj jo pravzaprav
zmerjamo in se z njo pogovarjamo.

Na mizi
Prostor na mizi, je tisti del, ki je najbolj razkrit, »razgaljen« in opazen. Nanjo
prihaja hrana, odlagajo se stvari, naslanjajo se ljudje, igrajo igre, na njej včasih
tudi kdo zaspi (večkrat zaradi prevelike utrujenosti ali premočne opitosti). Ko sem
bila stara približno deset let in sem bila s starši v kakšni restavraciji zvečer, sem
večkrat kar zaspala za mizo. Danes se mi to ne zdi primerno, ampak očitno mi je
bilo kot otroku to dovoljeno. Vendar se v današnjem času še vedno lahko zgodi,
da najdemo koga spati na mizi, saj nekateri poklici zahtevajo delo ponoči, na
primer varnostniki, ki včasih zaspijo tudi ob mizah ali tudi v pisarnah, kjer nekateri
ljudje preživijo cele dneve in malo zaspijo na pisalni mizi. Seveda pogosto na mizi
zaspijo tudi učenci, dijaki in študentje, ki se učijo dolgo v noč ali pa jim učne snovi
zapirajo oči. Vendar ti primeri so načeloma le del počitka, ne namenskega spanja
na »ležišču.« Na mizi pa imajo ljudje celo spolne odnose, čeprav poznamo del
pregovora: »Na mizo spada samo hrana.«. »Ekstremna drugačnost je namreč
izpostavljena negativnim ocenam in reakcijam okolice. Svoje ravnanje posameznik
pri tem niti ne čuti kot zunanje vsiljevanje, saj je predstave o družbeno in kulturno
primernem skozi socializacijske in inkulturacijske procese ponotranjil in so s tem
postale del njegove notranje samokontrole.« (Južnič 1998:41 cit. v Žagar 2006)
Zato se mi zdi, da so takšni primeri glede primernega in neprimernega zelo odvisni
od same vzgoje človeka. Seveda pa je odvisno tudi od zunanjega opazovalca, ki
bi lahko to ocenil kot negativno, medtem, ko se akterju to ne bi zdelo nič
posebnega. In kot pravi Douglasova: »Naše vedenje, povezano z nečistostjo je
odziv, ki obsodi vsak objekt ali idejo, za katerega obstaja verjetnost, da bi zmešal
naše cenjene klasifikacije ali jim nasprotoval.« (Douglas 2010: 70) Prav tako lahko
razmišljamo tudi o naslednjem primeru. Prostor na mizi je tako lahko tudi
pokazatelj zabave, pravzaprav je indikator dobre zabave, saj kadar se zabava zelo
razživi, ljudje včasih tudi plešejo na mizah. To se nam je dogajalo tudi na
vsakoletnih tematskih zabavah s folklorno skupino. Ko je bila zabava na višku, je
tako kot vedno sledil ples na mizah, kot tudi prikazujejo spodnje fotografije. Kdaj je
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to primerno in kdaj ne, se mi zdi zelo odvisno od same situacije, družbe, prostora,
od priložnosti in zelo pomembno – od tistega, ki vrednoti. Glede na to, da, ples na
mizi lahko povežemo tudi z umazanijo (na mizi) bi lahko v takem primeru lahko
rekli da: »našo predstavo o umazaniji opredeljuje dvoje: skrb za higieno in
spoštovanje konvencij. Pravila higiene se seveda spreminjajo skupaj z napredkom
medicine. Kar se tiče konvencionalne plati izogibanja umazaniji, ta pravila lahko
postavimo na stran zaradi prijateljstva,« (Douglas 2010: 32) ki pa je v tem primeru
(ob zabavi prijateljev) definitivno prisotno. Lahko pa bi to razumeli tudi kot načrtno
željo kršenja konvencij, s tem pa utrjevanje identitete, da bi lahko delovali zunaj
konvencionalnega.
Kot sem že omenila pri večfunkcionalnostih miz, postane prostor na mizi ne
le oder za ples, ampak tudi oder za glasbenike. Spontano ali namensko – v
primeru Rezijanskih godcev namensko, saj so, kot sem že omenila, potrebovali
dobro, donečo podlago za tretji inštrument – nogo, s katero je citirist udarjal ob tla
in s tem izvajal tudi tolkalske zvoke (Strajnar 1988: 21, 25).

Fotografija 47: Ples na mizah, tema Cirkus

Fotografija 48: Ples na mizah, tema Neandertalci

Datum: februar 2016, Foto: Manca Kert, Hrani: AFS

Datum: februar 2017, Foto: Manca Kert, Hrani: AFS

Ozara Kranj.

Ozara Kranj.

Kakor se na mizo ni smelo usesti (kot bomo obravnavali pri pravilih vedenja
za mizo) pa so imeli včasih tudi pravila, kje smejo in ne smejo biti živali. V prvi
polovici 19. stoletja so bile razmere glede higiene na podeželju, na kmetijah še
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zelo slabe, saj so ponekod ljudje še vedno živeli skupaj z živalmi (Keršič
1988/1990: 375). Tako so se živali znašle tudi znotraj kmečkih hiš, celo sobivale
so z ljudmi. Zato pa je Slomšek v svojem delu, kmetom želel predati del bontona,
da bi se začeli lepše obnašati in bi upoštevali pravila higiene. Prepoveduje živali
na mizah, ko piše: »Kuretine, svinj in druge živine v hiši ne redi; tudi v kuhinjo ali
pred prag je vaditi ne. Mačke naj miši lovijo in po mizi ne skačejo.« (Slomšek
1857:51, 52) Danes pa so se ta pravila nasprotno z ostalimi nekoliko spremenila,
saj danes lahko pri ljudeh, predvsem v stanovanjih (niti ne na kmetijah) najdemo
živali, kot so mački in psi, ki jim je dovoljeno vse – ponekod tudi skakanje na mizo
in klop, tudi med obedom, saj danes nekateri ljudje svoje domače ljubljenčke
smatrajo za člane družine, ki so torej lahko del omizja – tudi če je ta prostor na
mizi. Tako lahko vidimo, da se na nek način zopet vračamo v preteklost, kjer je
bivanje ljudi in živali ponovno prepleteno (kot v zgodovini na slovenskih kmetijah)
– čeprav so razlogi drugačni. Včasih je bil preplet zaradi prostorske stiske in
segrevanja bivališča, danes pa po opažanju zaradi tega, ker so ponekod živali
postale družinski člani, ki imajo pravico sobivati z ljudmi.
Je pa prostor na mizi lahko tudi del obdarovalnega obreda. Pri nas doma in
najbrž tudi marsikje drugod je bila miza tisti predmet, ki je prva »zagledala«
svetega Miklavža. Vedno so bili darovi, ki jih je prinesel sveti Miklavž na mizi. Tam
so bili postavljeni peharji, notri pa darila. Vedno smo se veselili, tudi tako (drugače)
»obložene mize«.
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Fotografija 49: Bogato obložena miza z darili svetega Miklavža
Datum: 5. 12. 2017, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Ena najbolj vizualnih stvari na mizi pa je njena okrasitev oziroma sama
oprema, ki se pojavlja na mizi. Prti so eni izmed predmetov, ki glede na moje
opazovanje še vedno pogosto okrašujejo kmečke in meščanske mize. Pa ne vsak
dan. V času 19. stoletja na kmečkih domovih za obroke ob delavnikih miz niso
posebno pripravljali. Na nepogrnjeno mizo so razdelili žlice in vilice, gospodar pa
je dobil tudi nož. Na sredo mize je nato gospodinja postavila skledo z jedjo. Ob
nedeljah in cerkvenih praznikih ali ko so v hišo dobili gosta, pa je večina kmečkih
družin mizo pripravila lepše kot vsak dan. Mizo so v takih primerih primerno
počistili in pogrnili s prti (Keršič 1988/1990: 357). Včasih so bili prti zelo dragocen
predmet, danes pa imamo več prtov – nekateri so za vsak dan, drugi,
dragocenejši, namenjeni le za praznike, ponekod pa prtov sploh ne uporabljajo.
Tako je torej prt pravzaprav obleka mize, vsakdanja in praznična. Miza je s prtom
olepšana, olepšan pa je tudi prostor, kjer stoji. Prti imajo lahko tudi osebno noto in
kot je zapisal Ramovš: »Družinsko skupno mizo krasijo prti z različnih koncev
sveta. Najbolj slovesen je tisti, ki ga je naredila soseda Jelka, ki je imela za to isto
mizo skozi vse leto z našimi tremi deklicami in deklicami iz naših koncev krožek za
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vezenje; ta prt je vedno na mizi za veliko noč.« (Ramovš 2017: 365) Včasih je
veljalo, da se za praznične dogodke uporablja bele in bolj nevtralne prte, danes pa
ni več zapovedana nobena barva, kot piše Grilčeva in nadaljuje, da je lepo
pogrnjena miza osnova za celotno dekoracijo, zato se je temu treba zelo posvetiti.
Lahko pokrijemo celotno mizo ali le del mize z dekorativnim pogrinjkom. Zadnje
čase so modne mize iz staranega lesa, podeželskega videza, zato je takšno mizo
škoda prekriti s prtom (Grilc 2016: 7). Vendar pa včasih prt tudi ščiti pred
poškodbami mize, kot so na primer mastni madeži in razne odrgnine pribora in
podobno.

Fotografija 50: Prtiček, potica in pirhi na domači mizi
Datum: april 2017, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Poseben predmet, ki je včasih (ponekod na podeželju še danes) ob
božičnem času pristal na mizi, pa je bil vsekakor božični kruh, ki je moral biti na
mizi vse tri božiče (božič, novo leto, sv. trije kralji). Ponekod po Sloveniji omenjajo,
kako so s prti pokrili take mize in kruhe (ki so jim rekli tudi poprtnik), in da je bila v
tem primeru tako pogrnjena miza, sveta miza in je tako ostala vsaj do novega leta,
oziroma do svetih treh kraljev (Kuret 1989a: 319). Na mizi pa niso le hrana in prti,
včasih se je na mizi ob božičnem času znašla tudi božična smrečica, ki se je
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prestavila iz bohkovega kota, kjer je visela, na drugo mesto – torej na mizo (Kuret
1989a: 295). »Krščanstvo je obdalo božično mizo z vsem, kar je bilo na njej,
zraven nje in pod njo z nekoliko nejasnim ˵blagoslovom.”« (Kuret 1989a: 321)
Danes pa glede na opazovanje na mizi za božične praznika marsikje po
domovih lahko vidimo božično okrasje in pa adventni venček, ki je pogosto
prisoten v krščanskih in tudi nekrščanskih družinah, kjer sveče predstavljajo štiri
adventne nedelje in ima vsaka svoj pomen. Ponekod se torej ljudje na adventne
nedelje zbirajo ob mizi in ob venčku na mizi ter molijo. Nekrščanske družine pa
venček uporabljajo tudi kot okras in pa kot »odštevalnik«, ki odšteva dneve do
božiča. Vsekakor ima tudi adventni venček na mizi tako okrasni kot duhovni
pomen. Ne le ob božiču, tudi za druge praznike ali vsakodnevno pa na mizah
lahko najdemo tudi različne okrasitve, posode s tematskimi okraski ali le rože in
podobne stvari, ki dajejo mizi okrasno noto, hkrati pa dopolnjujejo vzdušje ob mizi.
Mizo in njeno omizje je težko dojemati kot poseben prostor, ločen od
ostalega. Vendar ga pogosto uporabljamo tako v besedi kot praksi. Sami mizni
horizonti, ki predstavljajo tudi prostore na, pod, nad, ob, za mizo so vsakodnevno
uporabljeni v življenju ljudi. Spet so nezavedni, a so del vsakodnevnega druženja
pri mizi.
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7.DRUŽBENI VIDIK MIZE
7.1.

POMEN DRUŽINSKE MIZE

»V družini je skupna miza eno od pomembnejših domačih zdravil za lepo
sožitje – miza in kar se ob njej dogaja.« (Ramovš 2017: 365)
Pomen družinske (oz. kuhinjske, jedilne) mize, kjer se pogosto odvija in se
je odvijalo družabno življenje družine oz. prebivalcev hiše/stanovanja, se je
spreminjal skozi zgodovino vse do danes. Za družinsko mizo se odvijajo različne
stvari – vsekakor ni namenjena le hranjenju, ampak tudi družabnemu 23 življenju
družine. Kot pravi Ovsec, družabno življenje označuje posebnost neke dobe, v
kateri so njegove oblike nastajale, se razvijale in posledično spreminjale.
Predvsem to velja za preteklost, ko so družabno življenje precej pogosteje kot
danes, spremljale številne šege in navade oziroma natančna pravila ravnanja.
Zato pa je bilo družabno življenje tudi sestavina družbenega ugleda (Ovsec 2005:
7,8).
Družabno življenje je priča sedanjosti in preteklosti, saj odseva življenjski
slog ljudi, ki se spreminja skupaj z ljudmi. V življenju se spreminjajo način življenja,
kultura, moda, trendi, struktura prebivalstva, z vsem tem pa se hkrati spreminja
tudi družabno življenje (Ovsec 2005: 7). Po osebnem doživljanju ter opažanju
okolice je bil včasih aspekt druženja za mizo res bolj prisoten, saj ljudje nismo
imeli računalnikov, mobilnikov, tablic in drugih motilcev, ki so danes prisotni in nas
odvračajo od realnega družabnega življenja, saj nas vlečejo v drugačno – virtualno
družabno življenje. Lahko si predstavljamo ali se spominjamo, da smo se včasih
več pogovarjali in več družili, tako za mizo kot na splošno. Današnji čas je prav
tako obtežen s hitenjem in primanjkovanjem časa, zato je tisti čas, ki ga preživimo
skupaj z družino ali družbo za mizo, res dragocen. In tako se lahko zavemo, da
23

Družabno – nanašajoč se na medsebojne človeške odnose v določenem okolju, krogu in druženje zaradi
pomembnega osebnega, kulturnega, verskega ali športnega dogodka (Ovsec 2011: 101).
Družbeno – nanašajoč se na družbo; življenjsko področje, v katerem najposredneje delujejo in se izražajo
medčloveška razmerja na ravni posameznikov in različnih skupnosti (Kremenšek 2011: 101).
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»nedeljsko kosilo uspe, ko družina ob mizi obsedi in vidimo, da se nikomur
nikamor ne mudi. Prijetno kramljanje o dogodkih in načrtih, ki nas čakajo v
prihodnjih dneh, druženje nehote prevesi v popoldanske ure.« (Grilc 2016: 113)
To, da človek obsedi za mizo, je lahko tudi kazalec dobrega kosila in dobre
družbe, dobrega počutja. In vse to potrjujejo tudi besede zaporniškega duhovnika
Roberta Friškovca pri poročni pridigi: »Miza ni samo za to, da se ob njej najemo
telesne hrane, ampak je element, ki nas povezuje. Žal se danes veliko ljudi ne zna
več usesti okoli mize in biti povezani, spregovoriti in slišati drug drugega.« (Robert
Friškovec, 24. 6. 2018)

Fotografija 51: Družina za družinsko mizo ob zajtrku na poročno jutro hčerke
Datum: 7. 9. 2019, Foto: Albare, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Lahko pa se ob družinski mizi poleg pozitivnih stvari in druženja dogajajo
tudi negativne. Lahko je miza tudi tisti prostor, ki se ga ljudje bojijo oz. se ga
izogibajo, saj lahko izzove neprijetne pogovore ali celo kreg. Če ljudje za mizo niso
v dobrih odnosih, se težko pogovarjajo in ravno to lahko pripelje do izogibanja
mizi, saj se ob nekaterih pogovorih ali tišini lahko pojavlja slabo vzdušje. Miza je
lahko negativno območje tudi zaradi alkoholizma, ki se ponekod pojavi tudi ob
mizi, tam pa pride pogosto na plan tudi resnica, ki je včasih za koga od prisotnih
boleča. Za mizo se lahko izvaja tudi neenakovreden odnos med moškim in
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žensko, kjer moški želi biti postrežen, ženska pa je le ena od tistih, ki mora ob mizi
delati, ne le uživati. Res je, da je pogovor za mizo pomembna stvar, vendar je
lahko tudi težka, če pogovori in druženje ob njej ne vodijo v pravo vzdušje,
posledično pa v slabe odnose. Ni pa nujno, da ima vsak človek za svojo mizo
družino, prijatelje. Lahko je za mizo sam – kar pa lahko zopet izzove negativne
občutke zapostavljenosti, osamljenosti in spominov. S tem je izoliran, drugačen od
drugih, ki sedijo za mizo, ki poosebljajo družbenost mize, kot prostora. Vendar se
vseeno nekateri za to odločijo sami, ki mogoče lažje živijo kot samotarji, kot pa v
družbi. Ali pa si za mizo preprosto želijo biti sami, želijo si mir in v tem uživajo.
Tako je pomembno na mizo kot na družabni prostor, kjer se srečujejo ljudje,
gledati z dveh zornih kotov, kot prostor prostovoljnega ali prisiljenega preživetega
časa za mizo, tudi kot družabni prostor in prostor tistih, ki so za mizo sami – si to
želijo ali ne. Tako pa tudi moj spomin sega v čas pubertete, ko sem se želela
izogniti družinski mizi, ker sem se želela izogniti pogovoru. Tako je bilo v časih
kakšnega krega, zadrževanje za družinsko mizo zares mučno, zato sem kdaj
hitela stran od nje. Včasih pa mi je z ljudmi ob sebi dala tudi uteho in dober
pogovor.
Zanimiv pogled na družabno omizje pa lahko najdemo tudi v poljudni
literaturi (skozi katero sem lahko tudi iz druge perspektive analizirala družabno
življenje za mizo), kjer avtorica opisuje zgodbe ob kuhinjski mizi. Tudi ona trdi, da
so si včasih za kuhinjsko mizo večkrat pripovedovali zgodbe in govorili o življenju,
kot pa v današnjem času. »Sedeti okoli mize in pripovedovati ter poslušati zgodbe
ni le način preživljanja časa, marveč podajanje modrosti. Snov, ki nam pomaga
živeti življenje, vredno spominjanja.« (Remen 2011: 10, 11) Zgodbe ob kuhinjskih
mizah večinoma pripovedujejo o zelo podobnih stvareh in temah kot so zgodbe o
imetju, pridobivanju in izgubljanju, zgodbe o spolnosti, moči, bolečini, ranah,
pogumu, upanju in zdravljenju, o samotnosti in koncu samotnosti. Vse te zgodbe
pripovedujejo človeško zgodbo, ki ljudi prebudijo, se jih dotaknejo in jih vsakič
znova stkejo v družino (Remen 2011: 10, 11). Ravno zato je pogovor pomemben
za vsako družino, kot tudi za vsako družbo, ki se sreča ob skupni mizi. Vsaka
družina je zgodba, ki se piše tudi za kuhinjsko, družinsko mizo. In pomemben je
prav vsak član, ki sedi za tem predmetom, ki »lepi« (prostovoljno ali prisilno)
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družino in odnose. »Kuhinjska miza je izenačeno igrišče. Vse zgodbe so enako
pomembne. Modrost v zgodbi visoko izobraženega in vplivnega človeka pogosto
ne presega modrosti v zgodbi otroka.« (Remen 2004: xxix) Zato je miza tudi
pomemben prostor poslušanja. Poslušanja zgodb drugih.24
Jedilna miza je tako pogosto središče družinskega vsakdana in lahko tudi
predstavlja družino v celoti. Če je kdo v družini odsoten, lahko prazni prostor za
mizo tiho predstavlja manjkajočo osebo. To se zgodi tudi, ko otroci zapustijo
domove (Visser 1991: 82) ali tudi ko nekdo umre. Ta prostor za družinsko mizo
torej lahko predstavlja veliko bolečino ali drag spomin ali oboje. Zanimivo, da se
mogoče zaradi tega praznega mesta za omizjem, lahko spreminja sedežni red in
celo samo omizje, ki se prilagaja temu prostemu mestu, ki pravzaprav predstavlja
neko osebo, ki je bila »vpisana« v ta prostor ob omizju.
Pomen družinske mize pa ima ponekod tudi sama miza. Sam les, iz
katerega je narejena – kot pravijo »duša mize«. Saj nekaterim ogromno pomeni, iz
česa je miza narejena in hkrati to tudi pripomore k njihovem združevanju za mizo.
Teolog, psiholog, antropolog in socialni delavec Jože Ramovš opisuje svojo mizo
in njen pomen za njegovo družino: »Dali smo razrezati hlod stare češnje iz
domačega kraja v masivne deske za novo družinsko mizo. Družinska prijateljica
arhitektka in izkušen star mizar sta ustvarila veliko, trdno in lepo družinsko mizo.
Desetletja je niso razmajala niti za milimeter, čeprav na njej skoraj vsak teden
mesimo tudi domači kruh. Okrog nje se zbiramo. Predvsem k nedeljskim kosilom,
ko se nikomur nikamor ne mudi. Če se le da, se ob njej posedemo tudi k skupnim
dnevnim obrokom; vsaj k enemu. Nešteto prijateljev, znancev in trenutnih gostov
je z nami sedelo za družinsko mizo.« (2017: 365) Vsakodnevne obroke za mizo
(ponekod ne nujno ob njej) lahko dojemamo kot nujnost, kot potrebo po hranjenju.
Tako so tudi obroki za skupno mizo povzročitelji družabnosti, sploh če se ob njih
lahko zbere družina.
24

Kot piše Remenova, v sodobnem času ljudje večinoma nimamo več časa prisluhniti, prisluhniti zgodbam
za kuhinjsko mizo življenja. In ker nimamo časa in energije prisluhniti in se izpovedati, iščemo strokovnjake,
ki bi nam svetovali, kako bolje živeti, beremo knjige, ki bi nam lahko pomagale. Namesto, da bi se preprosto
poslušali, ob vsakdanjem predmetu, ki je večno le tiho, a lahko vzpodbudi nas, da poslušamo vsakdanje
običajno dogajanje naših najbližjih, kar pa nam pomaga doumeti bistvo življenja in našega bitja (Remen
2004: xxix).
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Drug aspekt pa je tudi to, da v goste sprejemamo prijatelje, sorodnike, ki se
usedejo za našo mizo. Koliko ljudi se je že usedlo za to mizo. Koliko idej, novic,
dogovorov, pogovorov se je že spletalo nad njo (in pod njo). Ko začnemo o tem
razmišljati, kmalu ugotovimo, da je res miza lahko »lepilo« družabnosti – tako
notranje (družinske) kot zunanje (prijateljske ali tudi neprijateljske).
Zanimiv primer prijateljske mize, kjer se poudarja pomen družabnosti za
mizo, pa je miza dokaj klasične izdelave, ki nosi zanimivo sporočilo (tako, kot si mi
mizo in njeno družabnost predstavljamo), saj je denimo znan primer, ko je gospod
oblikoval »mizo za prijatelje«. Vsaka miza je lahko namenjena prijateljem, ampak
gospod je to želel še bolj poudariti – zato je vanjo vžgal kitici pesmi Andreja
Šifrerja, Za prijatelje. In ta miza je res namenjena le prijateljem in dobremu
druženju ob njej (Markelj 2016: b.n.s.). Včasih so to samo čutili, danes pa poleg
tega na mizo to še napišejo. Primerno – ne tako kot v šolah in drugod, s pisalom
namerno, da bi poškodovali mizo in na njej pustili svoj odtis. Skozi zadnje sta si
pravzaprav oba primera sorodna – želja po tem, da bi na mizi ostalo nekaj, česar
bi lahko bile deležne tudi naslednje generacije.

Fotografija 52: Miza za prijatelje
Vir: Markelj 2016: b.n.s.
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Miza pa je tudi povezovalec generacij – staršev in otrok, pa tudi starih
staršev in drugih. Pogosto se ob njih poslušajo zgodbe in pripovedi, vendar niso
pa le zgodbe, odnosi in zgodbe tisti dejavniki, ki ustvarjajo družabnost za mizo. To
so lahko tudi igre, delo za mizo in podobne stvari.

Fotografija 53: Druženje in igra generacij ob družinski mizi
Datum: 25. 1 2018, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

7.1.1.

Družabne igre za mizo

Iger za mizo poznamo kar nekaj, tako za otroke kot odrasle. Sicer pa naj bi
bila igra najpomembnejši dejavnik v primarni in sekundarni socializaciji človeka
(Šugman 2004: 23). Nekaj teh iger se spominjam iz svojega doživljanja teh – ena
izmed njih je igra Ejncerji, cvajerji, kjer se ljudje preštejejo po 1 in 2 in vstajajo od
mize, najprej enke, nato dvojke. Takšne podobne igre ob mizi so se razvile tudi v
sodobnosti, na primer igra Mizce, kjer vsi enakomerno po mizi udarjajo določen
ritem, ali igra s kozarci in steklenicami, ki jih po ritmu udarjaš po rokah in mizi, v
tujini znano tudi ob pesmi Cup song.
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Poznamo pa še kar nekaj ljudskih iger, ki jih opisuje Šugman v svojem delu,
na primer Dan in noč, kjer otroci sedijo okoli mize in eden od zbranih govori dan ali
noč. Vsakič, ko reče dan, morajo otroci vstati od mize in ko reče noč, se morajo
usesti. Kdor se zmoti, izpade in mora zapustiti mizo (2004: 94). Ena izmed znanih
iger je tudi Leti, leti …, kjer se sodelujoči posedejo okoli mize in je eden vodja. Vsi
z iztegnjenimi kazalci udarjajo ob mizo. Vodja reče »Leti, leti, leti krava!« in dvigne
kazalca. Kdor ponovi za njim in dvigne prste, izpade, saj krava ne leti (ibid.: 204).
Naslednja igra Kuhlo vleči iz Podgorja pa se izvaja tako, da igralci sedijo za mizo
in imajo roke pod prtom, kjer je tudi kuhalnica. Kuhalnica potuje iz roke v roko. Na
besede »Valter, Valter, Valter – hot!« je treba kuhalnico izpod prta pokazati
sodelujočim. Tisti, pri katerem se je kuhalnica ustavila, dobi kazen (ibid.: 195).
Znane pa so tudi fantovske igre za mizo. Ena izmed njih je Krst, ki bi ji lahko
pripisali tudi iniciacijsko naravo. Vsak fant, ki je v okolici Lendave želel postati član
vaške fantovske skupnosti, je moral prestati krst. Tako je fant moral pri tej igri
sonožno skočiti na mizo ali točilni pult ali celo preko njega. Pri tej igri je šlo
predvsem za vprašanje časti in če fant tega ni opravil je bilo zanj to veliko
ponižanje (Šugman 2004: 195). Pripoved o takšni iniciacijski igri v naših krajih, pa
sem zasledila tudi pri sogovornici, ki je dejala, da je njen praded, ki je bil
priseljenec iz Primorske, moral v gostilni na Laborah pri Kranju (blizu Stražišča) z
zobmi dvigniti mizo z zvrhanim štefanom vina na njej, zato, da se je dokazal (Anja
Draksler, 14. 6. 2020). Igra Peter in Pavel, ki izhaja iz Štajerske je igra, kjer
fantoma zavežejo oči in jima v roke dajo ruti. Njuna naloga je, da poskusita čim
večkrat udariti drug drugega, medtem, ko se lovita okoli mize (ibid.: 313). Pri igri
Roke lamati ali Bika ubijat, ki je prisotna v okolici Laškega in pa vsekakor tudi
drugod po Sloveniji in svetu, pa dva fanta sedita za mizo eden nasproti drugemu.
Primeta se za dlani, tako da se s komolci dotikata mize. Njuna naloga je, da vsak
svojo roko potiskata v svojo stran. Zmaga tisti, ki nasprotniku roko položi na mizo
(ibid.: 330).
Nekatere od teh iger (vsaj kar opažam v sodobnosti), so se lahko razvile ob
mizah, ko so ljudje npr. čakali na hrano ali ko so jo že pojedli, druge pa tudi zaradi
tega, da so se na primer mladi fantje dokazovali. Ampak ali so se vse te igre in
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delo za mizo (prebiranje fižola in podobno) razvile zaradi družabnosti oziroma, da
bi vzpodbudile družabnost, ali se je družabnost razvila zaradi tega dela in iger.
Kdo je tu odvisen od koga, to je lahko dobro vprašanje. Tako lahko tudi
domnevamo, da gre za prepletenost dela z družabnostjo, česar je bilo v zgodovini
tega vsekakor več, kakor lahko opažam v sodobnosti.
Pogosto se za mizo pojavljajo tudi igre povezane s pijačo, le-ta pa je
povezana tudi z zdravicami. Vino je včasih krožilo okoli mize v poliču ali čutari
tako, kakor kroži sonce – od vzhoda proti zahodu (Keršič 1988/1990: 353). Iz tega
kroženja se morda razvijejo pesmi (»Miza je na štir’ vogle, glažek pa okoli gre …«
(Zorec 2014: 71)) in nato s tem povezane pivske igre, kjer vino kroži od enega do
drugega sedečega za mizo.
So se pa zdravice razvile tudi iz časov, ko je dal gostitelj na domu ob
kakšnem praznovanju, gostiji ali v gostilni na mizo samo en kozarec za vse omizje.
Tako je dobesedno ena kupica po mizi špancirala, kot poje pesem, in je vsak pil le
takrat, ko je prišla do njega. Pri velikem omizju to ni bilo velikokrat. Takrat so okrog
mize sedeči tistemu, ki je pil, zapeli zdravico in jo ponavljali, dokler ni kupice
izpraznil in jo dal naprej (Kunaver, Kumer in Ložar - Podlogar 1987: 121). Danes
pa je petje zdravic bolj družabna zabava, saj pije vsak iz svojega kozarca (ibid.:
131).
Ob teh igrah se je torej pojavilo kar nekaj zdravic: »Ena kupica, zrelga
vinčeca, gor pa dol po mizi je špancirala. Pa na zdravje našmu Janezu, pa sam
Boga ga naj živi.”« (Kunaver, Kumer in Ložar - Podlogar 1987:131), »Majolka bod’
pozdravljena, na mizo si postavljena …« (Zorec 2014: 60 ), »Primi bratec, primi
bratec kupico, izprazni jo, povezni jo na mizico!« (Zorec 2014: 71) in »Na mizi stoji
(vino), ‘z majolke veli: Oj, bratec, le pij, pij, pa drugič nalij!« (Kunaver 1984: 218)
Zanimiv pa je tudi primer, ki sem ga opazila med opazovanjem pri mlajši in
srednji generaciji (do 40 let), da ljudje, družba, ko nazdravi s pijačo, po vzkliku »na
zdravje« s kozarcem udari ob mizo, šele nato pije. To pogosto naredim tudi sama
v različnih družbah. Večkrat so rekli, da se udari, nato pa pije »na eks«, »do dna«,
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čeprav marsikdo tega ne naredi npr. s polnim kozarcem vina. Ta udarec se tako
po nazdravljanju naredi že samodejno, ne da bi vedeli, zakaj (Terenski dnevnik, 7.
3. 2020). Zanimive so razlage, ki sem jih prebirala na nekem forumu, kjer si ljudje
različno razlagajo zakaj to delajo. Nekateri pravijo, da gre za »ozemljitev«, da
človeka pijača ne strese, ko jo spije. Večina ljudi pa ne ve, zakaj to počne, zaradi
navade, ki pa se je razvila v zadnjih približno desetih letih. Tako tudi ta navada
vključuje mizo, le da razlaga te navade ni znana, združuje pa ljudi različnih
generacij in v različnih regijah po Sloveniji (Alter.si 2015: 1,2).
Tako so predmeti sposobni nase vezati ideje in posledično vplivati na ljudi,
zato s pomočjo določenih predmetov lahko tudi lažje razumemo družinske odnose
(Balažova 2017: 83). Miza je lahko torej tudi predmet, skozi katerega se dobro
izražajo odnosi med ljudmi.

7.2.

OBNAŠANJE ZA MIZO

»Za mizo nismo ˵mali bogovi”.« (Košnik 2000: 93)
Obnašanje za mizo ali vedenje je pravzaprav nek ritual, ki je nastal zaradi
drugih ljudi in zaradi samega odnosa med ljudmi (Visser 1991: 39). Je pa
obnašanje za mizo v današnjem času zelo pomembno. Razlikuje se glede na
kulturo in priložnost, zaradi katere se znajdemo za mizo. Skozi stoletja in različne
kulture so se oblikovali vzorci obnašanja za mizo oziroma bonton. In kot pravi
Visserjeva, je obnašanje za mizo postopoma razvijalo svoj sistem, ki se je
spreminjal, da bi ugajal različnim okoliščinam, hkrati pa tudi ohranjal svoje običaje
(1991: ix-x). Da pa se je človek razvil v osebo, ki se ustrezno (za svojo družbo)
obnaša za mizo, pa je bila zelo pomembna tudi socializacija (sploh otroška,
primarna socializacija). Kot pravi Marcel Mauss, ki se ukvarja s telesnimi
tehnikami, da je pomembno, kako se telo uči, oziroma, kako ljudje v različnih
družbah tradicionalno uporabljajo telo, kar pa hkrati velja tudi za telesno držo, kjer
ima vsaka družba navade, ki so značilno njene (1979: 97, 99).
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»Obnašanje za mizo je staro kot človeštvo samo, saj nobeno človeško bitje
ne more obstajati brez tega.« (Visser 1991: 1) Tukaj bi lahko omenila, da ta izjava
najbrž zajema predvsem mizo, ki še ni bila miza, ampak bolj kot prostor, kjer so
ljudje jedli, si delili hrano. Saj je skozi samo zgodovino, človek počasi razvijal
prostor, ki mu danes rečemo miza. Vsekakor pa so ljudje skozi zgodovino razvijali
neko kulturo, neke manire ob hrani in samem hranjenju.
Družbe na drugem koncu sveta imajo drugačne prakse tudi pri obnašanju
za mizo, kar je potrebno razumeti z zornega kota, zakaj so drugačni kot naši in
zakaj so naši običaji takšni kot so (Visser 1991: ix-x). Zanimivo pa o tem razmišlja
Mauss, ko navaja tudi pri svoji teoriji telesnih tehnik povezavo z mizo, saj poda
primer, da kadar roke niso zaposlene (pri mizi, ob jedi), so nekateri položaji dlani
spodobni, drugi pa niso. In kadar otrok sedi pri mizi s komolci ob telesu in položi,
kadar ne je, dlani na kolena, tedaj se lahko predvideva, da je to Anglež. Francozi,
ki pa se po Maussovo obnašajo nespodobno, pa naj bi širili komolce in se z njimi
naslanjali na mizo (1979: 100).25 Seveda je ta pogled pogojen na kraj in predvsem
obdobje, ko je bil pisan. Zdi se mi, da danes vseeno nimamo (vsaj v mojem okolju)
tako močno kulturno pogojenih mišljenj. Vseeno pa lahko s takšnim razmišljanjem
potegnemo kakšne vzporednice v sodobnosti. In kot nato vseeno poda mnenje
Mauss, se te »telesne« navade spreminjajo zgolj z individumi in njihovimi
posnemanji, razlikujejo pa se glede na družbo, vzgojo, družbene konvencije in
glede na to, kaj je v modi in kaj je posledično imenitno (1979: 101).
Kot pa navaja Elias glede obnašanja za mizo in samega bontona, je proti
koncu 18. stoletja francoski višji sloj dosegel približno tisti standard jedilnih navad,
ki ga je nato postopoma sprejela vsa »civilizirana« družba. Tako bi iz teh
standardov lahko razbrali, kako se je počasi izoblikoval naš vsakdanji obred. Tako
so se postopoma razvijale in spreminjale le še podrobnosti: nastajale so nove
25

Tako kot lahko Maussovo teorijo o telesnih tehnikah povezujemo z bontonom in obnašanjem za mizo,
moramo o njegovih poimenovanjih teh telesnih tehnik razmišljati selektivno. V tem primeru lahko vidimo,
da je razmišljal kulturno pogojeno. Govori o Angležih in Francozih in o njihovih (ne)olikanih telesnih
tehnikah za mizo. Torej nekaj je pravilno, drugo je napačno. Ampak lahko bi sklepali, da je v eni kulturi to
dopustno, v drugi nedopustno. In po mojem mnenju s tem ni nič narobe, saj ima vsaka kultura, vsaka družba
pri vseh stvareh svoja pravila, zakaj ne bi imela le-teh tudi pri bontonu. Vendar, ko smo vzgojeni v nekih
družbenih pravilih, je pogosto vse drugo, vse kar je drugačno, čudno in napačno. Zato je o teh stvareh vedno
potreben širši pogled.
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zapovedi, stare pa so se rahljale. Začele so se množiti nacionalne in družbene
različice jedilnih navad za mizo in bontona. Ljudske množice, srednji sloji,
delavstvo in kmeti so različno sprejemali uniformne rituale civilizacije in pravila, ki
velevajo nadzorovanje nagonov (Elias 2000: 213).

7.2.1.

Socializacija otrok

Bivališče je pomemben medij v procesu socializacije. Dogaja se dvosmerni
odnos med prostorom in tistimi, ki ga naseljujejo, saj ga na eni strani sooblikujejo,
na drugi pa so od njega odvisni. (Zavratnik 2017: 66) Tako je miza prostor v
bivališču, kjer se vzgaja in s tem socializira tudi otroke. Ker imajo samo sedenje,
hranjenje in druge dejavnosti za mizo pomembna in raznolika pravila, jih starejši
želijo čim bolj zgodaj predstaviti otrokom in jim s tem omogočiti, da bi se lahko
normalno vključili v svoj družbeni krog. Kot je to veljalo včasih, velja tudi danes.
Seveda so se pravila in sama strogost skozi čase spreminjala, še vedno pa lahko
najdemo zelo raznoliko vzgojo oz. socializacijo otrok tudi na manjšem prostoru.
Pojem vzgoje pa bi se po Maussevo ujemal tudi s pojmom posnemanja.
Predvsem pri otrocih, ki imajo nekateri dobre posnemovalne sposobnosti.
Posnemajo tisto, kar naj bi bilo imenitno (1979: 101). Zato so starši oziroma
skrbniki in odrasli, ki se z otroki družijo ob mizi, iz osebnih opažanj zelo
pomemben dejavnik, saj otroci delajo to, kar delajo odrasli – primerno ali
neprimerno. Kot je to prisotno v samem življenju, je prav tako prisotno tudi za
mizo. Prav tako po jugoslovanskem bontonu iz 70. let velja, da se mora vsaka
družina, zlasti takšna z otroki, vsaj enkrat na dan usesti k obroku za mizo, saj se le
tako otroci lahko učijo vedenja pri jedi (Ružić in Ružić 1975: 215). Različna pravila,
ki jih otroci absorbirajo v času obrokov, so pomembna za njihova življenja, njihovo
prihodnost – in vse to se odvija ob jedilni mizi (Visser 1991: 49).
Zanimivo se mi zdi tudi vedenjsko učenje skozi različne prepovedi ali kazni.
Pri otrocih za mizo se (iz opazovanega okolja) pogosto sliši graja: »ne rigaj za
mizo«, »za mizo se ne spodobi prdeti«, kar se otrokom, včasih pa tudi kakšnemu
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odraslemu vseeno zgodi, po nesreči ali pa iz same navade. Pri nas je bilo vedno
prepovedano sedeti na mizi, saj je oče vedno dejal: »Na mizi se ne sedi. Na mizo
sodi samo kruh in Bog.« S tem so nam želeli preprečiti, da bi sedeli na mizah, saj
naj bi bil to posvečen prostor, kamor je prihajala tudi hrana, ki pa je pomemben del
človekovega življenja in jo je potrebno spoštovati. Ne samo zadnjice, tudi noge so
večinoma prepovedane na mizah. Čeprav ponekod vidimo, da dajo ljudje noge na
mizo, s čimer po navadi izražajo protest, moč ali pa celo lenobo.
V Prekmurju in na Krasu pa so včasih tako močno verovali v svetost velikonočne
mize, da so rekli, da če se naslanjaš na velikonočno mizo, dobiš tvore (Kuret
1989: 223). Seveda, bi lahko iz tega razbrali tudi del socializacije. Če so to rekli
otrokom, so se le-ti bali, da bi dobili tvore, zato se niso naslanjali na mizo, starejši
pa so s tem ohranili svetost velikonočne mize.
Primer socializacije otrok najdemo v knjigi Bonton, avtorjev Ružić, kjer je
prav posebno poglavje namenjeno otrokom za mizo. Eno izmed navodil pravi, da
je potrebno otroka že v zgodnjem otroštvu učiti, kako naj se obnaša za mizo. Ne
sme govoriti s polnimi usti, se pri jedi prepirati, ter se s komolci opirati na mizo.
Prav tako jih je potrebno naučiti, da miza med obedom ni prostor za igro in da je
vstajanje od mize brez dovoljenja staršev prepovedano (1975: 21). To so ena od
splošnih pravil, ki večinoma veljajo še danes. Čeprav se včasih zgodi tudi, da so
danes otroci bolj svobodni in lahko pogosto (po opazovanju) počnejo kar želijo –
tudi igranje med obedom je prisotno ali jim starši celo dajo svoje telefone in
tablice, da gledajo risanke in so mirni. Pa če pojejo hrano ali ne.
V naši kulturi otroke učimo, kako jesti in se obnašati za mizo. Jedilna miza
ni le tisto okolje, s katerim se bodo pogosto srečevali in ga znali obvladati tako
znotraj kot zunaj doma, ampak tudi omejevalni in nadzorni prostor, kjer otroci jedo
pod nadzorom odraslih in njihovih pravil oziroma pravil omizja. V družinah, kjer
nimajo pogojev, da bi družina lahko obedovala skupaj, starši pogosto težko
nadzirajo in vzgajajo svoje otroke med obedom (Visser 1991: 54–55). Zato lahko
rečem, da je miza bila in je vzgojni inštrument, ki otroke in tudi odrasle vzgaja za
lažje vključevanje v družbo. Lahko pa trdim, da ima vsako omizje, vsaka družina,
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vsaka skupnost svoja pravila, ki so različna. Zdi se mi, da se je zato včasih treba
tudi prilagoditi kakšnemu omizju in njihovim pravilom, saj lahko s svojimi pravili
izpademo slabo za omizjem, ki ima svoja pravila. Ravno to pa je največkrat težko,
saj gremo po navadi težko iz svojih okvirjev socializacije. Ob takšnih trkih pravil se
lahko tako gost kot gostitelj počutita nelagodno. Pravzaprav s tem, ko izpadeš
slabo, izgleda, kot da ne poznaš pravil pravilnega vedenja ali da jih ne upoštevaš,
kar je v nekaterih družbah lahko zelo neprijetno. Takšen primer je lahko že
sedežni red, ki ga nekdo doma ne upošteva in pride v goste, kjer je natančno
določeno, kje kdo sedi. Tako lahko pride do neprijetnosti, ko se gost na primer
usede na gospodarjevo mesto.

7.2.2.

Bonton

Vedenje v človeških jedilnih navadah je zelo natančno določeno. Noben
predpis ni samoumeven sam od sebe, saj se je njihova raba postopno razvijala in
spreminjala, odvisno od strukture in sprememb v človeških odnosih (Elias 2000:
199). Tako so skozi stoletja nastajala pravila vedenja za mizo oziroma bonton za
mizo.
Razvojno je bonton vezan na srednjeveške dvorske ceremonialne prakse in
vedenje na dvorih. Vzorce francoskega dvorskega življenja iz 17. stoletja, v času
Ludvika XIV., so zaradi ugleda in imenitnosti poskušali posnemati tudi drugi dvori
po vsej Evropi, tako se je francoski bonton razširil v različnih variantah. Ti bontoni
so bili v prvi vrsti pisani za višje sloje, predvsem tudi zato, da so se jasno ločili od
nižjih slojev. Vendar pa se je zgodilo, da so tiskane izvode bontona začeli
prevzemati tudi nižji sloji, ki so si želeli postati vsaj rob družbene elite (Žagar 2006:
56, 57). Tako bom na začetku obravnavala enega od francoskih bontonov, kjer
avtor prehaja skozi stoletja bontona ob mizi. Skozi to pa lahko razberemo za
današnji čas zelo zanimiva in nekatera celo ekstremna pravila.
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13. stoletje:
!Ne zganjaj hrupa za mizo, kot to počnejo nekateri. Zapomni si, da ni slabše
navade kot je ta.«
»Ni olikano, če se med jedjo naslanjaš za mizo.«
»Ne spodobi se, da si umažeš roke, to bi opazili sosedje za mizo.«
»Kdor si za mizo z roko briše nos, je prismoda, ker ne pozna boljših navad.« (Elias
2000: 181–185)
15.stoletje:
»Za mizo si ne trebi zob z nožem.«
»Ne praskaj se za mizo, tudi s prtom ne.« (Elias 2000: 185–188)
16.stoletje:
»Ni vljudno za mizo lizati mastnih prstov ali jih brisati v srajco: v ta namen raje
uporabi namizni prt ali prtiček.« (Elias 2000: 189)
»Ko se otrok usede za mizo, bo vzel prtič, če ga ima pred seboj na krožniku, in ga
položil na levo roko ali ramo, potem bo kruh dal na levo stran in nož na desno,
tako kot kozarec, če ga hoče pustiti na mizi in če ga je tja mogoče odložiti brez
nadlegovanja drugih. Kajti lahko se zgodi, da ga ne more obdržati na mizi, pa tudi
ne desno, ne da bi bil komu napoti.« (Elias 2000: 192)
18. stoletje
»Pri mizi uporabljaj prtiček, krožnik, nož, žlico in vilice. Povsem v nasprotju z oliko
bi bilo, če bi med obedom izpustil karkoli od tega.« (Elias 2000: 200)
»Včasih je bilo dovoljeno, če je kdo kakšen kos, ki ga ni mogel pojesti, vzel
iz ust in ga vrgel na tla, le spreten je moral biti. Danes (18. stol) bi to bila videti
velika nesnaga.« (Elias 2000: 195) Vse to je bilo torej pred 18. stoletjem v višji
družbi dovoljeno metati pod mizo. Kasneje se razvije tudi prepoved: »Ne meči na
tla kosti, jajčnih lupin in olupkov sadja.« (Elias 2000: 198) Tukaj lahko približno
primerjam časovno obdobje bontona. Včasih so stvari metali pod mizo – ostanke
hrane in kosti itd. Danes tega ne delamo več, vendar kdor ima na primer psa, mu
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včasih tudi vrže kakšno kost ali ostanek pod mizo. Mogoče bolj na skrivaj, vendar
se pogosto dogaja. Potem je sledilo obdobje okoli 18. stoletja, ko so te navade
metanja pod mizo želeli preprečiti, zato so vse to navajali v nove bontone.
Se pa tudi v današnjem času še vedno pojavlja en ekstrem, ki sem ga
doživela na potovanjih. V kakšnih (le dotičnih) gostilnah (v tujini) ob naročilu piva
dobiš tudi arašide. Eno »pravilo« je, da olupke od arašidov vržeš na tla pod mizo.
Bila sem že v nekaj barih (v tujini), kjer je bilo po tleh olupkov, kot bi nadomeščali
preprogo. »Zanimiv je ta obrat, kako neke stvari želimo izkoreniniti, druge pa
prihajajo nazaj, ker s tem ponekod privabljajo ljudi, ker se jim to zdi zabavno in
atraktivno. Pravzaprav je to ponudba gostilne, bara, ki privablja več ljudi zaradi
zanimivosti, drugačnosti. Opisuje pa Elias še primer, kam se je po bontonu v času
srednjega veka smelo, oziroma ni smelo pljuvati. Pravilo je dejalo da, »če boš
pljuval na mizo ali čeznjo, te bodo imeli za neolikanca.« (Elias 2000: 279) Iz tega
lahko sklepam, da če je pravilo točno velelo, da nisi smel pljuvati na ali čez mizo,
si lahko pljunil pod ali zraven mize, kar bi bilo v današnjem času (vsaj v okviru
bontona obnašanja) seveda razumljeno nenavadno.
Potrebno je priznati, da ves ta bonton v različicah velja še danes, sicer
odvisno od okolij, kjer se ga uporablja. Res je, da se nam nekatere stvari zdijo
nenavadne za današnji čas, kot na primer »kdor si za mizo z roko briše nos« in
podobno, vendar so se ta vedenja za mizo dogajala in ravno zato so jih vpisali v
pravila obnašanja. Lahko vidimo, da se so pravila počasi razvijala in stopnjevala v
vedno bolj precizna.
Kot navaja Elias, so bili za širjenje dvorskih navad med drugimi zaslužni tudi
cerkveni krogi. Pokazalo se je, da je cerkev eno izmed najpomembnejših orodij za
prenašanje in širjenje vedenjskih vzorcev navzdol (po družbenih slojih) (Elias
2000: 209). V 19. stoletje tako na slovenskem ozemlju vstopamo z enim od prvih
pisanih pravil vedenja, ki sicer niso bila pisana kot bonton, ampak kot vzgojna
knjiga, kako naj se ljudje na podeželju obnašajo. To je napisal znani Slovenec,
blaženi Anton Martin Slomšek. Slomšek je bil škof, pisatelj, pesnik in pedagog. Bil
je velik kulturni delavec, ki se je zavedal, da bo pri ljudstvu napredek rasel tudi s
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pomočjo pisane besede. Pisal je tudi vzgojne knjige in ena od teh je bila Blaže in
Nežica v nedeljski šoli, skozi katero je želel predvsem vzgajati ljudi s podeželja
(Katoliška cerkev b.n.l.: b.n.s.). Anton Martin Slomšek opisuje, kako se je treba
obnašati, najprej pred gospodo višjega stanu: »Ko prideš na obisk, se klobuk ali
kaj takega ne sme na mizo alj na stol polagati, tudi ne vsesti se, dokler ne rečejo.
Ako sediš, ne gugaj se, kakor bi zole imel. /.../ Si k obedi povablen, le poslednega
mesta se dreži, dokler ti višej ne odkažejo. Ne segaj pred imenitnijem v skledo.
Roke čedno na mizo derži. Kosti pod mizo ne lučaj. Ne bodi prevolčji, pa si tudi
ponujati preveč ne daj.« (Slomšek 1857: 30, 31) V primeru pa, da gospoda pride
na obisk »jim pa sedež za mizo ponudi, sam pa pred njimi stoj, dokler ne rečejo,
da se vsedeš.« (ibid.)
Slomšek nadalje tudi opisuje, kako se obnašati v pričo ljudi svojega stanu.
Ko prideš k nekomu na obisk »zastopno povej, po kaj prideš, in po tem se vsedi,
ako ti rečejo. Če ravno k obedi prideš – kar ni lepo – reci jim: ˵Bog žegnaj!” Žlice
šteti se ne spodobi, pa tudi ne brani se, ako te povabijo, da z njimi zajameš. Kdor
se pri mizi siliti da, visoko glavo – trebuh pa prazen ima.« (Slomšek 1857: 32)
»V ptuji hiši z mizo brado podpirati ni lepo!« (Slomšek 1857: 33) To pravilo
pa se prenaša skozi stoletja, saj se ga večinoma upošteva še danes.
»Vmiti se morte, kedarkolj ste blatni ali vmazani, posebno kedar od dela k
mizi greste.« (Slomšek 1857: 54) To pravilo najbrž ni bilo tako pomembno za ljudi
višjega stanu, kakor pa za ljudi na podeželju, saj so velikokrat le-ti prihajali od dela
na primer na polju, na kmetiji in se niso umili.
Tudi ob raznih praznovanjih je veljal red, kako se je treba obnašati za mizo.
Tako tudi Niko Kuret opisuje bonton v delu Praznično leto Slovencev, in sicer ob
veliki noči: »Spoštovanje do žegna se kaže v pravilih, kako se je treba vesti za
mizo, kadar uživaš. Vsakdo mora skrbno paziti, da z vsemi blagoslovljenimi jedmi
ravna dostojno. Matere otrokom skrbno naročajo, naj se med jedjo ne sklanjajo
nad mizo in naj ne trosijo blagoslovljenih drobtin po tleh.« (1989: 226)
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Tako pa se slovenski pisani bonton nadaljuje s prvim pisanim bontonom
Ivana Vesela, ki je izšel leta 1868, v začetnem času taborskega gibanja (STA, pn
2008: b.n.s.). Le-ta, je bil ponovno namenjen večinoma višjemu sloju oziroma
meščanom, v njem pa Vesel piše o pomenu bontona: »Kdor hoče imeti srečo na
svetu, mora všeč biti svetu; imeti mora nekaj, kar je po splošni misli pametnih ljudi
ljubeznivo, priporočevalno. Če bi se hotel kaj posebno čudno vesti, bila bi
neumnost, če ne norčavost; in res tak človek ne zasluži nobene prednosti, če se
noče pokazati v tisti svitlobi, ktero za prvo kaže človeška omika.« (1868: 4) Tako
opisuje nekaj od pravil, kako se obnašati za mizo, ko pridejo gostje na zajtrk:
»Omizje bodi tenko, pražnje in po novi šegi. Kozarci in čaše so izbrani po
najnovejem okusu. Če so pri mizi samo moški, natočijo si sami, ali pa to stori
sluga na stranski mizi. /…/ Gospe sede, gospodje stoje navadno. Po zajutreku
šele sedejo in zabavajo druščino.« (Vesel 1868: 88) Ravno tako se nadaljujejo
pravila ob naslednjih obedih za mizo: »Nikoli pri mizi ne govorimo kaj tacega, kar
bi moglo temu ali onemu veljati, le tudi od strani. O tej reči smo komaj dosti
previdni, ker besede pri mizi slišijo navadno vsi navzoči.« (ibid: 95) V svojem delu,
pa velik pomen nameni tudi ženskam, saj piše: »Od mize ne vstani, dokler ne
začno vstajati tisti, kterih skrb je to; navadno daje znamenje hišna gospa.« (Vesel
1868: 97)
Bontoni so se nato v slovenskem prostoru razvijali skozi tiskane bontone tja
do prve vojne. In ravno ti bontoni izpred druge svetovne vojne imajo precej
skupnih potez, ki jih v veliki meri povzemajo kasnejši splošni, poslovni in
protokolarni bontoni. Bontoni pa tako zopet postanejo odsev obstoječih družbenih
razmer. Tako lahko v primerjavi med obdobji opazimo, da bontoni iz 19. (kjer je
glavno izhodišče krščanska morala) in z začetka 20. stoletja neposredno
nagovarjajo moške, ki takrat veljajo za prave nosilce družbene moči, sodobni
priročniki o lepem vedenju pa nagovarjajo vsakogar, ne glede na spol, starost ali
družbeni izvor (Žagar 2006: 57, 58).
Sodobni bonton pa bomo spoznali tudi preko strokovnjakinje poslovnega
bontona v Sloveniji, Bojane Košnik, ki pa predstavlja tudi že dokaj stroga pravila
obnašanja v našem sodobnem prostoru. Nekatera so še vedno podobna tistim iz
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preteklih stoletij, druga pa so bolj sodobna in prilagojena današnjemu času, saj kot
pravi, nas »nepoznavanje osnovnih pravil vedenja za mizo lahko spravi v
zadrego.« (2001: 86) Vedenje za mizo je tako temeljno merilo dobre ali slabe
vzgojenosti. A vendar moramo biti res pozorni na to, da ne sodimo prehitro
posameznikov, saj moramo upoštevati, da drugi kraji prinašajo druge običaje, zato
odmikov od norme ne moremo enačiti s slabim vedenjem (ibid.: 86). Prilagam pa
še nekaj sodobnih pravil iz poslovnega bontona ali vsakdana, kjer lahko najdemo
tudi vzporednice s starejšimi pravili, ki smo jih našteli zgoraj:
- Gostitelj/gostiteljica mora gosta/gostjo popeljati do mize in mu/ji pokazati, kam se
mora usesti.
- Gostitelj/gostiteljica mora prvi/prva začeti jesti, šele nato gost/gostja. Enako je z
zaključkom (Košnik 2009: b.n.s.).
- K mizi se usedemo z leve strani, postreženi pa smo iz desne strani.
- Roke imamo pod mizo, v naročju, ko začnemo jesti, pa gredo roke le do zapestij
na mizo. Ni spodobno, da se s komolci naslanjamo na mizo.
- Prtiček iz blaga, ki je na mizi, razgrnemo takoj, ko se usedemo čez kolena
oziroma stegna.
- Za mizo ne sodi zvočna kulisa – cmokanje, hlastanje, phanje juhe, lizanje noža.
- Trkanje oziroma nazdravljanje s kozarci v poslovnem svetu je čez mizo
prepovedano. Lahko se nazdravi, oziroma trkne s sosedom na levi in na desni,
čez mizo pa ne. Sicer pa naj bi po starem verovanju s trkanjem odganjali zle
duhove iznad mize (Košnik 2018: b.n.s.).
- Vedno, ko zapustimo mizo, moramo stol pospraviti za seboj in ga potisniti pod
mizo.«
(Košnik 2009: b.n.s.)
Teh nekaj primerov, ki sem jih prikazala, ponazarja, kako naj bi se oblikoval
vsakdanji obred. Res je, da ne zapolni celotnega bontona za mizo, a prikaže samo
spreminjanje in podobnosti. Dokaže pa nam tudi, da je skozi vsa ta prikazana
stoletja miza bila prostor pomembnosti in prostor vzgajanja. In kot se je bonton
razvijal do sedanjega časa, lahko vidimo, da so se od takrat spremenile le
podrobnosti: »nastajale so nove zapovedi, stare so se rahljale; množile so se
nacionalne in družbene različice vedenjskih navad za mizo; ljudske množice,
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srednji sloji, delavstvo in kmeti so različno sprejemali uniformne rituale civilizacije
in pravila, ki velevajo nadzorovanje nagonov. Toda jedro zahtev in prepovedi
civilizirane družbe glede človeškega občevanja je bilo še naprej nespremenjeno.«
(Elias 2000: 213)
Pri nas doma se pogosto uporabljajo ukrepi socializacije, saj so prisotni
otroci, ki jih je potrebno neprestano opozarjati, kako naj se obnašajo za mizo in
kakšen je bonton. Vendar skozi to opozarjanje se pogosto zgodi, da se mi odrasli
ne obnašamo po bontonu. Je pa res, da je pri nas doma uporabljamo bolj
sproščen bonton, kot ga na primer uporabljamo, ko gremo kam na obisk. Tako je
res treba ločiti med obnašanji in se prilagajati omizjem, kamor pridemo.
Eno od zanimivih reprezentacij miz danes, ki se ukvarja tako z družinsko
mizo, vero in samim bontonom, pa sem zasledila tudi pri cerkvenem tisku. V postu
2019, je Karitas izdal brošuro, ki pomaga kristjanom prebroditi postni čas tudi s
tem, da si pomagajo, povezujejo in podobno. Tako se je drugi teden posta
imenoval Teden skupne mize. V tem tednu je slovenska Karitas spodbujala ljudi,
da se družijo ob skupni mizi, in tako piše, da čeprav nas druženje ob skupni mizi
veseli in osrečuje, se velikokrat najde obdobje, ko se pri družinski ali kateri koli
mizi počutimo kot tujci, si nimamo ničesar povedati, smo zatopljeni le v svoje misli
ali nekoga sploh ne prenesemo, kar celo povzroči, da ne sedemo k skupni mizi.
Zato poudarjajo, da se moramo za uživanje pri skupni mizi potruditi vsi, saj imamo
vsi odgovornost kakšna bo miza, kdo bo za njo in kaj bo na njej pripravljeno
(Zevnik Rozman 2019: 7, 8). Skupna miza pravzaprav sploh ni mogoča, če so
prisotni prepiri in nesoglasja, saj je lahko namesto gostije – polomija. Kar pa se
nato odraža v medsebojnih odnosih, v šolah, službah, celo vojnah … Končni sklep
tega postnega pričevanja pa je bil, da »nam je Bog podaril ta svet kot veliko in
bogato pogrnjeno mizo, da bi ob njej – kot njegovi otroci, kot bratje in sestre – vsi
uživali dobrine tega sveta in se veselili kot srečna družina.« (ibid.)
Na koncu pa kristjanom sledi povabilo oz. spodbuda ki je povezana tudi s
sodobnim bontonom, da naj otroci pomagajo staršem pripraviti večerjo ali zajtrk in
da bi se vsi vsak dan vsaj enkrat zbrali za skupno mizo. Mlade nagovarjajo, da za
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mizo ne uporabljajo telefona ali knjige in naj bodo pozorni na svoje bližnje, hkrati
pa naj bodo zadnji, ki naj vzamejo najboljšo hrano. Starši pa naj ne pogrevajo
napak svojih otrok za skupno mizo in poudarjajo tudi, da je prijazna postrežba
vredna več od dobre hrane. Hkrati pa vabi tudi starejše, da se družijo ob mizi in
spijejo kakšno kavo (ibid.). Tu se mi zdi zanimivo, da je miza vedno tisto mesto,
kjer se dogajajo pogovori. Kjer si ljudje sedijo en nasproti drugega in si gledajo iz
oči v oči (če si). Vendar se tu ponovno pojavlja nek prostor, iz katerega težko
pobegneš. Ko se odvijajo resni pogovori, si včasih za mizo navidezno
»priklenjen«.
Kot lahko razberemo iz zgornjega prispevek Zevnik Rozmanove, je
zanimivo to, da se tudi v krščanskem nauku, ki govori o duhovnosti, pojavlja
bonton, hkrati pa se miza pojavlja kot del duhovne snovi in tudi materialne. Kot
lahko skrčimo zgornja postna navodila – za mizo se pogovarjaj, druži, povezuj, ne
kregaj, moli, a hkrati pripravi kosilo, dobro jej, ne bodi požrešen in podobno.
Zanimiva je tudi tukaj nekakšna dualnost med duhovnostjo in materialnostjo.

7.3.

SOCIALNI STATUS

Tudi socialni status se lahko kaže skozi mize. Kot smo že omenjali v
prejšnjih poglavjih, se je v zgodovini ločilo, kdo je imel boljše mize, koliko miz in
podobno. Danes je vse to malo drugače, ampak še vseeno bi lahko človeka po
kosu predmeta presodili – pa ne le po njegovem statusu, ampak po tem, kakšno
obliko mize si je izbral, iz kakšnega materiala in po tem, kako gleda na
pomembnost mize ter tudi kako oziroma na kakšen način jo uporablja. Vendar
»lastništvo ali uporaba določenih predmetov nista edina faktorja, ki izražata
socialno pripadnost ali identiteto; tudi odsotnost določenih materialnih predmetov
ali izogibanje tem predmetom je pridobilo enako izrazito socialno vrednost – tako
je tudi to postal ˵socialni indikator”.« (Schippers 2002: 132) Skozi prebrano
literaturo si razlagam, da so bile masivne mize večinoma drage tako včasih kot
danes. Zato si je podeželski, ne tako premožni človek najbrž včasih težko privoščili
več miz – večinoma so imeli le po eno – in teh niso kar tako menjali, nanje so

134

pazili in jih čistili. Več in različnih vrst in materialov miz so imeli večinoma
premožnejši ljudje. Zato predpostavljam, da je bila miza ali odsotnost le-te včasih
»socialni indikator«. Danes pa so ljudje lahko tudi brez miz, ker je takšen njihov
način življenja ali nekakšna moda, ki prevladuje v nekem prostoru.
Ni pa le miza »socialni indikator« oziroma kazalec revščine ali bogatije.
Ampak tudi tisto, kar je na njej. Velikokrat slišimo »bogato obložena miza« ali pa
»prazna miza«, »skromna miza«. Te besedne zveze nakazujejo tako pomensko
kot tudi dobesedno bogastvo in revščino. Lahko pa v tem vidimo tudi dobroto,
ustrežljivost in neustrežljivost. Vendar imajo ljudje drugačne kriterije, kaj in koliko
postrežejo, prav tako kot tudi tisti, ki so postreženi. Zato je lahko pri mizi prisotno
pozitivno presenečenje ali skoraj užaljenost ob dobri ali slabi postrežbi za mizo. V
zgodovini pa je bilo meso tisti indikator, ki je bil velikokrat predrag za kmečki sloj in
se je večkrat pojavljal le ne gosposkih mizah (Elias 2000: 230).

7.3.1.

Sedežni red

Sedežni red je eden od redov, ki so prisotni skoraj v vsaki družbi, tako višji
kot nižji, tako v zgodovini kot danes, na podeželju in v mestih, v vseh družbenih
slojih. Skupno vsem tem redom je, da se skozi njega kaže neka hierarhična
ureditev sedežnega reda, ki je »eden najbolj zapletenih vidikov protokola, saj je to,
kako posedemo gosta za mizo, globoko politično dejanje.« (Visser 1991: 121)
Že v srednjem veku v Evropi so ob družabnih dogodkih imeli tak sedežni
red, da je bila hierarhija močno poudarjena. Višja družba je sedela za »visoko
mizo«, ki je stala višje, na dvignjenem prostoru. Drugi, nižjega stanu, pa so sedeli
pod njimi za drugimi mizami. Seveda je po takšnem redu prihajala tudi hrana,
»visoke mize« pa so dobile tudi temu primerno boljšo hrano kot mize spodaj
(Visser 1991: 122).
Če pa se podrobneje poglobimo v preteklost slovenskega podeželja,
ugotovimo, da je bil sedežni red kar globoko zakoreninjen, saj skozi primerjavo
različnih virov lahko potrdim, da je bilo povsod zelo podobno, z manjšimi odmiki.
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Je pa strog hierarhični sedežni red na slovenskem podeželju veljal vsaj od 19.
stoletja dalje, od koder imamo podatke (Makarovič in Keršič 2011: 328).
Krvno sorodstvo, spol in pa same dolžnosti pri hiši so bili tisti dejavniki, ki
so ustvarjali razlike in določeno hierarhijo, ki pa je tudi določala sedežni red v hiši.
Čeprav je bil sedežni red pomemben, pa ni bilo nobene razlike v hrani, saj so vsi
jedli enako, za isto mizo, načeloma iz iste posode. Je pa bil pomemben prostor,
kjer je kdo sedel, saj pri mizi, kjer je bilo veliko lačnih ust, je dober prostor pomenil
tisti prostor, kjer so se nosile jedi na mizo. In kot omenja Ivan Tavčar v svojih delih,
je bilo najboljše sedeti tako, da si videl prvi, kaj prihaja na mizo in da si lahko takoj
precenil, kje v posodi je najboljši del hrane (Keršič 1988/1990: 353).
Število ljudi za mizami v obdobju 19. stoletja je bilo na podeželju po navadi
precej nestalno, saj je omizje vključevalo tako vse domače in tudi posle, dninarje,
berače, ponekod pa vse do 20. stoletja še celo živali, kot so bile svinje, ki so imele
še poleg jedilne mize korito, kamor so prihajale »svinje žret, kakor ljudje k mizi
jest.« (Baš 1984:12) Tudi svinje so bile tako kot so danes domače živali
pomembne za ljudi, takrat pomembne, za samo preživetje kmetov, zato ni nič
čudnega, da so jih spoštovali, celo tako, da so smele biti ob jedilni mizi.
Prišleki, gostje, delavci, ki so prišli k hiši, so bili vedno lepo postreženi za
mizo. Na primer krojači in čevljarji, ki so hodili delat na dom, so imeli vedno svoje
mesto za mizo. V nasprotnem primeru pa so beračem, ki so prišli v hišo, vedno, če
so le imeli dovolj, dali hrano, vendar jim niso postregli za glavno mizo v hiši,
ampak za »beraško klopjo« za vrati, ob peči. Berači so se tega držali tako pri
revnih kot bogatih in niti na misel jim ni prišlo, da bi se usedli za mizo (Keršič
1988/1990: 353).
Ob jedilnih mizah je torej veljal poseben hierarhični red. Čeprav so bile
družine velike, je prav vsak vedel, katero je njegovo mesto. Najbolj pomembno
mesto v hiši je imel gospodar. Oče, oziroma gospodar je sedel na oglu, ob
bohkovem kotu, kjer je imel največ prostora. To mesto je bilo vedno dominantno,
saj se je od tam odpiral pogled po sobi in pa tudi do vrat, zato je gospodar takoj
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videl, če je kdo stopil v sobo in prav vsak se je najprej srečal z njegovim pogledom
(Puhar 2004: 109). Na gospodarjevi levi strani je po navadi sedela gospodinja, ob
nasprotnem oglu stari oče, stara mati ali mlad par, ki še ni imel gospodarstva v
roki. Okoli so sedeli ostali člani družine, strici, tete in otroci (Makarovič 1981: 195).
Najmlajši otroci pa so lahko sedeli tudi v maminem naročju (Keršič 1988/1990:
352, 353), ko pa so se naučili lepo obnašati za mizo, lepo jesti in obvladovati
razdaljo med posodo in usti, so si zaslužili tudi svoje mesto za mizo (Puhar 2004:
109). Posli, oziroma dekle in hlapci pa so sedeli na premičnih klopeh, ki so veljale
za najmanj ugledna mesta. Običajno je bil v hiši samo en stol ob mizi in še ta je bil
namenjen gostom (Makarovič 1981: 195) ali zelo pomembnim družinskim članom,
kasneje v 20. stoletju pa v kmečkem okolju tudi gospodarju, v mestnem okolju pa
gospodarju in gospodarici (Sketelj 2013: 58). Seveda, so se kje pojavljale tudi
drugačne različice sedežnega reda, ampak po ustnem izročilu naj bi vsaj pozicija
gospodarja in gospodarice veljala skoraj povsod (Makarovič 1981: 195).
Ta vpliv gospodarskega mesta se ponekod, vsaj na kmetijah, čuti še danes.
Pri nas doma ima oče, gospodar svoje mesto. In tudi njegov stol je boljši, širši in
še vedno sedi poleg bohkovega kota, torej podobno, kot so sedeli včasih. Nikoli ni
jezen, če se kdo usede na njegovo mesto, je pa res, da se drugi slabo počutimo,
če se usedemo tja. Prav tako, kadar pridejo gostje in se kdo izmed njih usede na
njegov mesto in se on usede poleg, se vsi domači kar malo »muzamo« in nam je
za trenutek zelo neprijetno. Tudi jaz sem vedno imela probleme s sedežnim redom
doma. Imam dve sestri in ker sem najmlajša, so me vedno prestavljali, ko so prišli
fantje, možje od sester, sem vedno jaz menjala mesto. In priznam, to me je
nekoliko nerviralo, saj ko sem prišla k mizi, nikoli nisem vedela, kam naj se
usedem. Očitno imamo ljudje v sebi nek red, ki nam ga zagotavlja tudi sedežni
red, ki ga uporabljamo vsakodnevno. In če nam kdo ta red podre, postanemo
nestrpni oziroma tudi zbegani.
Kakšno pomembno vlogo je imel moški gospodar, vidimo lahko tudi skozi
to, kdo je smel tuje ljudi povabiti k mizi. Slovenski frazemi, kot so »k mizi povabiti«,
»stol ponuditi«, »skupaj za mizo sesti«, pomenijo gostoljubje in prijateljstvo ali celo
dogovarjanje. Kot navaja Kunaverjeva, se je z vsemi temi stvarmi lahko ukvarjal le
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gospodar, saj gospodinja ni imela te pravice, kaj šele kdo od otrok. Nekje je to
naredila skrivoma domača hči, ki je hitro »padla v zobe« vaškemu šaljivcu, ki je
zapel (2014: 5):
»Pa sem k njej prišou, pa mi je dala stou,
Je pa drug prišou, pa mi je vzela stou,
Sem zavriskal pa sem šou.« (ibid.)
Zanimivo, da se nekakšna podobna fraza v družbi ponavlja še danes, saj
pogosto zasledim - oziroma v svoji družbi uporabljam celo sama – frazo: »Kdor je
ustou, je zgubu stol.« Tukaj gre po navadi za dobesedno mesto ob mizi, če je
odšel kdo od njega, se je na njegovo mesto usedel drugi. Lahko pa to razumemo
dobesedno ali v prenesenem pomenu. Je pa zanimivo razmišljati, od kod to izhaja.
Najbrž tudi iz zgodovine, kjer je pomenilo nekaj slabega, če si izgubil mesto za
mizo, morda bi to lahko pomenilo celo izgubo mesta v družbi ali družini.
Ivan Vesel pa je o sedežnem redu pri meščanih v drugi polovici 19. stoletja
zapisal: »Kteri so prvi prostori pri mizi, o tem so različne navade na različnih krajih
in deželah. V imenitnih hišah so nedvomno tam, kjer sedi hišni gospodar ali hišna
gospa, ko bi bil tudi eden teh prostorov zgoraj, drugi pa zdolaj. Po drugi navadi so
najimenitnejši srednji prostori, ti so eden drugemu nasproti. Včasih sedi tam hišna
gospa, časi hišni gospod, časi se pa pusti najimenitnejemu gostu. Tu določi le
navada tistega kraja.« (1868: 95)
Moška vloga, oziroma hierarhija, pa je bila prisotna tudi pri mestnih
družinah, kjer je veljalo, da si samo družinski oče lahko prvi postreže s hrano in
vzame najboljše dele mesa, drugi pa so morali biti zadovoljni s skromnejšo hrano,
sploh otroci, ki so se morali naučiti počakati s hrano, dokler si nista postregla oče
in mati in je nato otrok hrano vzel zadnji. Če je otrok sam vzel hrano z mize, je to
veljalo za hud prekršek, otrok pa je bil hudo kaznovan (Puhar 2004: 109, 110).
Danes je seveda drugače. Najprej se najlepše dele mesa da otrokom, kar pa
ostane, pobere oče. Vsaj v naši družbi se to dogaja. Včasih je bilo tudi
prepovedano predhodno odhajanje od mize, dokler oče ni odložil žlice in končal z
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jedjo, med samim obrokom pa je bila stroga tišina (Kunaver 2014: 6). Tudi pri tej
temi je marsikje drugače, saj kot sem opažala doma, je pri otrocih glavna tema
pogovora med obedom to, ali bo pojedel ali ne bo, pravzaprav prepir, naj poje
hrano. In ker otrok ponekod noče jesti, ga starši še predčasno pošljejo stran od
mize ali pa otrok preprosto uide sam. Seveda je tudi danes vse odvisno od vzgoje,
vsekakor pa je drugačna in milejša, kot je bila včasih. Nikakor pa nihče več ne
čaka očeta, da bi pojedel do konca.

Okrogle, ovalne, kvadratne mize in sedežni red
Tudi oblike miz imajo posebne pomene. Na prvi pogled bi lahko rekli, da le
estetski, oblikovni pomen. Ampak to ni res. Že v preteklosti in tudi danes oblikam
miz ljudje dajejo posebni pomen oziroma ima sam prostor okoli različnih oblik mize
posebno vrednost in specifiko. Okrogle mize so nedvomno od nekdaj veljale za
zanesljive in učinkovite, kadar se je bilo potrebno dogovoriti za pravične rešitve
(Haidinger 2019: 85). To smo lahko videli že pri samem opisu okrogle mize, ki
izhaja iz časa vitezov, kjer je bila prisotna enakopravnost. Primer sedežnega reda
meščanov v drugi polovici 19. stoletja za okroglo mizo, pa navaja tudi Vesel v
prvem slovenskem bontonu: »Če so gosti pri okrogli mizi, kar ne more biti pri
številni druščini, tedaj je manj premišljevanja, kadar se odkazujejo in posedajo
prostori. Vendar so v obednici sploh tisti prostori prvi, kjer imamo oči oprte na
obrdna vrata, v družbini sobi pa tisti, ki so najbliži sofe.« (1868: 95, 96)
Kvadratne mize pa so nasprotno od okrogle veljale za bolj hierarhične
postavitve, saj se je na primer vodjo ali gospodarja vedno jemalo bolj resno, če je
sedel na čelu mize (Haidinger 2019: 85). Tako ima kvadratna, oziroma pravokotna
miza lahko za vsako mesto ob mizi drugačen hierarhičen pomen (bližje od
gospodarja, dalje itd.) Je pa ovalna miza tista, ki je kompromis med okroglo in
ovalno. Tu pa ne gre le za geometrijo, ampak tudi za enotnost: v družini, med
prijatelji, kolektivu (Heidinger 2019: 85) Tudi Štuhec opisuje pomen in vlogo ovalne
mize v prvi polovici 18. stoletja pri Kranjskih plemičih v puštalskem gradu pri Škofji
Loki. Ovalna miza predstavlja razbijanje strogih hierarhiziranih vzorcev sedenja,
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saj pri taki postavitvi ni a priori odlikovanega mesta na čelu mize, središče takšnih
miz pa je nekje na mizni plošči, kjer pa ne more sedeti nihče. »Ovalna miza ima
torej socialno konotacijo družbe, oziroma omizja enakopravnih posameznikov,
zbranih v zasebnem okolju.« (Štuhec 2009: 211)
Po teoriji naj bi trikotne mize ali pa mize nepravilnega tlorisa družbo okoli
njih spodbujale k prepirom. Tako tudi nepravilne oblike, lahko pozivajo k
nepravilnemu obnašanju in odnosu (Haidinger 2019: 85).
Ni pa le oblika mize pomembna za družbo, ki se nahaja okoli nje.
Pomembna je tudi njena stabilnost. Dobro vemo, da miza predstavlja trdnost in
nekakšno varnost, zato se nanjo lahko »zanesemo«. Kadar pa je miza majava,
takrat se odnos do mize večkrat spremeni. Takšna miza je nepredvidljiva, saj se
ob vsakem dotiku, lahko zamaje na drugo stran, polije pijačo, juho in podobno.
Zato po besedah Haidingerja tudi majava miza kot simbol lahko predstavlja
nestabilnost in je lahko grožnja družbi (2019: 85). Tako dobesedno kot preneseno.
Zato se pogostokrat zgodi, da pod noge mize dajemo podloge, papirčke in
podobne stvari, da bi se obvarovali majanja, saj je to za ljudi ob mizi zelo
neprijetno.
Bonton, ki ga opisujeta Ružić in Ružić iz leta 1975, pa predstavlja tudi
način, kako naj bi se ljudje razporejali ob omizjih. Današnji sedežni red za mizo po
bontonu, se precej razlikuje od tistega v slovenski zgodovini na podeželju. Kjer
ljudje za mizo sedijo v skupinah, velja, da naj ne bi kazali naklonjenosti samo
posameznikom, ampak bi se morali posvečati vsem enakovredno. Zato šepetanje,
privatne šale in podobne stvari v takih primerih niso primerne. Ravno to pa je
razlog, da je v nekaterih družbah pravilo, da pari, oz. poročeni pari ne sedijo
skupaj za mizo (Visser 1991: 129), zato da se lahko razvije bolj zanimiv in ne
toliko oseben pogovor. Tako pravita tudi Ružića, ki pišeta v bontonu, da mora
gostitelj, ki povabi zakonce na gostijo, le-te pri mizi ločiti, da bi bil pogovor bolj
živahen in da bi se gostje čim prijetneje počutili (Ružić in Ružić 1975: 199).
Pomembna pa je tudi sama razporeditev moških in žensk, saj naj bi sedeli
izmenoma, s tem pa, da naj bi bil moški vedno na koncu pravokotne mize. Tako se
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razporeja tudi okoli okrogle mize, le da tam ni težav s tem, kdo sedi na koncu
mize. Na splošno pa je ozračje za okroglo mizo veliko bolj prijetno kot za ozkimi in
dolgimi mizami (Ružić in Ružić 1975: 198).
Tudi na poročnih slavjih so vedno veljala neka določena pravila sedežnega
reda, kjer je bilo zapovedano, da mora novoporočeni par sedeti na častnem
mestu, na sredi mize. Na desni in levi strani pa naj bi sedeli ženinovi in nevestini
starši (Ružić in Ružić 1975: 43). Danes to ni več tako strogo zapovedano, čeprav
se velikokrat to še vedno pričakuje. Zdi se mi, da je danes pomembno, da ob
nevesti in ženinu sedita priči, nato šele starši. Tako je bilo tudi na moji poroki, saj
smo sedeli ob manjših okroglih mizah, kjer niti midva nisva bila v samem središču,
ampak smo bili vsi enakovredni. Ob nama so bile priče z družino, starši pa so
sedeli za drugo okroglo mizo – seveda se je v tem primeru pomembnost
izkazovala tako, da so bili tudi starši bližje najini mizi. Bila pa sem tudi na poroki,
kjer je bil sedežni red še bolj raznolik, saj so bili starši ločeni in ne ravno v dobrih
odnosih, zato so jih dali čim bolj narazen, da pa ne bi bili priči (ki sta bila brata
ženina in neveste) razlog za prepir med starši, so tudi priče ob mizi neveste in
ženina zamenjali prijatelji (Terenski dnevnik, 24. 11. 2017). Za pomen sestavljanja
omizij ob raznih praznovanjih je torej zelo pomembno poznavanje odnosov med
ljudmi oziroma med gosti. Tako se tudi poročni sedežni redi tako v sodobnem
času, kot so se tudi v preteklosti, spreminjajo glede na dane razmere.

Ženske, sedežni red in omizja
V 19. stoletju pa je bil večinoma na vsem slovenskem podeželju še izrazito
prisoten patriarhalni tip družine. Vloga ženske je bila predvsem to, da je bila
gospodinja. Ponekod naj bi bile takrat žene še tako podložne možu, da so ga
vikale in ob skupnem obredu le stregle, kaj šele, da bi sedele skupaj z družino za
mizo. Če primerjamo z razmerami v mestnih družinah v tem času, so bogatejši
imeli služkinje, ki so stregle, gospodinje pa so sedele za mizo, na podeželju pa so
gospodinje stalno vstajale od mize in stregle tudi deklam, ki so mirno sedele in
jedle (Keršič 1988/1990: 358). Se mi zdi, da včasih tudi v današnji družbi še tako.
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Vsaj kar sama opažam v kmečkih družinah, kjer je še vedno gospodinja tista, ki
mora postreči ostale in stalno vstajati od mize in če slučajno ni dovolj hrane ostalo,
se ona raje odpove svojemu delu, kot pa da bi kdo dobil premalo. Ravno tako je s
sedežem za mizo. Če slučajno za mizo ni več prostora, bo ona tista, ki se bo
odpovedala prostoru, šla jesti drugam, kasneje ali pa sploh ne, kar pa najdemo
tudi v slovenski preteklosti, kjer se je ob številčnejših obiskih prav tako mati
odmaknila od mize (Puhar 2004: 109).
Iz 19. stoletja je znano, da je bil tudi drugod po Evropi poseben sedežni red,
kjer so bila ločena sedišča za moške in ženske. Čeprav so v delavskih družinah
večinoma jedli skupaj, se je v tistih domovih, kjer je živelo več družin, sedežni red
razporejal tako, da so najprej jedli moški, ki so jih postregle ženske, šele nato so
jedle one. Na uradnih večerjah se je že vsaj od srednjega veka pojavljalo, da so
imele ženske posebne mize, odmaknjene od moških, saj je bilo pomembno, da so
moški sedeli skupaj in se pogovarjali o »pomembnih« političnih in drugih »moških«
temah. Ena od možnosti pa je bila tudi ta, da so ženske sedele na enem koncu
mize, moški pa na drugem (Visser 1991: 279). Skozi zgodovino so z emancipacijo
žensk tudi takšna stanja, kot je ločenost žensk od mize, začela izginjati. Vendar se
ponekod ta meja še vseeno ni izbrisala popolnoma.
Zelo zanimiv primer oz. citat pa je izjavila znana odcepljena članica kraljeve
družine, Meghan Markle (takrat le znana igralka in osebnost), ki pa se bori za
svobodo in moč žensk. Kot ambasadorka organizacije UN WOMEN26 je imela
govor na UN WOMEN konferenci v New Yorku, kjer je govorila o enakopravnosti
med spoloma. Dejala je, da morajo biti ženske v današnjem času že tako
samostojne, da bi v primeru, ko niso povabljene k mizi, lahko ustvarile povsem
svoje omizje.27 Seveda govori o prenesenem pomenu družbe, a vseeno je prišla

26

UN Women je organ Združenih narodov, ki se ukvarja z enakostjo spolov in krepitvijo vloge žensk. Ta
organizacija za ženske in dekleta je bila ustanovljena, da bi pospešila napredek pri izpolnjevanju njihovih
potreb po vsem svetu (UN WOMEN b.n.l.: b.n.s.).
27

Govor Meghan Markle:
“Women need a seat at the table, they need an invitation to be seated there, and in some cases, where this
is not available, well then you know what? Then they need to create their own table!” (Youtube 2015:
b.n.s.)
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ponovno težnja po tem, da lahko ženske sedijo ločeno, a tokrat z večjo močjo, kot
so jo imele v zgodovini.

Sveto pismo in sedežni red
Sedežni red pa je prisoten tudi v Svetem pismu, pravzaprav v Novi zavezi
večkrat zasledimo zgodbe o pogostitvah. Neka prilika govori prav o sedežnem
redu in njegovem hierarhičnem redu. Govori o skromnosti, o človeku, ki se poniža,
namesto da bi sedel bližje gostitelju, nato pa je zaradi tega povišan (Visser 1991:
124). Tako je govoril Jezus v priliki, ki je zapisana v Lukovem evangeliju: »Kadar
te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je
imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ˵Daj
prostor temu!” Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. Kadar si
povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride:
˵Prijatelj, pomakni se više!” Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi;
kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (b.n.a.
2003a: 90)
Zelo znan in pomemben zgodovinski prizor pa je tudi Kristusova zadnja
večerja. Le-ta je predstavljena za mizo, kjer sedi Jezus in dvanajst apostolov.
Tako je poleg drugih dejavnikov tudi krščanstvo prispevalo k negativnosti številke
trinajst, saj torej predstavlja Kristusovo zadnjo večerjo, kjer je bilo trinajst ljudi in
eden od teh, trinajsti, Juda Iškarijot je Kristusa izdal, zato to simbolizira tudi
nezvestobo in izdajo. To pa je tudi eden od razlogov, iz katerega izhaja vraževerje
o številki trinajst, zato še vedno velja za slabo, če za mizo, na primer za večerjo
sedi trinajst ljudi. Tako so včasih še koga povabili k mizi ali pa je gospodinja jedla
v drugi sobi. Ljudje namreč verjamejo ali so verjeli, da bo tisti, ki bo prvi vstal od
mize trinajstih, ali ponekod tisti, ki bo zadnji vstal, kmalu umrl (Ovsec 2001: 101,
102).To si lahko razlagamo s tem, da je bila takšna tudi Jezusova usoda, saj je bil
tudi on trinajsti za mizo. Eden tako pomembnih prizorov, ko se je vzpostavila
evharistija, se je že v času Jezusa dogajala za mizo. Na veliko primerov slik tega

(Prevod: »Ženska potrebuje sedež za mizo, potrebuje povabilo, da sedi tam in v nekaterih primerih, kjer to
ni mogoče, veste kaj? Naj si oblikuje svoje omizje!«)
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prizora so upodobljeni tako, da vsi sedijo na eni strani omizja. Najbrž je to logična
postavitev zaradi perspektive slikanja. Najbrž niso zares sedeli le ne eni strani,
ampak – ker najbolj znana slika Zadnje večerje avtorja Leonarda da Vincija
prikazuje tako – si večina zadnjo večerjo predstavlja v takšni poziciji. Na spletnem
omrežju, in sicer na Instagramu, sem zasledila zelo zanimivo šalo na račun
sedežnega reda. (Instagram 2019: b.n.s.).

Slika 12: Sedežni red pri zadnji večerji malo drugače
Datum: 18. 4. 2019, Zajem slike: Manca Kert, Vir: Instagram 2019: b.n.s.

Pri sedežnem redu in hierarhiji lahko opazimo, da se je sam sistem
hierarhije v današnjem času močno spremenil, sedežni red pa še vedno ostaja
pomemben, ne več tako strog in strogo določen, vendar se ga še vedno pogosto
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uporablja, tudi na raznih praznovanjih, ko ljudje na mizo položijo kartončke z
imeni, ki predstavljajo sedežni red, ki načeloma nima nič (večinoma) s hierarhijo, ki
jo poznamo iz zgodovine. Hierarhičen sedežni red se danes ponekod še pojavlja v
domovih družin, vendar načeloma ženske niso več v takšnem položaju, kot so bile
včasih. Ponekod na glavnem sedežu za mizo danes sedi tudi gospodinja.
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8.OBREDNI IN MAGIČNI VIDIK MIZE
8.1. PRAZNIKI, ŠEGE IN NAVADE, OBREDJA IN
MIZA
Prazniki so v slovenskem prostoru še vedno zelo prisotni in prav tako zelo
raznoliko praznovani glede na geografsko in kulturno sfero. Ohranjali so se skozi
čas, se spreminjali, dodajali, kakšni pa tudi pozabljali. A vendar kot pravi star
slovenski pregovor: »Če praznike zapustiš, zapustijo prazniki tebe,« in kot pravi
avtorica Mirjam Grilc, so ravno prazniki tisti, ki nam pomagajo ohranjati družinske
in prijateljske vezi in zaradi katerih pravzaprav lahko izstopimo iz vsakdanjega
dneva v poseben dan (2016: 5).
Miza, vsakdanja in praznična, je bila vedno povezana z vrsto nenapisanih
pravil. Na vsakdanjo mizo je le redko prišel kak priboljšek, prihajala je v glavnem
domača zelenjava, hkrati pa je gospodinja vedela, kdaj je potrebno kaj postaviti na
mizo, na primer, v času košnje, žetve in podobno. Prazniki pa so bili nekaj
posebnega, saj so bili obarvani s praznično in krajevno posebnostjo. Tudi pri mizi
je veljalo, da ima v slovenski deželi vsaka vas svoj glas (Kunaver 2014: 5, 22).
Tudi praznične jedi so torej bile ene od pomembnejših sestavin koledarskih
praznovanj v preteklosti, kar pa se je ohranilo tudi do danes. Skupno uživanje
hrane lahko torej razumemo tudi kot simbolično povezanost družinske skupnosti,
skupni praznični obrok pa naj bi to povezanost in pripadnost še dodatno utrjeval.
Obred skupnega uživanja jedi in pijač za mizo je torej lahko brez dvoma obred
združevanja oz. poenotenja in fizične vezi (Godina Golja 2008: 124).
Ob jedi za mizo, se ljudje združujemo v občestvo, ob njej tudi
komuniciramo, in ob dobrih medsebojnih odnosih se med nami razvija tudi
pozitivno vzdušje, kar pa vpliva tudi na prijetnejše praznovanje npr. praznikov, saj
je skupna miza nepogrešljiv del vsakega praznovanja. Starim šegam in navadam
ob krstnih, poročnih, pogrebnih in drugih praznovanjih se danes pridružujejo tudi
druge oblike osebnih, družinskih in pa skupnostnih praznovanj, kot so na primer
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rojstni dnevi, obletnice, diplome in podobno. Vsa ta praznovanja in pogostitve ob
mizi pa lahko spremljajo tudi različni tržni in politični dogovori (Ramovš 2017: 364).

8.1.1.

Praznična miza in njena okrasitev

Miza je danes v času praznikov za opazovalca zanimiva tudi zaradi same
okrasitve. V večini domov ima pomembno vlogo miza, za katero nekajkrat na dan
sedemo in nas le-ta podpre tako ali drugače. Čas, ki ga preživimo skupaj za mizo,
tudi če ni razlog le obrok, prinese najbolj pristne in iskrene trenutke. Z lepo
okrašeno mizo pa sploh v prazničnih dneh pokažemo, kaj nam prazniki pomenijo
in tako obdarimo povabljene (Grilc 2016:5).
Estetskost je predvsem pomemben vidik sodobne praznične mize. Zato je v
današnjem času pri pripravi mize, predvsem v času praznikov, potrebno
zavedanje samega pomena mize, ki je središče dogajanja. Lepo okrašena miza je
del dobrodošlice, s katero ljudem, ki sedijo za njo, sporočamo, da so zaželeni.
Pred samo okrasitvijo mize pa je pomembno, da vemo, za kakšen namen, praznik
okrasimo mizo, za koga mizo pripravljamo in koliko ljudi bo sedelo ob njej, kako
velika je miza in kje bo praznovanje (Grilc 2016: 7). Pri aranžiranju mize je
potrebno z malo truda vsakdanjo mizo narediti drugačno (ibid.: 76). Prvi korak za
praznični videz mize je ta, da jo pogrnemo s prtom. Za praznične dogodke je
včasih veljalo, da se uporablja bele in bolj nevtralne prte, danes pa ni več
zapovedana nobena barva (ibid.: 7). Mizo lahko okrasimo tudi z vsemi vrstami rož.
Ob srečanju z npr. gosti ob mizi bo tako okrašena miza dajala vtis, da smo se
potrudili pri pripravi mize (ibid.: 13). Ob božiču torej na mizi lahko najdemo tudi
predmete, oziroma dekoracijske postavitve, posode, ki predstavljajo nek praznik,
oziroma del leta. Ob božiču na mizah najdemo božične venčke ali božične
aranžmaje, ponekod celo majhne jaslice, za veliko noč so na mizi velikonočna
jajca ali zajčki, kokoši in podobno. Posode z okrasjem najdemo lahko skozi celo
leto z različno tematiko – poleti školjke, jeseni kostanj in podobno. Torej miza in
njena okrasitev odseva tudi praznik ali del leta.
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Včasih pa se je na slovenskih domačijah kot osrednja dobrota vsake
slovenske praznične mize pojavljal bel pšenični kruh, ki je bil simbol praznika.
Kunaverjeva ga izpostavlja kot celo nek tradicionalen pogrinjek, okras mize.
Pojavljal se je v obliki od krstne do svatovske pogače, od božičnega do
velikonočnega kruha, od pustnih do martinovih jedi. (Kunaver 2007: 14). Sploh o
božičnem kruhu, ki ima zelo velik (tudi simbolni) pomen, bomo spregovorili še v
nadaljevanju.

8.2. ŠEGE IN NAVADE OB PRAZNIKIH IN DRUGIH
PRILOŽNOSTIH
»Praznična miza v letnem in življenjskem krogu – od pomladi do pomladi in
od zibelke do groba.« (Kunaver 2007: 14)
Prazniki na Slovenskem so bili vedno povezani z različnimi obredi, šegami
in navadami. Vse to pa je pogosto bilo in je še danes povezano z mizo. Zanimivo,
zakaj je ravno miza predmet, ki se pojavlja v središču teh praks. To si razlagamo
lahko s tem, da se je in se še vedno veliko praznovanj v človekovem življenju
dogaja tudi za mizo. Slovenska praznična miza v sebi skriva veliko bogastvo šeg,
ki se ne razlikujejo le glede na praznike, ampak tudi glede na pokrajine ali skoraj
vsakega kraja, vasi. Vse te stvari pa so se ohranjale in prenašale znotraj domov in
domačij, saj kot navaja Kunaverjeva: »V slovenski kmečki domačiji nosi praznična
miza s seboj stoletja stare, nepisane zakone, sporočila in obveznosti, ki se jim je
naš človek molče podrejal, jih spoštoval in prenašal iz roda v rod.« (Kunaver 2007:
12) Slovenski človek je preživel ogromno »toplih pomladi« in še več »mrzlih zim«
skozi svojo zgodovino. Tako je slovensko podeželje preživelo stoletja tlačanstva,
tujih vpadov, puntov, vojn in drugih grozot, tudi lakote. Zato se ne moremo čuditi,
da je ob takšni zgodovini večinoma bila praznična miza v družini nekaj posebnega,
nek privilegij tistega časa (ibid.: 14).
Šege, navade in obredi pa imajo tudi velik pomen za samo družinsko
skupnost, saj slednje utrjujejo občutke pripadnosti družini in domu. Družinski člani
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vse to izvajajo skupaj, večinoma ob istem času, istem prostoru v hiši in v neki
ustaljeni obliki. Tako pa ima v okviru vsega tega dogajanja velik pomen pri
utrjevanju družinskih skupnosti tudi praznično ali vsakdanje skupno uživanje hrane
za mizo (Sketelj 2013: 58).

8.2.1.
OD ZIBELKE DO GROBA – Prazniki v
življenjskem ciklu
Prazniki in z njimi povezane prakse ob mizi so se pojavljale ob pomembnih
življenjskih prelomnicah. Ene od pomembnejših prelomnic so bile včasih (nekatere
še danes) predvsem rojstvo, poroka in smrt. Pomembno je bilo praznovanje, še
pomembnejši pa so bili obredi, ki jih je bilo treba izvajati, saj so v njih verjeli,
oziroma so verjeli v njihovo pozitivno delovanje na človeka oziroma družinsko
življenje. V spodnjih primerih bom izpostavila nekaj primerov obredij v zvezi z
mizo, ki so se vršili nekoč (nekateri še danes) na slovenskem podeželju, hkrati pa
ponekod tudi vzporednice s sedanjim doživljanjem le-tega.
Rojstvo
Pred davnimi stoletji naj bi otroka ob rojstvu položili na mizo (tudi na klop,
na tla ali na ognjišče), od koder ga je dvignil oče in ga s tem dejanjem priznal za
svojega, ter ga sprejel v svoj rod (Orel 1944: 267). V enem izmed virov, ki ga
opisuje Kunaverjeva, je znano, da je še isto noč, ko se je v kmečki hiši rodil otrok,
oče novorojenca na domačo mizo nastavil bokal vina in hlebec kruha – za vile
rojenice, da bi otroku sodile srečno življenje (2007: 14; 2014: 8). Lahko bi rekli, da
od tod danes izvirajo zabave, ki jih organizirajo očetje ob rojstvu otroka. Le da
pijača in hrana ni več namenjena rojenicam, ampak povabljenim, ki želijo dobro
novorojenemu. Tako se po navadi reče, da je treba »otroka dobro zaliti, da bo
zdrav«.
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Tudi pri nas doma se je ob rojstvu vsakega otroka v zadnjem času povabilo
ljudi, na dvorišče pa smo postavili naše mize in gasilske mize ter klopi, kjer smo
nato praznovali rojstvo otroka. Seveda sta morali biti prisotni tudi hrana in pijača.

Fotografija 54: Praznovanje ob rojstvu otroka na Kumerdajevem dvorišču
Datum: 1. 8. 2017, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Krst
Miza se pojavlja tudi v obredih, povezanih s krstom. V Beli Krajini se
pojavlja hlebec nekvašenega testa, imenovan naglasnica, ki ga je babica ob krstu
prinesla kumu ali kumi, in je z njo trikrat potolkla po mizi, češ: »Bog daj, da bi dete
kmalu shodilo.« (Novak 1960: 183)

Ženitovanje
Ob mizah so se vedno vrstile tudi razne pogodbe. Pisne ali ustne. Pogodbe
o odkupu, kmetovanju, dedovanju, zemlji in podobne stvari. Ena izmed znanih
pogodb pa je bilo tudi ženitovanje oz. snubljenje neveste na domu. V preteklosti je
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fant prišel z očetom na dekletov dom, k njej in staršem, da bi se dogovorili o
zaroki. Ko sta oče in snubec prišla v hišo, so ju posedli za mizo in že po prvih
znakih so jima dali vedeti, ali sta dobrodošla in ali se z zaroko strinjajo ali ne. Eden
od znanih primerov je iz Kozjanskega, ko so v 2. polovici 19. stoletja na mizo
postavili štefan vina, na pladnju narezane klobase s hrenom ali celo potico na ne
praznični dan, s čimer so pokazali, da sta gosta dobrodošla. Nasprotno pa so ob
ne dobrodošlici pustili prazno mizo ali pa so nanjo postavili polič »tokovca« in
pehar suhega sadja, kar je bilo slabo znamenje za snubce (Krašovec 1998: 12). Iz
Zilje poznamo primer polne mize s klobasami in vinom ter prazne mize z
zavrnitvijo, skupaj s kislim mlekom na njej (Ložar - Podlogar 1995: 63). Ponekod
na Dolenjskem je bila navada, da so morali po nevesti vprašati, še preden je prišel
ženin čez sredino hiše, na drugo stran stropnega trama, torej predno so sedli za
mizo, so morali vedeti, ali so se domači sploh pripravljeni o tem pogovarjati (Ložar
- Podlogar 1990: 230). Zato so tudi ponekod na Dolenjskem pri snubljenju snubci
in domači najprej sedli za peč, šele ko so se starši načelno odločili, da bodo oddali
hčer, so jih povabili k mizi (ibid.: 232). Tukaj res lahko vidimo, kakšen pomemben
dejavnik v snubljenju je bila miza. Ona je bila tista, ki je bila pokazatelj sprejema,
zadovoljstva, oziroma je bila prostor, poln možnosti, hkrati pa tudi ženitovanjska
posrednica.
Pregovarjanje in dogovarjanje za mizo je po navadi trajalo dolgo časa in je
kdaj spominjalo že na trgovino. Kadar se snubca in starši niso zmogli dogovoriti o
zaroki, kar se je zgodilo redko, je snubljenje spodletelo. Snubci na zunaj niso
pokazali nezadovoljstva, izgovorili so si sicer nekaj časa za premislek in v
nekaterih primerih ob odhodu na mizo pod prt ali krožnik skrivaj položili denar, ki je
pričal o tem, da so plačali, kar so pojedli in popili, nazaj pa jih ne bo več (Ložar Podlogar 1990: 232). V primeru, da pa so se snubca in starši dogovorili pozitivno,
so si šli ogledat domačijo, nato pa so se ponovno usedli za mizo in se dogovorili
za ogled na nevestinem domu in o doti (Krašovec 1998: 14). V tem primeru
vidimo, da je besedna zveza »usedli za mizo« pomenila dobesedno stanje in pa
ne dobesedni pomen, ki je pomenil pogovor, dogovarjanje o poroki, nevesti, bali.
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Zanimivo pri snubljenju pa je, kako so se pogovarjali nebesedno – oziroma
ne direktno. Zdi se mi, da so tako v teh primerih vsi vedeli kaj storiti v takšnih
situacijah, s tem pa je bilo manj nerodnih besed in govorjenja, hkrati pa so se
izognili nerodnim besednim situacijam zavrnitve ali tudi privolitve.
Danes je po opazovanju in osebnih izkušnjah postopek snubljenja
večinoma drugačen. Velikokrat se še zgodi, da se zaročenca in starši usedejo za
mizo in se pogovorijo, vendar večinoma ni več takšne pomembnosti snubljenja
pred starši, kot je bilo včasih, oziroma se je spremenila sama oblika le-tega.
Včasih je bilo prisotno pogajanje, danes pa večinoma le še obveščanje, saj se pari
večinoma odločajo sami, kdaj in s kom se bodo poročili.
Poroka
Mlada fant in dekle sta bila včasih lahko srečna, če sta lahko doživela
svatovsko mizo (Kunaver 2007: 14). Svatovska miza je sinonim za poroko. Poroka
pa je imela včasih ponekod na slovenskem podeželju večji pomen, kot ga ima
danes. Pa ne zaradi ljubezni. Ampak zato, ker je poroka pomenila združitev dveh
ljudi iz različnih družin, kjer pa je bila pomembna tudi gospodarska osnova in
koristi (Novak 1960: 194). Tako so se ljudje poročali tudi glede na socialni položaj.
Sploh za ženske je bilo težje, saj je bilo pomembno, da so si ženina našle
pravočasno, saj bi moral v nasprotnem primeru, ker jih starši niso več preživljali,
služiti na bogatejših kmetijah, ko pa niso bile več koristne, so nekatere postale
celo beračice. Mlajši fantje, ki pa niso postali gospodarji, so se brez težav kam
priženili ali pa so postali hlapci. Zato so ženitev smatrali za eno najpomembnejših
dejanj v življenju (Radešček 2000 cit. v Zorko 2011: 30).
Že pred samo poroko ali celo pred snubljenjem poznamo posebno prakso
prerokovanja, ki naj bi narekovalo, kakšnega soproga ali soprogo bo nekdo dobil.
Včasih so pogosto prerokovali iz različnih stvari. Tako so tudi na Dolenjskem
prerokovali, kakšnega moža bo dobilo dekle. Ena izmed šaljivih prerokovanj pa je
tudi ta, da če se bo miza v sobi majala, bo dekle dobilo šepastega moža (Ložar -
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Podlogar 1990: 230). Tu v tem primeru mizo in njene noge poosebijo in jih
predstavljajo kot človeka, ki šepa, če ima miza slabe noge.
Zelo znana praksa, ki se zelo pogosto, a v različnih različicah še danes
uporablja je, da se tisti, ki sedi na vogalu mize, ne bo poročil (Ložar - Podlogar
1990: 230). Med mojimi prijatelji in v družini se to pogosto uporablja. In moram
priznati, da se tako jaz kot tudi drugi neporočeni v moji družbi, nismo tako dobro
počutili, če smo sedeli v kotu. Kar hitro smo se vedno premaknili tako, da je bil kot
prazen ali pa, da je tam sedel nekdo, ki je bil že poročen. Zdaj, ko sem tudi jaz
poročena, se včasih celo namensko, brez slabe vesti usedem tudi ob kot mize. Je
pa očitno, da je ta del prostora ob mizi nenavaden, morda po verjetju celo
»nevaren«, saj je najbrž to povzročilo, da so se mu začeli izmikati. Če pa
pogledamo s praktične strani, je rob mize, oziroma sam kot tisti, ob katerega se
pogosto kdo udari, kot sem že prikazala primer svojega nečaka, ki se je jezil nad
robom mize (Terenski dnevnik, 19. 4. 2019).
Zanimiva pa je primerjava treh različic mojih prijateljic, kjer vsaka pozna
svojo varianto:
»Kdor v kotu sedi, se sedem let ne poroči.« (Terenski dnevnik, Marcela Krt, 30.
11. 2019)
»Kdor v kotu sedi, se nikoli ne poroči.« (Terenski dnevnik, Nina Kozjek, 30. 11.
2019)
»Kdor v kotu sedi, hudo taščo dobi.« (Terenski dnevnik, Anja Draksler, 30. 11.
2019)
Pri poročni svatbi in pa ponekod tudi ob drugih priložnostih poznamo
posebno prakso, ki vključuje kroženje, v teh primerih kroženje okoli mize. Pogosto
so to izvajali na Dolenjskem, preden sta odšla mladoporočenca od doma, so šli
svatje za nevestinimi starši okoli mize, da bi bil novi par srečen. To so ponovili še
enkrat, ko je ženin nevesto pripeljal v svojo hišo, takrat je ženinova mati nevesto
popeljala trikrat okoli domače mize (Novak 1960: 201, 203). Tu se zopet pokaže
pomembnost mize, ki je pravzaprav kot nekakšen domači oltar. Prav tako se je
kroženje odvijalo v okrašeni sobi, kjer je potekala ohcet in so se svatje zvrstili okoli
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miz v določenem redu. Ali so šli za mizo v sprevodu, držeč se za roke, ali pa jih je
posedal za mizo starešina (vodja svatbe), ali so se posedli k mizi v smeri sončne
poti itd. (ibid.: 203).
Čeprav na prvi pogled mislimo, da to kroženje in njegova smer ni bila
pomembna, je prav to dajalo obredu poseben pomen. O tem kroženju in magijskih
praksah piše tudi Mencejeva, ki pravi, da obredi oziroma magijske prakse včasih
vsebujejo tudi smeri gibanja. Za izvajalce samega obreda je bila to zelo
pomembna stvar, saj je igrala odločilno vlogo pri tem, kakšne posledice so lahko
od obreda pričakovali. V tradicijskih predstavah se razlikujeta dve smeri krožnega
gibanja. Opozicija med smerema se kaže glede na to, ali gre za gibanje v smeri
navideznega gibanja sonca ali za nasprotno smer od smeri gibanja sonca, in glede
na to, ali gre za gibanje v desno ali levo smer. Navidezna smer sonca je torej
razumljena kot tista, ki velja za pozitivno, ki prinaša srečo, izobilje in plodnost,
medtem ko je gibanje v nasprotni smeri od navideznega gibanja sonca razumljeno
kot negativno, nesrečno, takšno, ki prinaša smrt, nesrečo in škodo (Mencej 2013:
111, 112). Na Slovenskem je torej tudi znano, da so na kmetijah ob koncu 19.
stoletja vino pili iz poliča, ki je krožil okrog mize tako, kot kroži sonce, od vzhoda
proti zahodu (Keršič 1988/1990: 353).
Miza je bila na poroki tudi tisti dejavnik, skozi katerega so svatom sporočili,
da je svatbe konec. Torej je imela miza tudi na poroki sporočilno vrednost (tako
kot pri ženitovanju). Ko je bila svatba pri koncu in svatov ni bilo mogoče spraviti
domov, so jim na primer v Suhi krajini prinesli na mizo hruškovo vodo in jim jo
ponudili, Štajerci pa so na mizo prinesli pelinkovec, v Beli krajini pa črno praženo
kavo – to je bil znak, da je svatbe konec in naj gredo domov (Kunaver 2007: 15).
Danes se takšna poslovilna hrana na mizah pri ohcetih ne pojavlja več. Je pa
mogoče ena od podobnosti obara, ki pride na mizo že proti jutru. Čeprav naj le-ta
ne bi preganjala svatov domov, mogoče vendarle pomeni, da se počasi bliža jutro,
ko bo potrebno z zabavo končati.

Rojstni dan in godovanje
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Pri nas doma praznujemo tako godovanje, kot rojstni dan. Oboje po navadi
ob mizah. Razlika je le v tem, da rojstne dneve praznujemo v širšem družinskem
krogu, ki jih (če praznujemo doma) praznujemo v velikem prostoru »špajzi«, kjer
imamo eno veliko mizo ter eno ali dve manjši. Ko praznujemo godove, pa smo po
navadi zbrani le domači. Tako le-to praznujemo v kuhinji ali v »hiši« ob malo večji
mizi. Po navadi prostor in mize izbiramo po tem, koliko nas je in kako slovesno je.
Mami s pomočjo nas sester in očeta vedno pripravi lepo obložene mize. Za rojstne
dneve po navadi dobro kosilo, ob godovih pa zvečer, po »ofiranju«, kakšen
narezek. Vedno se ob teh osebnih praznikih družimo in praznujemo ob naših
mizah (Rozman 2018: video vir).

Fotografija 55: Srečevanje za domačo mizo ob praznovanjih rojstnih dni
Datum: 2. 12. 2018 , Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Smrt
Tudi obredja ob smrti so bila včasih bolj razširjena kot danes in prav tako so
vključevala mize. Splošno razširjena šega ob smrti je bila, da so, ko je umrl
gospodar ali gospodinja, prevrnili mizo v sobi, iz hiše pa zmetali stole in klopi. S
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tem so želeli izraziti spremembo, ki se je zgodila v hiši, in dati prostor novemu
življenju, ki bo prišlo vanjo (Novak 1960: 189). Vsa ta dejanja po ljudskem
verovanju torej preganjajo mrtvaka iz hiše in s tem da se znebijo pohištva, branijo
umrli duši, da bi se kam usedla. S smrtjo gospodarja ali gospodinje je bilo pri hiši
vse narobe, vsega starega je bilo konec, zato je bilo potrebno vse preobrniti,
spremeniti in z novim pohištvom in opremo ustvariti nove razmere, novo življenje,
ki prineso v hišo tudi novega gospodarja ali gospodarico (Ovsec 1991: 240). Tudi
v tem primeru se vidi, da je bila miza pomembna lastnina, saj so jo prevrnili le
takrat, ko je umrl gospodar ali gospodarica – kar pa je bilo za neko hišo, oziroma
domačijo zelo pomembno. Po besedah Orla naj bi v Rožu na Koroškem pare z
mrličem postavili na tisto mesto, kjer drugače stoji miza (Orel 1944: 307). Tako
lahko razberemo, da je bil tudi sam prostor, kjer je stala miza pomemben, da so tja
morali postaviti pare.
Ob smrti pa se je pojavljala tudi zanimiva šega, povezana z umrlim. V
nekaterih krajih so namreč na sedmini pri mizi pustili prazen prostor za rajnega,
kar je pravzaprav pomembno tudi za sedežni red. Natočili so mu kozarec vina,
katerega so nato premikali na vse vogale mize. Nekje pa nato ta kozarec vina tudi
polijejo po mizi za duše rajnih. Ponekod v vogale mize polagajo tudi križ,
blagoslovljeno vodo z vejico in gorečo svečo. Te predmete nato pomikajo po mizi
na druge vogale, po izmoljenem rožnem vencu (Novak 1960: 192). Tukaj spet
lahko opazimo poseben pomen kota mize.28

8.2.2.
OD POMLADI DO POMLADI – Prazniki v
letnem ciklu
Prazniki so se v letnem ciklu Slovencev skozi zgodovino zelo spreminjali –
sploh po 2. svetovni vojni, v socializmu in po osamosvojitvi Slovenije. V praznikih
pa se je torej poleg teh vplivov čutila tudi modernizacija in globalizacija, kjer so se
28

Zanimivo je razmišljanje, zakaj premikajo predmete ravno v kote. Mogoče le-ti prinašajo nekaj
negativnega, smrt, (v prejšnjem primeru slabo taščo ali preprečitev poroke), mogoče pa je to po verjetjih
mesto, kjer se nahajajo rajni ali pa nekakšne sile, duše. Mogoče bi bila lahko to povezava med dvema
pomenoma vogalov – če sediš v kotu se ne poročiš, ker ti mogoče to lahko preprečijo rajne duše, sile, ki se
nahajajo v vogalih?
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pojavili tudi vzorci praznovanj iz Zahoda (Habinc 2008: 86). Tako so se eni
prazniki spremenili, drugi izginili, spet tretji so se na novo pojavili. Vseeno se je
ohranilo (a spremenilo) tudi kar nekaj krščanskih praznikov. Dva izmed
pomembnejših za krščanstvo sta božič in velika noč, pri katerih se je razvilo in tudi
ohranilo veliko šeg, ki so povezane z mizo. Seveda so tu še drugi prazniki, ki
pravzaprav skoraj ne zaostajajo za tema dvema. Danes so nekatere šege še
prisotne, druge ne, zelo pa je odvisno tudi od geografske lege in družbene sfere.
Tako pa je miza ponekod še vedno središče praznikov, saj so prazniki dnevi
družine, družina pa se po navadi zbira za skupno mizo.

Pust
Pust je eden od zgodnjih praznikov v novem letu, ki prebuja pomlad in
hkrati eden izmed najbolj norčavih. Zato je bila ponekod po Sloveniji zapoved, da
mora biti na pustni dan na mizi svinjska glava, kar je bilo povezano s tem, da je
izročilo ob pustu zahtevalo norčije in hkrati bogato obloženo mizo (Kuret 1989:16).
Pri nas doma v času pred pustom, na pustni ali debeli četrtek na mizo za
kosilo vedno pridejo ješprenj in pa krofi, ki jih prinese oče ali pa mami speče
miške. Za pusta pa so seveda vedno po kosilu na mizi domači krofi, ki jih speče
mami. Skoraj vedno pa se ob mizi znajde tudi kakšna domača maškara.
Velika noč
Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Včasih je bil in tudi danes
je pomemben velikonočni zajtrk, saj spominja na Kristusovo vstajenje. Zajtrki so se
odvijali ob mizi, zato je bila tudi miza z dobrotami vred nekaj svetega. Kot sem
opisovala že pri socializaciji otrok, so v Prekmurju in na Krasu verovali v svetost
velikonočne mize, saj so rekli, da če se naslanjaš na velikonočno mizo, dobiš tvore
(Kuret 1989: 223). Hkrati je to mizi dalo svet pomen, otrokom pa poduk, kako se
pravilno vesti za mizo. Ponekod je veljalo, da ko je dekle prineslo jerbas od
velikonočnega žegna domov, ga je morala postaviti na klop za mizo, pod bohkov
kot, kjer le-ta ostal čez veliko noč do bele nedelje (Kuret 1989: 205). Povsod po
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Sloveniji pa je veljalo, da mora biti za veliko noč zjutraj žegen na mizi, kjer se
hrane nihče ne dotakne, dokler se ne zbere cela družina ob mizi (ibid.:210).
Pri nas doma se na velikonočni petek zvečer zberemo pri kuhinjski jedilni mizi, kjer
barvamo pirhe. To je edini dan v letu, ko mizo pokrijemo s časopisnim papirjem,
da je ne bi popacali z barvo, s katero barvamo pirhe. Zadnje čase pirhe za mizo le
pomakamo v barvo, mami jih nekaj naredi s čebulo. Včasih pa sva sestro ob mizi
pozno v noč vztrajali ob izdelavi pisanic. Na velikonočno soboto zjutraj se pirhi,
namazani z mastjo, lepo svetijo iz posodice na mizi. Miza pa je ne petek ali soboto
tudi prekrita z belim prtom, na katerem mami dela velikonočno potico. Po
sobotnem velikonočnem žegnu pa je naše dvorišče polno miz, saj od žegna (naša
soseda je cerkev) pridejo sosedje in sorodniki k nam, kjer se vsi posedejo za mize,
ki so pripravljene na dvorišču. Takrat naša mami na mizo prinese prato, šunko v
testu, hren in potico, oči pa vino in žganje. To je eden od redkih priložnostih poleg
semnja, da se zbere del vasi pri nas. Na velikonočno nedeljo zjutraj, ko pridemo
od vstajenjske maše, nas doma že čaka bogato obložena miza z blagoslovljenimi
velikonočnimi jedmi, ki jo pripravi mami, ki po navadi ostane doma. Usedemo se k
mizi, včasih zapojemo še velikonočno alelujo, nato pa veselo planemo po jedeh.
Vedno pa je te dni miza okrašena z rožami in podobnimi dodatki.

Fotografija 56 : Barvanje pirhov na jedilni mizi
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Datum: 10. 4. 2020, Foto: Barbara Kozjek, Hrani: Barbara Kozjek, Stražišče pri Kranju.

Fotografija 57: Peka velikonočne potice na jedilni mizi
Datum: 11. 4. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Kresni večer
Miza je imela tudi vedeževalni značaj. Ljudje so verjeli, da se na kresno noč
vedežuje, saj ima kresna noč, prav posebno moč. Na kresni večer so v Trenti
polagali kresnice (po navadi ivanjščice, ki naj bi imele na kresno noč čarobno moč)
na mizo. Kolikor je bilo ljudi pri hiši, toliko kresnic so odtrgali. Od tistega, katerega
kresnica na mizi je prva ovenela, tisti naj bi prvi umrl ali celo še tisto leto (Kuret
1989: 423). Ponovno je miza tista, na kateri napovedujejo nekaj slabega. Vendar
na kresno noč ni imela samo slabega značaja, ponekod tudi dobrega, ženitnega.
Na Koroškem in Pohorju so verjeli v nekakšno ženitovanjsko vedeževanje. Saj, če
je želelo dekle videti njej namenjenega fanta, je morala na kresno noč ob polnoči v
izbi gola pometati tla in vse pomedeno zmesti k vratom, nato se je lahko ozrla
nazaj k mizi, ob kateri naj bi zagledala svojega bodočega izbranca. V Rožu so
imeli natančnejša navodila, kjer je moralo dekle pred pometanjem na mizo položiti
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hleb kruha in nož, nato dokončati delo, nato pa bi ravno tako ob mizi zagledala
bodočega ženina (Kuret 1989: 419).

Vsi sveti
Za vse svete je značilna pogostitev vernih duš, ki je bila skoraj povsod na
Slovenskem v navadi. Ljudje so na mize postavljali hrano in pijačo za duše mrtvih,
ki ta dan pridejo nazaj na svoj dom. Tako so jim na mizo pripravili kupico vina (ki
so jo seveda potem spili domači, otroci pa so se čudili, da so duše prišle). Na
Štajerskem so na mizo postavljali celo hren za verne duše, da bi se z njim poživili.
Drugod zopet najdemo na mizi hleb kruha, celo kuhano kašo, vodo in vino in pa
blagoslovljeno vodo. Ponekod jih ni motilo, da so zjutraj našli jedi in pijačo
nedotaknjeno. To so razumeli kot posvečen dar, ki so ga kasneje sami zaužili
(Kuret 1989a : 95). Mizo pravzaprav lahko razumemo tudi kot kraj srečevanja
mrtvih in živih. Zanimivo je, da se v tem primeru s takšno šego ljudje še vedno
srečujejo po Sloveniji, saj poznam primere na Gorenjskem in Prlekiji, kjer to še
vedno počnejo (Murkovič 2014: b.n.s.).
Pri nas za vse svete ne poznamo kakšnih posebnih navad, razen tega, da
se vsi sorodniki zberejo pri nas. Ker je to bolj mrzel čas, se vedno namestimo za
mizo v »hiši,« saj je tam tudi kmečka peč, ki nas poleg čaja, hrane in družbe ob
mizi lepo pogreje.
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Fotografija 58: Pogostitev rajnih na domovih za vse svete v Prlekiji
Datum: 1. 11. 2014, Foto: Tadej Murkovič, Vir: Murkovič 2014: b.n.s.

Martinovo
Tudi na martinovo so za mizo vedeževali. Ko so na mizo prinesli pečeno
martinovo gos, so ugotavljali po prsni kosti, ali naj bi bila prihodnja zima mila ali
huda (Kunaver 2007: 16). Ponekod pa so s tem, kako polna je miza, napovedovali
letino, saj so na primer na martinovo v okolici Ptuja boljši kmetje na mizo prinesli
obilno večerjo. Vse so naložili na mizo, da se je kar šibila, s tem pa so želeli
pokazati, da je bila letina obilna in da je bilo gospodarstvo dobro. Nato je sledila
zabava z godci. Ko pa so vsi odšli domov, je gostitelji vse pustil na mizi, z
namenom, da bi bilo tudi prihodnje leto obilno (Kuret 1989a: 112). Ponekod na
Štajerskem in Beli krajini pa so si ta obred puščanja hrane na mizi za martinovo
predstavljali tako, da so to hrano darovali rajnim za martinovo in pa tudi zato, da bi
oni poskrbeli za bogat pridelek v prihodnje (Kuret 1989a: 114). Ta primer je
podoben tistemu pri vseh svetih in zopet dokazuje, da so se za mizo povezovali
živi in mrtvi.

161

Božični čas
Od 24. decembra do 6. januarja se je praznovalo tako imenovane tri božiče
– sveti večer, silvestrovo in večer pred svetimi tremi kralji. V tem času so veljala
nenapisana pravila, kateri predmeti se morajo nahajati na mizi in pod njo (Kunaver
2014: 22), saj je bila božična miza v tem času v slovenski kmečki domačiji hišni
oltar. V različnih krajih so uporabljali različne predmete, ki naj bi od hiše odvračali
zlo in prinašali srečo, a povsod

je veljala stroga zapoved spoštovanja teh

zapovedi, saj so se bali posledic, če tega ne bi storili (Kunaver 2007: 16). Kuret
celo omenja, da če bi prekršili to večstoletno izročilo, bi si nakopali kazen
neznanih in nevidnih sil (Kuret 1989a: 372). Ena izmed kazni je bila tudi ta, da naj
krave ne bi dajale več mleka in podobno. Skozi takšne ljudske pripovedi se je
zaščitila ta zapoved o spoštovanju božične mize (Kunaver 2014: 23).
Na božični mizi pa je v času vseh treh božičev na Slovenskem zelo pogosto
stal božični kruh, ki naj bi odvračal strelo in odganjal slabe, zle sile, za katere so
ljudje verjeli, da jim škodujejo. Ponekod so mu rekli tudi poprtnik (Kunaver
2007:16), ker je bil navadno pokrit z belim prtom. Na mizi je torej moral ostati vse
tri božiče (Kuret 1989a: 313). V Železni Kapli pa so na mizo položili majhen lesen
križ iz blagoslovljenega lesa in čezenj pogrnili bel prt. Nato so čez to položili tri
hlebe kruha in še različne vrste peciva, nato pa to spet pokrili s prtom in obložili s
podobicami. Na mizo pa so v en mizni vogal postavili skodelico z žitnim zrnjem, na
drugi kot pa rožne vence in blagoslovljeno vodo. Te stvari so bile sicer povsod
malo drugačne, a princip je bil podoben (Kuret 1989a: 315). Poleg vsega tega pa
se je na sredi božične mize pojavljalo tudi mlado žito, ki naj bi prinašalo pomlad
(Kunaver 2007: 16).
Danes se mlado žito še pogosto pojavlja, tudi v mestih, saj v trgovinah
promovirajo prodajo semen in s tem tudi nekakšno ohranitev kulturne dediščine
(Terenski dnevnik, 22. 11. 2019). Božični kruh pa najdemo le še ponekod na
podeželju. Vendar božična miza danes ni več tako strahospoštovana, kot je bila
včasih. Danes so večkrat bolj pomembna darila in pa hrana, ki se nahaja na mizi.
Poleg božičnega kruha, pa se je na mizi nekje znašlo še kar nekaj predmetov:
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voda v vrču, da je ne bi bilo ne preveč ne premalo, pinja za mleko, da bi ga bilo
dovolj, hišni ključi, da bi bila hiša varna, srp za sekanje oblakov ob nevihti in jarem,
da živina ne bo bodla. V različnih krajih je bil izbor predmetov različen, pomembno
je bilo le to, da so jih položili na svoja mesta (Kunaver 2007: 16). Družine pa so se
med temi prazniki večinoma bolj nahajale ob mentrgi ali za pečjo, saj so verjeli, da
je bila te dni miza posvečena in s tem so pokazali spoštovanje do nje (Kuret
1989a: 313).
Skozi božično mizo in njeno »svetost« so se izoblikovale razne zaščite, kot
na primer: »Če drgneš živino s čohalom, ki je bilo na božični večer na mizi, bo lepo
uspevala.« (Kuret 1989a: 373) ali »Kdor ima s seboj nož, ki je ležal na božični
mizi, mu ne more škodovati nobena moč.« (ibid.) ali zdravilne lastnosti: »Če je
koga bolel vrat, so mu ga ovili s predivom z božične mize.« (ibid.: 375) in »Če je
koga bolel vrat ali se mu je zbirala bula, so ga zavili v prt, s katerim je bila pokrita
miza in je na njem ležal božični kruh.« (ibid.) Izoblikovale pa so se tudi prepovedi,
ki so sicer bolj vzgojne narave: »Na božič se od mize nihče ne sme vzdigniti,
dokler ni kosilo pri kraju; kdor se tega ne drži, naredi, da gredo kokoši jajca nest
od hiše.« (ibid.: 374) in »Otrok, ki bi ob božiču sedel na mizo, bi dobil mozolj na
zadnjici; tudi s trebuhom se ne sme nasloniti na mizo, ker bi se mu na trebuhu
naredil mozolj. Tudi s komolci se ne sme upreti na mizo, naredili bi se mu turi po
roki ali po telesu.« (ibid.: 376) S tem so, kot smo tudi že omenjali pri socializaciji,
vzgajali otroke, in sicer tako, da so jih prestrašili, kaj se jim bo zgodilo, če se bodo
ob mizi neprimerno obnašali.
Kot pa sem že omenila pri samih horizontih in tudi tukaj, so predmete dajali
tudi pod posvečeno mizo, saj so verjeli v razne čarobne stvari, ki se bodo zgodile,
če bodo to naredili. Pod mizo so dajali različne stvari (razlikujoče od pokrajine in
samega življenja), poljsko orodje: motike, grablje, sekire, verige, polne golide
vode, da bi bilo prihodnje leto dovolj mleka (Kuret 1989a: 314). Kot dodaja
Kunaverjeva, pa naj bi bil pod mizo lahko tudi živinski zvonec, pehar žita, jabolko,
vino, moka in česen, pa tudi podobice, razpelo in rožni venec, ki so k tem starim
verovanjem dodali tudi krščansko podobo (Kunaver 2007: 16). V začetku se je
razglabljalo o tem, da naj bi bila ta dejanja kot nekakšno žrtvovanje, saj naj bi miza
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predstavljala »žrtvenik«, hrana in predmeti na njej pa »žrtve« božanstvu. Nato pa
so se mnenja spremenila, božična miza naj bi bila pribežališče rajnih, kjer so bili
predmeti na in pod mizo namenjeni njim. S hrano bi se okrepčali, predmete pa bi
blagoslovili in jim dali čarodejne moči, da bo njihova uporaba uspešna (Kuret
1989a: 321).
Za božične praznike pri nas doma na mizi lahko najdemo adventne venčke
in pa kakšno božično okrasje. Seveda pa se za mizo zberemo na božični večer po
božični maši ob dobri večerji, ob lepo pogrnjeni mizi. To pa je tudi prostor, kjer si
izmenjamo darila. Ta prostor ima ob tem času prav poseben pridih. Tudi naslednji
dan, na božič, se ob miži zbere vsa ožja družina, kjer praznujemo božične
praznike in pojemo dobro božično kosilo, pred katerim pa po navadi ob mizi tudi
zmolimo. Otroci seveda ob svoji mizi, ker za veliko mizo ni več prostora.
Novo leto
Včasih so verjeli, da kakršen bo za novega leta dan, takšno bo vse leto. V
to pa je bila vpletena tudi miza, saj so na Dolenjskem verjeli, da morajo na novo
leto na mizi čez noč pusti ajdov kruh, ker če za sveti večer ni bilo kruha na mizi,
potem ga nikoli ni bilo (Kuret 1989a: 424).

8.2.3.

Šege in navade ob drugih priložnostih

Semenj
Semenj ni bil le cerkveno praznovanje, ampak priložnost, kjer se je lahko
zbralo vse sorodstvo. Velikokrat se je zgodilo, da je bilo sorodstva nekje po deset
do dvajset miz. In ljudje so bili mnenja, da tem več miz je, večja čast je to za
družino (Kuret 1989a: 156). Več polnih miz pomeni čast, torej se čast lahko šteje z
mizami. Pogosto sem že slišala naslednje izjave: »toliko miz je bilo polnih« ali pa
»danes so prazne mize, nikogar ni«. Kot se šteje sama miza za čast, se hkrati
šteje za čast tudi to, da so vsi ti ljudje, ki sedijo za mizo, prisotni na praznovanju.
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Pri nas doma se ob semenju prav tako zbere vso sorodstvo in sosedstvo.
Tako poiščemo vse mize, ki jih imamo na kmetiji, jih očistimo, postavimo na
dvorišče in jih lepo okrasimo. Čeprav gospodinja vedno stoka, koliko je ljudi, je
pravzaprav družini, domačim zares velika čast videti, da so mize polne – ljudi in
hrane.

Jesensko delo
Tudi po opravljenem delu so bile pogosto »mize obložene«, poleg tega pa
so se odvijale razne šege in igre. Eden od primerov v zgodovini je, da je po
pospravljeni stelji na domačijah pogosto sledila večerja in zabava na domu za vse,
ki so sodelovali pri delu. Del tega pa je bila tudi igra, kjer so se fantje izkazali, kdo
je močnejši in boljši. Fantje so sedeli za mizo, kjer so pričakovali gospodarja.
Gospodar je prinesel »rajcelj« (to je bila po navadi smrekova korenina ali daljša
palica, ki je bila namazana z mastjo). Fantje so se razporedili okoli mize in ko je
gospodar preštel do tri je »rajcelj« položil na mizo. Več rok je seglo po »rajclju«,
kajti tisti, ki bi ga dobil, bi dobil tudi pušeljc od deklet. Ta borba za mizo lahko traja
tudi pol ure ali dlje, fantje pa so popraskani in pobuškani. Za drugi pušeljc so po
sobi lovili repo, ki jo je prav tako prinesel gospodar. Za tretji pušeljc pa je prinesel
bučo in jo skotalil čez mizo, kjer je potem padla na klop in pod mizo – za to so se
spet zapodili fantje (Kuret 1989a: 73, 74). Ponovno se vse te igre dogajajo ob ali
na mizi, ki je središče dogajanja.
Likof
Kunaverjeva opisuje, da so imeli včasih na vasi likof – to je bil šega ob
končanem delu – zvečer se je v hiši gospodarja, kjer se je končalo delo, vas
zavrtela v veselem plesu ob obloženi mizi. Ob likofu je bilo na mizi najboljše, kar je
hiša premogla, predvsem jedila, ki so jih zapovedovali prastari krajevni jedilniki
(Kunaver 2007:15).
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Tudi v današnjem času se v Stražišču po vsakem delu, kjer kmetje sosedje
sodelujejo med seboj, po končanem delu usedejo za mizo, kjer so same dobre
jedi. To je pravzaprav tudi nekakšna zahvala za pomoč. Sicer ni več plesa in toliko
ljudi kot včasih, se pa na nek način likof še vedno ohranja.
Molitev
Tudi molitev je navada, ki je za nekatere krščanske družine zelo
pomembna. V nekaterih družinah se še vedno ohranja to, da molijo skupaj, včasih
pa so to počeli pogosto. In to so počeli skupaj za mizo, kamor je oče tudi položil
knjige in sveto pismo in jim bral, drugi pa so poslušali, ob mizi (Kuret 1989a: 120).
V obdobju 19. stoletja je bilo na slovenskem podeželju zauživanje skupnega
obroka nekakšen obred, kjer se je zbrala vsa družina, nato pa so pred jedjo skupaj
molili. Gospodar je ob mizi začel moliti, drugi so molili z njim. Ko je končal in rekel
»bog žegnaj« in so ostali odgovorili »bog lonej«, so šele lahko začeli jesti (Keršič
1988/1990: 352). V današnjih časih, po opazovanju okolice in domačega doma
opažam, da je tempo vse preveč hiter in si ljudje (vsaj v mojem opazovalnem
okolju), ki so kristjani, že težko vzamejo čas, da istočasno jedo skupaj za mizo, kaj
šele, da bi vedno prej molili. Ta navada se je ohranila bolj pri starejših ljudeh ali pa
vsaj ob praznikih, ko se družine umirijo in zmolijo skupaj ob družinski mizi. Pri nas
doma, kjer je tudi moje glavno opazovalno okolje, se skupno za mizo moli le ob
praznikih, posebnih priložnostih in občasno nedeljah. Lahko pa skozi to vidimo, da
je pri nekaterih kristjanih lahko tudi miza tista, ki združuje svete stvari, od molitve
do svetih knjig, biblije in podobno. Pravzaprav je zares podobna oltarju, tako kot
pred stoletji, ponekod danes še vedno.
Kot smo videli skozi praznike ter šege in navade, je bila in je za veliko ljudi
miza dragocena in pa tudi spoštovana. Skozi primere smo lahko razbrali, da je
torej predmet, kot je miza, ki se ga uporablja vsakodnevno, lahko tudi povezan z
raznim praksami. Večina korenin tega pa sega v arhaične, poganske čase in je del
mitoloških in simbolnih zvez, ki pa so nekoč imele nekakšno vlogo, ki se je danes
večinoma spremenila in prvotni simbolni je sedaj dobil drug pomen (Ovsec 2001:
223). V večini naših primerov pa je bilo vse to povezano z nečim, kar je (bilo) na
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mizi, a posledično tudi s tem, kar je (bilo) v njej. In kot piše Kunaverjeva je to
dokazal marsikateri oče v starih kmečkih domovih, ko je potrkal po mizi in dejal:
»Dobri stari, lesni duh, zbudi se in pazi na našo srečo!« (Kunaver 2007: 14) so
ljudje verjeli, da ima lesena miza nekakšno vsebino, dušo, duha ali le nekaj
toplega, kar so ob njej čutili in še vedno čutimo ljudje. V svetu simbolov naj bi les
pomenil nekakšno prastanje materije, rajsko stanje, preden se je iz snovi razvilo
vesolje oziroma svet. Spomin na nekaj nadzemeljskega, naj bi se kazalo tudi v
tem, da daje les zavetje pri rojstvu (zibelka) in pri smrti (krsta). Ljudje so včasih
tudi verovali v sveta drevesa in jih častili, saj naj bi v vsakem drevesu živel
drevesni duh, ki mu je dajal vitalne in magične sile. Iz tega pa izhaja tudi stara, a
še vedno pri nas in po svetu razširjena vraža, da je treba potrkati na les, če želimo
preprečiti, da bi se dobre stvari spremenile v slabe. Včasih so ljudje s trkanjem tudi
častili drevesa, danes pa se je ta praksa nekoliko spremenila, saj ljudje trikrat
potrkamo po lesu, velikokrat tudi po leseni mizi. Tako so včasih tudi verjeli, da, ko
potrkamo po lesu, zbudimo lesnega duha. So se pa današnje prakse spremenile.
Ne vemo več za lesnega duha, le še za prakso trkanja (Ovsec 2001: 67, 68). Tako
lahko razberemo, da so ljudje verjeli v lesnega duha, ki pa bi ga lahko povezali z
raznimi primeri, ki se pojavljajo v tej nalogi, kjer je prepleteno s krščanstvom to
lahko tudi povezano z žrtvovanjem, lesnemu duhu ali kakšnim drugim silam ali
dušam.

8.3.

MAGIČNI POMEN MIZ

»Mizica pogrni se!« (Grimm in Grimm 2009)
Miza ima tudi nadnaravne pomene. Najdemo jih tako v povezavi z
neznanim vrtenjem miz, preroško vsebino in pa tudi v ljudskih in fantazijskih
pripovedih. Zakaj je miza tista, ki se pojavlja kot osrednji prostor nekega
pomembnega, zanimivega obreda ali dogodka? Mogoče zato, ker je ves čas v
središču človekovega bivanja in se zato pojavlja v obredjih, kot tudi v sami
domišljiji ljudi.
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8.3.1.

Preroške mize na Koroškem

Na Koroškem naj bi po pričevanjih obstajalo šest miz, ki naj bi imele
posebno magično moč. Te mize naj bi znale prerokovati, oziroma znakovno
govoriti. Imenujejo jih tudi govoreče mize. Čeprav so takšne mize znane po
celotnem svetu, prav te na Koroškem enako burijo domišljijo in govorice. Nihče se
še ni opredelil in odločno zatrdil, da se mize ne dvigujejo. Nekateri so mnenja, da
resnično delujejo, drugi so le zbegani ali niso prepričani. Miza deluje tako, da ljudje
položijo nanjo obe roki in nato »ogrejejo« mizo, s tem ko držijo roke na njej okoli
10 minut. Ko se miza ogreje, jo mora nekdo od udeležencev vprašati: »Miza, če si
pripravljena odgovarjati, se dvigni.« Če je miza pripravljena in če so ljudje zbrani,
naj bi se miza rahlo dvignila, tako, da bi to začutili vsi udeleženci. Ko je miza
pripravljena, lahko udeleženci začnejo postavljati vprašanja. Miza odgovori za da
tako, da se dvigne, za ne pa tako, da ostane na tleh. Tudi črkovati naj bi znala po
principu trkanja ob tla, tolikokrat kolikokrat udari, tista črka po vrsti abecede naj bi
to bila (Šisernik 2008: 56–68).
Zanimivo je, da je v tem primeru miza izgubila vlogo mize kot prostora
prehranjevanja, praznovanja in socialnega druženja, kot smo ga obravnavali do
sedaj, ampak je na nek način oživela, postala je govoreča, vedeževalska miza. In
veliko ljudi ji verjame. Množično hodijo na kmetije, kjer jih sprašujejo vprašanja in
preverjajo, ali resnično deluje. Omenja pa avtorica tudi to, da naj bi nekateri
povezovali mizo z mrtvimi, da naj bi bila ta miza stik med mrtvimi in živimi (Šisernik
2008: 82).
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Fotografija 59: Pogovor z eno od miz na Koroškem
Vir: Šisernik 2008: 68.

8.3.2.

Vrteča miza

Druga varianta miz z nerazložljivo energijo, ki jih opisuje tudi Šisernikova,
pa so vrteče mize. Tukaj sicer vrtenje mize nima nikakršne povezave z
vedeževanjem ali kakršnim drugim pomenom, razen tega, da se po govoricah in
verjetju ljudi, vrti na človekovo energijo (Šisernik 2008: 69). Vrteča miza ali vrtavka
je prav tako prisotna na več področjih Slovenije. Gostilna Jurca iz Podlipe ima
takšno mizo in zanimivo, da ravno z njo promovirajo svojo gostilno, saj ko odpreš
njihovo spletno stran, takoj zagledaš ponudbo za rezervacijo vrteče mize, kjer
piše: »V naši gostilni pa je poskrbljeno še za dodatno popestritev gostov, saj
imamo tudi ˵vrtečo mizo”, katero marsikatera skupina tudi zavrti« (Gostilna Jurca
b.n.l.: b.n.s.). So pa celo sami dejali tudi to, da so zaradi te mize postali bolj
prepoznavni in da je to mizo v sedemdesetih letih začela promovirati tudi lokalna
skupnost vasi Podlipa (Šisernik 2008: 54). Torej je miza postala prepoznavni
simbol vasi in gostilne, hkrati pa promotor, ki je vabil ljudi. Takšna miza mora biti
sestavljena le iz lesenih delov in mizna plošča je položena na majhen sodček, ki je
fiksiran na drugi del mize, kjer so noge. Ta sodček omogoča, da se miza lahko vrti.
Ljudje morajo položiti roke na mizo in če imajo dobro energijo, naj bi se miza
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začela vrteti, hkrati pa so se morali vrtet tudi oni, oziroma zraven hoditi. Najprej se
miza vrti počasi, nato pa vedno hitreje. Če so udeleženci obrnili roke okoli, pa se je
miza začela vrteti v drugo smer. Miza naj bi se po razlagi lastnika vrtela zaradi
energije, ki jo imamo ljudje v sebi. Po ustnem izročilu naj bi takšna miza nastala
tako, da je v preteklosti nek kmet doma želel umiriti svoje nagajive otroke. Kadar je
želel imeti mir, jih je posedel okoli kuhinjske mize in jim dejal, naj dajo roke na
mizo. In tako so odkrili vrtenje mize (Šisernik 2008: 53, 54). In kot je dejal
Rawcliffe o tem primeru: »Videti je, kot da bi neživa miza živela svoje življenje.«
(Rawcliffe 1963: 127 cit. v Šisernik 2008: 41) Tako so tudi tukaj mizi priznali
»živost« in nekaj več kot le hladen, nepremikajoči se predmet.

Fotografija 60: Vrteča miza v gostilni Jurca v vasi Podlipa
Vir: Gostilna Jurca b.n.l.: b.n.s.

Tak primer pa najdemo tudi v naših krajih, in sicer v Pševem nad Kranjem,
kamor so v osemdesetih letih ljudje množično hodili na ogled te mize. Gospod, ki
jo to mizo tudi postavljal in je bila na njegovem takratnem domu v stari hiši, mi je
povedal, da je miza stala in delovala dve leti, pred približno tridesetimi leti. Idejo za
to, pa je prinesel starejši gospod iz Stražišča, za katero naj bi slišal v Poljanski
dolini. Miza je bila sestavljena iz dveh gajbic (podstavka) na katerih je bil mernk
(op. lesen okrogel mernik za žito), na njem pa mizna plošča. Podobno kot pri
primeru iz Podlipe. Delovala pa je tako, »da so ljudje roke gor dal, dlani, pa so
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čakal neki minut, da je … včasih hitr se začel vrtet, včas ne. Roke so na mizo na
rahlo položil. Pol je pa letel v eno stran, ne veš, v kero. Nikol nis vedu v ker. Au šlo
v levo, au šlo v desno. Pol je pa vmes enkrat eden dal komando roke ukol, pa je
šlo v drugo stran. Pa je šlo zmeri v drugo stran.« (Franci Žan, 3. 4. 2020) To mizo
v Pševem sta doživela tudi moja starša. Mami pravi, da se je prav zares vrtelo in
da se je res spreminjala tudi smer. Okoli mize jih je bilo okoli 5 do 10. Se pa dobro
spomni, da je bilo tam vedno veliko ljudi, izgledalo je že kot pravi turizem. Prodajali
pa so tudi žganje, po čemer so še vedno znani. Najbolj popularen pa je bil
češnjevec, ki se ga je kupovalo ob vrteči mizi (Nuša Rozman, 3. 4. 2020).

8.3.3.
Miza v slovenskih in tujih ljudskih
pripovedkah in znanstveno fantastični literaturi
Nenavadnost mize, ki ima posebne moči, pa se prikazuje tudi skozi
slovenske in tuje ljudske pripovedke ter fantazijske pripovedi. Zanimivo se mi zdi,
da je spet miza glavni predmet zgodbe. Povsod ima sicer drugačno vlogo in
drugačne sposobnosti, a se le-te, med seboj tudi nekoliko povezujejo.

Kralj Matjaž
Zgodba o Kralju Matjažu oz. zgodovinski osebnosti Matiji Korvinu je med
ljudmi zelo znana. Kralj Matija je vladal od leta 1458–1490 in eno njegovih
največjih dejanj je bila zmaga nad turškim pašo Mohamedom v Jajcu, kjer je
osvobodil 15.000 ujetih kristjanov. Ljudska zgodba o njem je dobila pravzaprav
veliko variant. Skoraj v nobeni različici pa kralj ni umrl, saj ljudstvo svojim
največjim junakom ne pusti umreti. Se pa podoben motiv pojavlja po celotni Evropi
v drugačni preobleki (Kunaver 1996: 102).
In kaj ima pravzaprav Kralj Matjaž opraviti z mizo. Miza je v tej zgodbi
predmet njegovega počitka, njegove usode in usode ljudstva. V nekaterih
variantah se namreč pojavlja, da se Kralju Matjažu po boju, ko se z vojsko

171

znajdejo v jami, kjer zaspijo, začne zavijati brada okoli mize. To znamenje rastoče
brade okoli mize se je na Slovenskem zelo udomačilo, v vsaj polovici vseh variant
(kar je okoli dvajset). Čeprav naj bi ta motiv v našo zgodbo prišel iz takratnih
nemških variant, je najverjetneje dalj časa vplival na slovenske pripovedke o Kralju
Matjažu, zato ni izključeno, da motiv okoli mize rastoče brade res izvira že iz 16.
stoletja (Grafenauer 1951: 74, 140).
Pripovedke so torej govorile o tem, da ko se bo Matjaževa brada ovila okoli
mize, kolikorkrat je bilo rečeno, se bo le-ta s svojo vojsko zbudil iz večstoletnega
spanja in šel v boj za boljši svet. Zopet se v variantah pojavljajo različna števila.
Brada naj bi se kralju Matjažu ovila okoli kamnite mize trikrat, sedemkrat ali pa
sploh ni bilo točno določeno in kot pravi ena izmed pripovedk (Grafenauer 1951:
73):
»On spi na kamnitej mizi in vojska njegova okolj njega dremlje. Brada mu
pa raste okolj mize in kader trikrat dorase – kar bo neki kmalu, kajti le še ogelj
manjka, da bo brada trikrat okoli – takrat se prikaže ne svet in vojska njegova
pokonča ves človeški zarod, le malo jih bo ostalo. Nato pa nastanejo zlati časi,
ljudje bodo vsega dosti imeli, zemlja bo sama ob sebi toliko rodila, da bodo lehko
živeli, zato se bodo pa tudi množili in svet bo sčasoma spet tak, kakeršen je
dandanes.« (ibid.: 194)
Zanimiva je vloga mize v slovenski ljudski pripovedi. Na prvi pogled nima
ravno glavne vloge in tudi ne nastopa v vseh variantah pripovedke. Vendar je
poudarjena kamnita miza, kar si razlagam kot samo trdnost, stanovitnost – na njej
je ležal samo kralj Matjaž, vojščaki so spali na tleh. S tem se nakaže tudi
pomembnost kralja in same kamnite mize, ki pa je po vrhu še eden izmed vzrokov,
da se bo kralj prebudil in rešil svet, saj se okoli nje ovija njegova brada, ki pa je
motiv rešitve.
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Fotografija 61: Motiv kralja Matjaža za kamnito mizo se pogosto pojavlja na panjskih končnicah
Vir: Čebelarski center Maribor b.n.l.: b.n.s.

Mizica, pogrni se
Jacob in Wilhelm Grimm sta zapisala in preuredila nemške ljudske pravljice
in ena izmed njih je tudi Mizica, pogrni se. Ta zgodba govori o fantu, ki ga je oče
pregnal od doma, on pa se je šel učit za mizarja in v dar od svojega učitelja dobil
čarobno mizico in »če si jo postavil predse in rekel: ˵Mizica, pogrni se!” se je
nemudoma pregrnila s čednim prtom, tu je bil tudi krožnik in nož in vilice in polna
skleda prekajenega mesa in pečenke, pa še velik kozarec črnega vina, da se ti je
kar srce smejalo.« (Grimm in Grimm 2009: 11)
Zanimiva lastnost čarobne mize v ljudski pravljici, kakršno bi si pravzaprav
želel imeti vsak. Zato se je tudi ta fraza obdržala med ljudmi, saj marsikdaj slišim
koga reči »mizica, pogrni se« – v primeru, da je bil hitro postrežen ali ko želi, da bi
se dejansko miza pred njim pogrnila oz. da bi mu jo nekdo pripravil in da njemu ne
bi bilo treba. Pravzaprav čarobna miza po mojem mnenju upodablja neko
razkošje, a hkrati tudi lenobo, nedelavnost in razvajenost.

Miza v gozdu
Tudi v latvijski kulturi najdemo v pravljicah mize. Ena izmed ljudskih pravljic
govori o mizi v gozdu (ki je bila pravzaprav nečka, pod katero je počival starček,
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njo pa so našle gozdne živali in rekle: »Kakšna prekrasna miza, pa prazna!«
(B.n.a. 1989: b.n.s.) Prazna miza tudi živalim v pravljici ni bila všeč, zato so
prinesle vsaka svoj plen in ga jedle za mizo, tako je bilo veliko veselja, ko je bila
miza polna, saj so »posedli se za mizo in se jeli in gostili.« (ibid.) Veselje je bilo za
mizo in tudi ta je povezala vse vrste živali iz gozda, da so skupaj sedele in se
gostile. Ko se je starec zbudil, so živali prestrašile in ušle, njemu pa je ostala polna
miza hrane (ibid.) Lahko bi rekli, da se je starcu zgodila kar »mizica, pogrni se«.
Harry Potter
Zanimivo je, da se prav ta pojav »mizice pogrni se« pojavlja tudi kasneje v
fantazijski literaturi in filmih. Med najbolj znanimi je seveda zbirka knjig in tudi
filmov Harry Potter, pisateljice J. K. Rowling.
»Harry je takrat opazil pred sabo prazen krožnik. Šele tedaj se je zavedel, kako
lačen je. /.../ Harry je debelo pogledal. Pladnji so bili polni hrane. Še nikoli ni videl
na eni mizi toliko stvari, ki jih je rad jedel. /.../ Ko so se vsi najedli, so ostanki hrane
izginili in krožniki so bili v hipu spet bleščeče čisti. Trenutek za tem pa so se
pojavile sladice …« (Rowling 2008: 95–96
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9.VSAKDAN OB DOMAČI MIZI
»Družabno življenje je del človeške zgodovine. Kot ne moremo
spoznati neke (globalne) družbe, ne da bi spoznali vsakdanje življenje, ki ga
ta družba živi s svojo zgodovino vred, tako ne moremo spoznati njenega
vsakdanjika, ne da bi spoznali strukturo globalnih družb.« (Ovsec 2005: 7)
Opisala sem že praznične mize tako v zgodovini kot sedanjosti. Pisala sem
tudi o vsakdanjih mizah, vendar tukaj dodajam še dogajanje za mojo vsakdanjo
mizo, oziroma, za mizo moje družine v mojem domu.
Naša vsakdanja kuhinjska miza ni pogrnjena s celim prtom. Ni posebno
okrašena, le včasih jo krasijo kakšne rože ali mali prtiček. Zelo redko je čisto
prazna, kadar pa je, domači čutimo, da jo prevzema nekakšna praznina.

Fotografija 62: Vsakdanja miza z okrasitvijo in prtičkom, ki ga je izvezla stara mama
Datum: 5. 2. 2020, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Dopoldne pogosto na naši mizi najdemo dnevni časopis, ki ga je oče
prebiral med jutranjim zajtrkom, ki ga samo on po delu v hlevu poje za mizo,
zraven pa prebere jutranje novice. Včasih tudi kaj od zajtrka »pozabi« na mizi,
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zato je čez dan na njej možno najti tudi kaj hrane. Velikokrat, ko sem prišla domov
zgodaj popoldne, se je na mizi znašel tudi kakšen kozarček od žganja in skodelice
kav ter krožnik piškotov – namreč ostanki pogostitve obiskovalcev, ki so se
spotoma oglasili pri nas. Popoldne pa se prostor omizja vsak dan začne polniti ob
kosilu. Najprej sestra z otroki in mož, ter oče. Vedno zamudi mami iz službe, ki pa
občasno pripelje tudi staro mamo, ki ne živi v tej hiši. Ko vsi pojemo, pa pride še
(takrat) moj fant in poje, kar je ostalo. Tako smo se ob mizi včasih izmenjevali kar
eno uro – toliko časa je skoraj vedno trajal naš skupni obed, ki se je sicer odvijal v
časovnih intervalih, a je vendar bil skupni, saj smo bili vsi prisotni v okolici jedilne
mize. In kot pravi Ramovš, se mora družina zbrati pri skupnem obroku kadar je to
le mogoče – vsaj enkrat dnevno. Prav tako po je pomembne del, ko se je za mizo
treba kaj pogovoriti (Ramovš 2017: 367). Vsak dan se načeloma kosilo zavleče še
s pogovorom in kavo, včasih pa pride še druga sestra z otroki, tako, da nas je na
kosilu dvakrat več, kot lahko zmore miza. A jed in pogovor v izmenah je tudi
zanimiva lastnost naše družinske mize. Ker pa sta oče in sestra bolj zaspane
vrste, po kosilu in pogovoru pogosto zaspita. Oče kar na stolu, ko čaka, da se mu
kava na mizi ohladi, sestra pa na klopi ob mizi, kjer je nihče sploh ne opazi, če
pride v kuhinjo. Popoldne pa tudi mami in včasih stara mama kaj prebereta za
mizo, kjer se otroci kdaj tudi igrajo med seboj ali pa tudi s starši, starimi starši, kjer
lahko vidimo tudi generacijsko povezavo za mizo. Večeri pa so za mizo bolj redko
preživeti, razen v primerih, ko pridejo obiski. Mogoče oče včasih poje večerjo,
mami pa občasno tudi kaj speče oziroma pripravi ob njej. Drugače pa je miza ob
večerih večinoma prazna, saj se vsi preselijo v dnevne prostore, na sedežne
garniture in ob klubske mizice. Naša vsakdanja miza pogosto sprejema goste in je
tudi tisti prostor, ki jih prva sprejme.
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Fotografija 63: Očetova večerja ob vsakdanji mizi in druženje generacij
Datum: 24. 1. 2019, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju.

Fotografija 64: Peka ob vsakdanji mizi in druženje generacij
Datum: 1. 2. 2019, Foto: Manca Kert, Hrani: Manca Kert, Stražišče pri Kranju

Če primerjam svoje občutje za vsakdanjo in praznično mizo, moram
priznati, da se zazna razlika med njima. Tako v hrani, okrasju, kot tudi pri samem
občutku. Očitno je praznična miza za nas res nekaj posebnega, saj oddaja
pozitivno, toplo energijo, ki jo je moč občutiti ob ljudeh, ki so navzoči ob mizi. Za
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praznično mizo (skoraj) nikoli ne pride do prepira, kar za vsakdanjo občasno pride.
Vendar pa je vsakdanja miza tista, ki je ves čas ob nas, je opora in je veselje.
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10. ZAKLJUČEK
Magistrsko delo govori o mizi in o odnosu med njo in človekom. Zanimal me
je obojestranski odnos, kako človek vpliva na mizo in kako le-ta vpliva na človeka.
Saj kot pravi Mintz: »Ko enkrat razumemo razmerje med predmetom in osebo, na
novo odkrijemo nas same.« (Mintz 2010: 372 cit. v Mlekuž 2011: 10) Mize so
prisotne v vseh naših prostorih bivanja, hkrati pa ima vsaka miza svoj slog, svoj
način uporabe in je predstavnica ene izmed številnih vrst. Ampak mize še vedno
ostajajo na svoj način neopazne, kot bi bil njihov obstoj odvisen le od njihovega
namena. To pa zaznamuje tudi mizo, kos pohištva, ob katerem in na katerem se
zgodi skoraj vse, kar je pomembno za skupno življenje – obedovanja, načrtovanja,
pogovori, pogajanja, delo, praznovanja in tudi odraščanje (Haidinger 2019: 81).
Ne le praznična, vsaka miza, tudi vsakdanja, polna ali prazna, v bogatinovi
hiši ali reveževi, »vedno je miza bila in bo središče vsega dogajanja v hiši.«
(Kunaver 2014: 23) Družinska jedilna miza je resnično »lepilo«, ki združuje ljudi,
združuje družino. Skozi raziskavo mize, pa sem odkrila tudi dualnost, dvojno plat
mize. Saj, kot smo videli, se za skupno mizo odvije veliko dogodkov. Ne moremo
pa reči, da se dogajajo samo dobre stvari, tudi ob slabih stvareh se ljudje včasih
združujejo, včasih pa tudi razhajajo. Zato lahko to dualnost enačimo s stvarmi, ki
se dogajajo za mizo, ki so: veselje–žalost, bogastvo revščina, prijeten pogovor–
prepir, dogovor–prepir, tostranstvo–onostranstvo, kultiviran prostor–nekultiviran
prostor, praznovanje–žalovanje in tudi življenje–smrt. Ena izmed presenetljivih
dejstev, ki sem jih odkrila v raziskavi, je vsekakor povezanost mize s smrtjo,
mrtvimi, dušami, onostranstvom. O tem nisem prej nikoli razmišljala, dokler nisem
odkrila toliko dejanj in šeg, oziroma verjetij, ki so povezani s tem. Seveda pa je
glavno vodilo mize življenje – tako človeka kot mize, saj je biografsko življenje
predmeta ena od razlag, ki nam več pove o mizi sami, kot predmetu ali pa kot o
dejavniku, ki vpliva na življenje ljudi. Tako miza lahko predstavlja več plasti, saj je
lahko pokazatelj sprave, včasih načrtovanja. Predstavlja družino, nekakšno trdnost
in varnost (dejansko in preneseno), hkrati pa je pokazatelj zabave, žalovanja ali
upanja.
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Cilje magistrskega dela sem dosegla, z izjemo tega, da bi to temo raziskala
na širšem terenu, kar pa sem že obrazložila z opazovanjem na terenu. Potrjujem
pa tudi hipoteze, da se je glavni namen mize skozi stoletja ves čas nekoliko
spreminjal, a še vedno ostaja neka osnovna oblika mize, spremenilo se je samo
dojemanje le-te, vrste miz so se skozi čas zelo razvile, obredni pomen miz pa se je
večinoma v sedanjosti izgubil, ostajajo pa le neke prakse, katerih pomen ljudem in
izvajalcem le-teh večinoma ni več znan. Te hipoteze sem potrdila skozi teme, ki
sem jih obdelala, čeprav ponekod lahko še vedno razberemo, da ljudje, predvsem
na podeželju, še poznajo obrede in vedo, čemu so namenjeni, in prav tako, da so
mize dobile v redkih primerih tudi drug pomen in namen, proti temu, čemer so bile
prvotno namenjene. Tudi hipoteza, da so mize za ljudi nevidne in jih dojemajo kot
navaden predmet, je le delno potrjena, saj imajo nekateri ljudje po opažanjih še
vedno topel, oseben odnos do mize, so pa seveda tudi takšni, ki se jim le-ta ne zdi
nič posebnega, saj »nevidnost stvari okoli nas povzroča njihova vsakdanjost,
banalnost in naša seznanjenost z njimi.« (Balažova 2017: 86)

Skozi delo sem prišla do ugotovitve, da je miza zares predmet, ki ima neko
zgodbo, če jo le človek razume, oziroma, če se je zaveda. Tako se je biografija
predmeta izkazala za zelo zanimiv aspekt, ki se pojavlja tudi v tem delu. Skozi te
zgodbe, pa se gradi tudi večfunkcionalnost mize, ki lahko postane veliko več, kot
le predmet, kjer se le jé ali odlaga stvari. Večfunkcionalnost je pravzaprav lahko
tudi nek nov pogled, skozi katerega lahko gledamo na mizo. Seveda se ob tem
pojavljajo tudi pravila in bonton, kaj nekje je primerno početi za mizo in kaj ni . Saj
sem prepričana da če teh pravil ne bi bilo, bi imela miza še več funkcij, ker se mi
pravzaprav zdi zelo uporabna površina. Vendar tudi pravila so za družbo
pomembna stvar, zato je ključno tudi to, da ta pravila upoštevamo. Tako se za
mizo lahko razvija tudi družabno življenje, ki pa je, kot sem skozi raziskavo
ugotovila, lahko pozitivno, lahko pa v kakšnih primerih tudi negativno. Še bolj pa
se to izraža ob praznikih, ko so družine pogosto skupaj za mizo, saj jih le-ta
združuje (če jih). Skozi to druženje pa se pojavijo tudi razne navade in šege, ki se
jih izvaja in se jih je izvajalo za mizo. Miza ne hrani samo ljudi, ampak tudi šege in
navade, ki se razvijajo ob njej. Tako lahko rečemo, da ni miza le večfunkcionalna
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kot uporabni predmet, ampak tudi pomensko, saj sprejme različne pomene in
razlage, ki pa si jih lahko vsak predstavlja po svoje.
Miza mi je resnično pokazala, da je lahko tudi materialni svet živ, če mu le
damo priložnost. Če ga spoštujemo in mu pripišemo njegov pomen v delovanju
naše skupnosti. Mize mojega življenja mi veliko pomenijo, saj sem ob njih
odraščala, se učila, jokala, smejala, se prepirala, se veselila, spominjala in upala.
Upala tudi na dokončanje tega dela, saj sem se tudi za to morala »usesti za
mizo«, razmisliti, si vzeti čas in pisati. In ni dvoma, mize, na katerih sem pisala, so
me podpirale. Na koncu pa se s svojimi spomini in s svojim delom lahko še
poistovetim s spomini pisatelja Cevca, ki lepo zaokroži to delo o navadnem in
hkrati nenavadnem predmetu: »Tu je miza, na katero se lahko naslonim, položim
nanjo kruh in kozarec, miza, ki nas povezuje v občestvo ljudi, izdelana po merah
človeškega telesa, po merah njegovih gibov in naklonov. Če stojim, mi sega do
bokov, da se nanjo lahko oprem z dlanmi, če sedem, mi sega do srčne jamice.
Podredila se je naši podobi, udomačila se je v hiši s toplo zvestobo, prinašalka
blagih spominov.« (1999: 36) Tudi mene domača miza vedno sprejme odprtih rok,
naj bo praznična ali vsakdanja. Dokler bom imela prostor ob vsakdanji in praznični
mizi, bo to še vedno ostala moja domača miza, ne glede na to, kam me bo vodila
pot.
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11. SUMMARY
Let's sit at the table: Relation between man and table
Objects are present everywhere around us, but people rarely think of them
as their everyday companions. Oftentimes they do not give them any special
meaning other than functional. They are only there to be used for what they were
intended or what they were made for. That is, to serve man. In a way, they are
slaves of human everyday life. And yet they are important - they help shape our
everyday life. They are shaping human relationships, experiences, even lives.
Therefore, the author chose the table for the topic of her master's thesis. The one
object obvious to everyone.
The scope of this research focuses mostly on Slovene environment both
historical and modern. However, current perspective on the use of the table
extends abroad too, describing relevance of the table in modern times. Despite the
fact that the author decided to explore the subject present almost everywhere in
Slovenia, Europe and even the world, she also chose to research the micro-space
- the space of her home tables and their environment. The author refers to many
different types of tables in her work, but her focus is on family dinner table
specifically. This table in the middle of her home is the backbone and central area
of the house where family, friends, business partners, lovers etc. meet and
socialize.
The master’s thesis consists of several aspects through which the author
observed the table. First, from a historical point of view, she explains the origin of
the table and its general significance for a dwelling. She then explores the table
from a verbal aspect, occurrence of the word and the explanation behind its
meanings. The next, fundamental chapter talks about materiality of the table, table
as an object as well as different types of tables that have evolved over time. The
living space itself is defined by the table – not just at the table, but also the space
under, above and on it. Still the main purpose of the table is socializing, therefore
the central focus of this thesis is the family table, the dinner table, the way we
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behave in connection to it and the etiquette that has developed at the table over
the centuries. Just as the etiquette has developed, so has the seating order which
the author associates with social status. The dinner table is of big importance
during holidays too, therefore the author deals with the table from a festive and
ritualistic point of view. The magical meaning of the table has developed over time
too. The author discovered the latter in folk and fantasy literature. The author
concludes by describing the most basic everyday table, discussing her perception
of her home and making sense of it.
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