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GRADNJA GRADOV
Eva LESKOVAR, Mirjam PETRAČ *

Postali sva radovedni
Gradovi so nama že od nekdaj vzbujali radovednost. Za grajskimi zidovi je bil svet, ki se še zdaj pojavlja v
pravljicah: graščaki, vitezi, služabniki, ječa, mučilnica, viteški turnirji, plesi in igre. Danes veva, da so gradovi
tesno povezani z domačo preteklostjo in zgodovino, saj so bili nekoč pomembna upravna, gospodarska in
politična središča. Številne zgodbe in legende so pripomogle, da ostajajo ti mogočni zidovi vedno zanimivi. Ko se
nama je ponudila priložnost, da izveva še kaj več, sva se z veseljem odločili, da posvetiva gradovom nekaj svojega
časa.
Kako sva se tega lotili?
Najprej sva naredili načrt, kje bova dobili največ informacij. V knjižnici, seveda. Potem je tu še internet, nekaj
gradiva pa nama je dala učiteljica mentorica. Najbojši del pa je bil izdelava makete gradu.

ZGODOVINSKI OKVIR
Velika doba gradov se je pričela pred skoraj 1000 leti in je trajala približno 500 let. Po deželah Evrope in Bližnjega
vzhoda se je pojavilo več kot 15 000 gradov!
Presenetilo naju je dejstvo, da je na Slovenskem bilo v minulih stoletjih zgrajenih okoli 300 gradov. Kot pravi
raziskovalki bi jih lahko šli na teren preštet. Vendar so to napravili že zgodovinarji in midve sva te podatke
poiskali v knjigi. Na vsem slovenskem ozemlju jih gotovo ne bi našli 300. In zakaj ne? Od nekaterih gradov so
ostali le pisni viri ali pa so se ohranili v ljudskem izročilu, ki ga prištevamo k ustnim virom. Nekateri danes
služijo kulturnim ustanovam kot je naš mariborski grad, nekateri so napol v ruševinah, a jih poskušajo vsaj del
leta »oživiti«. Tak je vurberški grad v naši bližini. Od nekaterih bi našli le ruševine. Primer je grad Žovnek.
V Sloveniji so prvi gradovi omenjeni že pred letom 1000.
V srednjem veku je bila zemlja ključ do moči in bogastva, zato so jo nadzorovali iz gradov. Lastnik vse
neobdelane zemlje je bil vladar, ki je to posest podeljeval tako fevdalcem kot cerkvi.
Prostor za zidavo gradov so si fevdalci izbirali na krajih, ki so bili že po naravi dobro zavarovani: na prepadnih
stenah, vrhovih strmih hribov, celo v skalnih votlinah, najraje tam, kjer je bil dostop možen le z ene strani, tako da
ni bilo težko nadzorovati okolice.
Takrat seveda še ni bilo električnih vrtalnih strojev in buldožerjev, kot so na današnjih gradbiščih. Večino dela so
opravili z močjo mišic. Tesarji so žagali les in sestavljali zidarski oder. Kovači so izdelovali in popravljali orodje,
klesarji pa oblikovali kamen. Najbrž je bilo najtežje delavcem, ki so se potili ob vleki težkih tovorov, mešanju
malte za zidove in kopanju jarkov. Tako je bila za gradnjo gradov potrebna cela vojska delavcev. Najprej so bili
gradovi zgrajeni iz lesa. Les so kmalu nadomestili s kamnom, ki je močnejši in varnejši pred požari, ki bi jih lahko
povzročil sovražnik.

Kako bi se midve lotili gradnje gradov
Najprej bi potrebovali načrt, kar je zahtevno delo, saj mora biti varen. Natančno bi premislili, kako bi bil grad brez
šibkih obrambnih točk (zunanji zidovi brez možnosti oprijemanja, ojačana grajska vrata, jarek in dvižni most...),
seveda pa bi moral biti tudi primeren za bivanje in imeti še vsa pomožna poslopja (ječa, kapela, hlev...).
Upoštevati bi morali tudi cerkvene predpise glede gradnje kapele.
Nato bi organizirali prevoz po reki ali kopnem. Morali bi najeti klesarje in organizirati delavce. Organizirali bi
postavitev zidarskega odra iz lesa. Postavljen bi bil v posebne odprtine v zidovju. Za dodatno trdnost bi bili
glavni grajski zidovi napolnjeni s kamni, pomešanimi z malto. Zidovi bi morali biti debeli od dva do pet metrov.
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Pomembno vlogo bi dali klesarskemu mojstru, ki bi načrtoval grad in vodil njegovo izgradnjo. Seveda pod
najinim nadzorstvom. Klesarskemu mojstru bi bili podrejeni samostojni klesarji, ki bi rezali in klesali kamen, in še
zidarji, ki bi gradili zidove. Vsak klesar je imel svoj znak. Pogosto ga je vklesal v kamen, ki ga je takrat obdeloval.
Podobno so delali tudi lončarji v času Rimljanov. Klesarski znaki bi nama pomagali, da bi vedeli, koliko sva
kateremu klesarju dolžni za njegovo delo. Za dvigovanje veder, polnih materiala, bi uporabljali vrvi in škripce.
Težke kamne bi dvigovali s pomočjo dvigal z velikimi kolesi, ki bi jih poganjala moč človeka v notranjosti kolesa.
Poleg časa bi potrebovali seveda še pravo bogastvo, saj je bila gradnja zelo zahtevna. Ne bi si mogli privoščiti, da
grad ne bi služil namenu, zaradi katerega je bil zgrajen. Moral bi biti dobro utrjen in tudi udoben za stanovalce. V
poznejših obdobjih pa je udobje postajalo vedno pomembnejše. Okna so postajala vedno večja, dvorišča so bila
slikovita in »okrašena« z arkadami. Torej veliko denarja in časa od 10 do 20 let. Si predstavljate? To je bila dolga
doba; gradovi pa zahtevno delo. Vendar vredno vloženega denarja in časa. Še po stoletjih nas na mogočni skali
pozdravlja slikovit blejski grad. Nad Celjem nas pozdravlja Friderikov stolp. Prijazno nas sprejema naš
mariborski grad. Pri njihovi gradnji res nisva sodelovali. V domišljiji pa sva načrtovali, gradili, prezidavali,
dograjevali...
Postali sva občudovalki teh stoletnih zidov, ki skrivajo mnoge zgodbe človeške preteklosti.

VIRI:
1. Ivan Jakič, Sto gradov na Slovenskem, Prešernova družba, Ljubljana 2001
2. Philip Steele, Najlepša knjiga o gradovih, Učila, Tržič 1996
3. Ivan Stopar, Gradovi, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991
4. Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji II: med Prekmurjem in porečjem Dravinje, Park [Filozofska fakulteta],
Ljubljana 1991

* Eva Leskovar in Mirjam Petrač, učenki OŠ Draga Kobala Maribor, mentorica: Marjetka Berlič
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VITEŠKE IGRE
Teja LAH, Maja ŠUŠTERŠIČ *

Vojne igre so v srednjem veku veljale za zelo priljubljene. Navidezne bitke, ki so se imenovale turnirji in so se
odvijale na velikih poljih, so vključevale na stotine mož. Pričele so se kot nek način urjenja mladih vitezov za
bitko. Pozneje so jih uporabljali za reševanje sporov. Ko je graščak oznanil ljudstvu, da bo priredil viteške boje, je
vsa dežela završala v radostnem pričakovanju.
Vitezi so svoje priložnosti, da se postavijo in pokažejo kaj zmorejo, dobili v 13. stoletju, ko so turnirji postali
spektakularne prireditve. Pomerili so se v konjeniškem turnirju, mečevanju, streljanju z loki, samostreli in
podobno… Klicar je najprej zaukazal tišino in predstavil tekmece, hvaleč njihove vrline. Nato so se začeli boji, pri
katerih so udeleženci uporabljali pravo orožje. Najbolj priljubljena oblika boja je bil spopad dveh vitezov z
dolgimi sulicami, s katerimi so poskušali nasprotnika zbiti s konja.
Ob koncu posamičnih bojev se je začel še pravi turnir, ki so mu rekli tudi »spopad po francosko«. Vitezi so
zapustili ograde in se podali na ravan (ravnina), kjer so se spopadli v skupinah, ki so štele 10 do 12 mož. Skupini
sta se nato razmaknili na razdaljo, ki jo preleti puščica, in se nato spopadli do končne zmage. Včasih pa se je celo
zgodilo, da so se spopadli resnični sovražniki, in turnir se je na lepem sprevrgel v pravo bitko. Takrat so tudi
zares padale žrtve. Pred spopadom so se tekmujoči tudi podučili, kakšen je čigav grb.

OGRAJA
V 15. stoletju so viteze na turnirjih začeli ločevati z dolgo ograjo, ki je preprečevala, da bi se viteza med seboj
zaletavala. Polje, na katerem so se odvijali turnirji, se je imenovalo turnirsko bojišče.

ZLOMLJENE SULICE
Eden od načinov, kako dobiti turnir, je bil ta, da si zbil nasprotnika z njegovega konja. Točke se je pridobivalo
tudi s tem, da je vitez na ščitu nasprotnika zlomil svojo sulico. Kovinske konice sulic so bile običajno tope, saj bi
bile drugače prenevarne.

»Non milito sed malicia« – viteštvo je ena sama podlost. S to besedno igro v latinščini je cerkveni mož iz 11.
stoletja izrazil svoje mnenje o prvih časih viteškega bojevanja. A že čez dve stoletji se je takšno mišljenje pod
vplivom cerkve, pa tudi žensk, ki jim je bilo ljubše dvorjenje kot pa bitke, končalo. Tako je viteštvo postalo
najčistejša dejavnost srednjeveškega vojščaka.
Plemič ni kar samoumevno postal vitez: vse plemstvo in celo kralj, se je moralo »poviteziti«. Toda proti koncu
srednjega veka je pojem viteštva žal vse bolj in bolj začel izgubljati svojo veljavo.
Moški, ki je hotel postati vitez, je moral izpolnjevati številne zahteve: držati dano besedo, ščititi šibkejše, biti
plemenit, skratka, spoštovati je moral pravi pravcati zakonik časti. Ta ni bil nikjer zapisan, a so ga kljub temu vsi
poznali.
Vitez je moral spoštovati krščansko vero in cerkvene nauke, hoditi k maši in se ob petkih postiti; prav tako se je,
če je bilo potrebno, bojeval z neverniki in kalilci miru. Njegovo zasebno življenje je moralo biti skladno z njegovo
vero: braniti je moral šibke in zatirane, vdove in sirote in preganjati hudodelce. Viteštvo je bilo tudi moralna
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zveza – vitez ni ubil razoroženega nasprotnika in pomagal je bližnjim v težavah. Viteško geslo je bilo »Pogum in
dobrosrčnost«.
Ko se je vitez oblačil, mu je moral pomagati služabnik. Najprej si je vitez s pomočjo že prej omenjenega
služabnika nadel neke vrste tuniko, čez katero je navlekel nase železno verižno srajco. V 14. stoletju so jim začeli
dodajati tudi železne plošče, ki so se potem razvile v oklepe.

POSTATI VITEZ
Vitezi so bili v srednjem veku najpomembnejši vojščaki. Prvi vitezi so se pojavili v 8. stoletju, ko je v Evropo iz
Azije prišel nov izum - stremena, ki so konjenikom olajšala borbo iz sedla. Viteštvo je pomenilo več kot samo
boriti se. Narekovalo je namreč nek nov način življenja. Od vitezov se je pričakovalo, da so častni in hrabri, da
ščitijo šibkejše in da spoštujejo ženske. V srednjem veku so postale zelo popularne zgodbe o vitezih, vendar
mnogim vitezom ni uspelo živeti po teh visokih standardih.

VITEZOVO BEDENJE
Na večer, preden je okoli 18 let star fant postal vitez, so mladega moža skopali in obrili. Oprode so ga oblekle v
enostavna oblačila in ga odpeljale v kapelo, kjer je noč prebil v molitvi. Zjutraj je prejel obhajilo in duhovnik je
blagoslovil njegov meč – od tistega trenutka naprej ga je smel zastaviti samo za pravično stvar. Mladi možje so
namreč molili, da bi jih vodila božja roka in da bi bili dobri vitezi.

VITEŠKI OBRED
Ko je bilo njegovega nočnega bedenja konec, si je mladenič oblekel svoja najboljša oblačila in odšel v viteško
dvorano, kjer so ga pričakali njegova družina in prijatelji. Viteški obred so opravili po zajtrku. Gospod se je
mladeniča na zatilju rahlo dotaknil z mečem, čemur je sledil močan udarec z roko. Potem se je predstavil s svojim
lastnim mečem in, praviloma, darilom svojega očeta ali gospoda. Na koncu se je novopečeni vitez vrnil v kapelo,
kjer ga je duhovnik še blagoslovil.

OD PAŽA DO VITEZA
Ko je deček, ki naj bi postal vitez, dopolnil 7 let, je odšel k drugi plemiški družini, kjer je živel kot paž. Da bi se
naučil lepega vedenja, je stregel pri obedih, poleg tega je pomagal gospodu, da se je zjutraj oblekel, se učil jezditi
ter uporabljati meč. V starosti 14 let je paž postal oproda. Moral je slediti svojemu gospodarju v bitko in skrbeti za
njegovo orožje in konje. Skoraj vse oprode so postale vitezi do svojega 21. leta. Če je bil oproda izjemno pogumen
med bojem, je lahko postal vitez že kar na bojišču.
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BOREČI SE MENIHI
Posebnost so bili vitezi, ki so bili istočasno menihi. Nekateri vitezi so skrbeli za bolne. Vitezi menihi so se
zavzemali za zaščito romarjev na poti v sveto deželo.

V vojnah so se vitezi borili za slavo in nagrade, na viteških turnirjih pa za življenje. Vitezi so v vojne prihajali iz
več razlogov. Včasih so se borili, da bi za kralja osvojili nova ozemlja in tako povečali kraljestvo. Včasih so si
želeli priboriti ozemlja, ki jih je njihov gospod izgubil. Spet drugič pa so potovali na tisoče kilometrov daleč, da bi
se borili v svetih vojnah za svojo cerkev.
Mnogi vitezi so bíli najtežje bitke blizu doma. Morali so braniti graščakov grad pred sovražnikovimi napadi.

VIRI:
1. Philip Steele, Najlepša knjiga o vitezih, Učila, Tržič 1999
2. Philippe Brochard, Kako so živeli - v zavetju srednjeveških gradov: Evropa v času utrjenih gradov [Gradovi po Evropi],
MK, Ljubljana 1990
3. Will Osborne, Mary Pope Osborne, Vitezi in gradovi, Grlica, Ljubljana 2002

* Teja Lah in Maja Šušteršič, učenki OŠ borcev za severno mejo, mentorica: Daša Žula
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GRADOVI OB DRAVI:
MUTA, DRAVOGRAD, VUZENICA
Gregor KOLARIČ, Blaž KROPE *

UVOD
Gradovi, ki so danes prepogosto v razvalinah, zapuščeni in le redko ohranjeni ali celo vzdrževani, so neme priče
tistega odmaknjenega časa, ki ga navadno označujemo z besedo fevdalizem, čeprav so gradovi pravzaprav
nastajali v njegovi zreli dobi, nekako od 11. stoletja dalje do začetka novega veka. Nato so jih zamenjali v dolinah
na ravninah pozidani udobnejši dvorci.
Grad se ponavadi nahaja na težko dostopnem in strateško pomembnem terenu (na vzpetinah, ob mostovih, ob
pomembnih trgovskih poteh). Grad je bil utrjeno bivališče fevdalca, hkrati pa je predstavljal tudi vir in simbol
njegove moči, saj so lahko le dobro grajeni gradovi prestali kmečke upore, sovražnikove napade...

GRADOVI OB DRAVI
MUTA (Hohenmauten)
Kraj Muta je imel v srednjem veku pomembno vlogo, saj je mimo njega potekala pot, ki je povezovala Štajersko in
Koroško.
Grad Muta je tako nastal na strmem hribu v razloženem naselju Podlipje na Kobanskem nad Muto v Dravski
dolini. Tako grad kot naselje Muta sta dobila ime po mitnici, ki jo je grad varoval. Samo ime naselja Muta izhaja
namreč iz nemške besede mitnica, torej Maut. In prav ta je dala gradu in naselju, ki se je kasneje razvilo ob
vznožju grajskega hriba, ime.
Grad se prvič omenja v pogodbi iz leta 1255, s katero je škof Bamberg zastavil svojo posest koroškemu vitezu
Henriku iz Žrelca. Leta 1299 je prišlo do oboroženega spopada med dedičema Henrikom Viltuškim in vojvodo
Rudolfom. Prvi bi naj grad podedoval kot dedič, drugi pa naj bi do njega imel pravico po deželnem in knežjem
pravu. Rudolf je zbral veliko vojsko, ki je grad obkrožila z vseh strani. Za nameravan napad so postavili celo dva
oblegovalna stolpa. S posredovanjem drugih je na koncu le prišlo do premirja. Vojvoda je dobil utrdbo, Viltuški
pa denarno odškodnino.
Leta 1425 je bamberški škof zamenjal grad in mitnico z grofom Hermanom Celjskim v zameno za nekaj posesti na
Koroškem. Ob žalostnem izumrtju Celjanov leta 1456 pa je grad postal deželnoknežji.
Leta 1498 je kralj Maksimilijan dal grad porušiti in staro zidovje podaril Žigi Dietrichsteinu ter mu dovolil, da
grad ponovno pozida, vendar pa iz tega ni bilo nič.
Danes je grajska razvalina le skromno ohranjena. Grad je bil pravokotne oblike, danes pa so številni njegovi deli
pod rušo, ohranjen pa ni niti en arhitekturni člen, ki bi lahko več povedal o času, ko se je oblika stavbe
spreminjala.
Grad je bil grajen tako, da je bil dobro zavarovan. Na zahodni strani je bil naslonjen na prepadno skalovje, na
vzhodni zasidran v strmino, na severu in jugu pa sta ga obdajala dva globoka, polkrožno v skalo vklesana jarka.
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DRAVOGRAD (Drauburg)
Od gradu Dravograd je ostala le še razvalina na gorskem pomolu nad istoimenskim trgom v občini Dravograd.
Grad je prvič omenjen v pismu papeža Aleksandra salzburškemu nadškofu Konradu in krškemu škofu Romanu
9. avgusta 1177. Grad je po menjavah lastnikov pristal tudi v rokah Celjskih grofov, po njihovem izumrtju pa je
prišel v roke Habsburžanov, ki so ga dajali v upravljanje, nato pa prodali krški škofiji. Grad je torej od svojega
nastanka pa vse do leta 1846 menjal kar nekaj lastnikov, dokler ga ni David pl. Dumreicher opustil in prestavil
sedež gospoščine v trg. Grad je tedaj pričel hitro propadati in se spreminjati v razvalino.
Tudi dravograjski grad je slabo ohranjen, zato lahko o njegovi nekdanji podobi le ugibamo in si pomagamo s
starimi zapisi.

VUZENICA (Saldenhofen)
Ostanki gradu Vuzenica ležijo na skalnem pomolu nad istoimenskim naseljem v občini Radlje. Grad in stolp se
prvič izrecno omenjata leta 1359, vendar zgodovinarji menijo, da ga je že pred letom 1238 pozidal Kolon I.
Žalemski. Tudi ta grad je kar nekajkrat zamenjal lastnika, med njimi so bili tudi Celjani in Habsburžani.
Grad je v obdobju kmečkih uporov doživljal burne dogodke. Jurij Herberstein je namreč leta 1515 premagal in
razgnal prav tu zbrane čete kmečkih puntarjev. Grad pa se ni ubranil le slovenskih kmetov, temveč tudi turških
plenjenj leta 1532. Ni pa nam znano, koliko je bil grad poškodovan.
Ob koncu 17. stoletja je bil grad še povsem ohranjen, prešel je v roke verskega sklada, nato pa spet med zasebne
lastnike.
Kot oba prej omenjena gradova, je tudi ta v slabem stanju in o njegovi nekdanji podobi nam poročajo stari zapisi.
V današnji razvalini je razen skromnih ostankov zidovja nad pečino delno ohranjen le renesančni obrambni stolp.

ZAKLJUČEK
Če na kratko povzamemo, so obravnavani trije gradovi igrali pomembno vlogo v zgodovini. Nastali so na
vzpetinah ob pomembni trgovski poti, ki je povezovala Štajersko s Koroško, v neposredni bližini reke Drave.
Nekoč veličastne stavbe, pričevalke srednjega veka, vitezov in podložnikov, so danes žal prevečkrat obsojene na
propadanje in izginevanje v samoti, obrasle s travo, bršljanom in zakopanimi zgodbami preteklosti. Žalostno je,
da gradovi, ki so bili včasih zelo pomembni, že desetletja kruto propadajo tudi zato, ker odgovorne državne
ustanove ne skrbijo dovolj za našo kulturno dediščino.
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VIRI:
1. Ivan Stopar, Gradovi, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991
2. Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji IV: med Solčavskim in Kobanskim, Viharnik [Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete], Ljubljana 1993
3. http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad

* Gregor Kolarič in Blaž Krope, učenca OŠ Prežihovega Voranca Maribor, mentorica: Klavdija Šipuš
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GRAD PTUJ, VURBERK IN BORL - ZNAČILNOSTI
GRADNJE MED 12. IN 16. STOLETJEM
Inessa KRAJNC, Jan MALEC *

UVOD
Na južni meji Nemškega cesarstva z Ogrsko so bili v 11. in 12. stoletju pogosti vojaški spopadi med mejašema, saj
meja ni bila ravno trdno odločena. Z namenom obvarovati mir in utrditi svoje posesti so nemški fevdalci zgradili
v Podravju utrdbene gradove, med katerimi so bili Ptuj, Vurberk in Borl.
Grad Ptuj in Vurberk sta bila v posesti salzburških nadškofov, kasneje so jih dajali v fevd različnim plemičem,
med njimi tudi gospodom Ptujskim. Borl pa je bil za časa nastanka v ogrskih rokah, vendar fevd štajerske
plemiške rodovine Ptujskih.
Njihov pomen je bil predvsem v izjemni strateški legi in izpostavljenosti ogrskim in turškim vpadom.
Ptujski grad je bil izjemno pomemben kot središče fevdalne posesti salzburške cerkve v Podravju in je moral ob
potrebi zagotoviti za deželno obrambo največje število oborožencev v primerjavi z ostalimi gospoščinami.
Za časa turških vpadov je bil grad Vurberk postojanka med Krapino in Zgornjo Štajersko, kjer so z vrha hriba s
kresovi (grmadami) opozarjali na bližajočega se sovražnika. Tako je omenjeni hrib dobil ime Grmada. Turki
gradu niso mogli nikoli zavzeti, niti l. 1532, ko so prav pod Vurberkom prebredli Dravo.
Grad Borl je bil strateško pomembna in izpostavljena postojanka. Tukaj je bil starodavni rečni prehod med
Štajersko v nemški državi in Ogrsko. Kdor je obvladoval prehod, je obvladoval tudi njegovo zaledje, saj Borl v
nemški (Ankenstein) ali svoji ogrski obliki (Borlyn) ne pomeni nič drugega kot sidrišče, rečni prehod.

ZNAČILNOSTI GRADNJE
Na grajskih zgradbah zasledimo značilnosti romanike in gotike s prezidavami v poznogotskem in renesančnem
obdobju.
Grad Ptuj, Vurberk in Borl so bili pozidani na vzpetinah oziroma gričih. Sestavljeni so bili iz dveh samostojnih
enot, grajskega jedra z dvoriščem in predgradja.
Osrednja stavba v grajskem jedru je bilo stanovanjsko poslopje ali palas v dveh nadstropjih. V tem delu se je
običajno nahajala tudi grajska kapela. Grajsko jedro je obdajal utrdbeni obroč.
Grad Borl je imel kar dve dvorišči, zunanje in notranje, z obzidnimi trakti. Sredi vurberškega dvorišča je stala
cisterna s kovano krono in 72 m globok vodnjak. Vodo so črpali iz vodnjaka s pomočjo kolesa na stopala –
edinega pri nas znanega primerka te vrste in prava redkost tudi v širšem evropskem prostoru.
Predgradje je bilo utrjeno z mogočnimi glavnimi obrambnimi stolpi ali bergfridi.
Med temi posebej izstopa borlski bergfrid. Pozidan je na nepravilni talni ploskvi, ki ima približno obliko
četverokotnika s prirezanim vogalom, in se precej razlikuje od srednjeveških stolpov na Slovenskem. Predvsem
so posebne njegove stene, ki so v pritličju, kjer sploh ni sob, ampak le nekakšne stisnjene celice, debele po več
metrov. Na najbolj izpostavljeni strani, kjer se stolp izoblikuje v nekakšen klin, pa merijo več kot 12 m. Tudi v
obeh nadstropjih so zunanje stene stolpa debele povprečno 3 do 4 m. Takšne masivne, trdne stavbe ne najdemo
nikjer več na Slovenskem.
Obzidje je bilo utrjeno s pravokotnimi stolpiči in okroglimi bastijami oz. srednjeveškimi trdnjavami z visokimi
stražnimi stolpi. V pritličju so bile običajno grajske ječe. V tem delu gradu je bila nameščena tudi topniška
oborožitev.
V obzidju vurberškega gradu so renesančne ključaste strelnice, nekdaj pa sta bila v njem zidana topa in poljski
kači iz 15. stoletja. Na bližnji vzpetini je stal izpostavljeni stolp, ki je imel funkcijo prednje utrdbe. Ključaste
strelnice zasledimo tudi v gradu Borl.
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Z leti so se zasnove razraščale, podirali so staro, kar je postalo sčasoma nerabno in odveč, ter dodajali razkošnejše
objekte. V 17. stoletju so grajske stavbe dobile značaj rezidence, ki je bila v živem nasprotju z njihovim dotedanjim
poudarjeno utrdbenim videzom.

ZAKLJUČEK
Grad Ptuj, Vurberk in Borl so bili v 12. in 16. stoletju prave trdnjave, pozidane na vzpetinah ob reki Dravi. Glavni
razlog za takšno gradnjo je strateško pomembna lega ob državni meji in predvsem nenehna nevarnost vpadov
ogrske in turške vojske.
Gradove so predelovali glede na potrebe obrambe, jim dodajali stolpe in obzidja. Iz njih so nastali veliki gradovi,
ki so doživeli vrhunec v gotiki in kasneje z renesančnimi predelavami.
Po tem obdobju so prenehali vpadi Ogrov in Turkov. Iz utrdbenih gradov so nastali dvorci, ki nimajo več
obrambne vloge. Pozidani so v nižinah, obdani s parki in namenjeni bolj razkošnemu bivanju stanovalcev.

VIRI:
1. Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji I: območje Maribora in Ptuja, Partizanska knjiga [Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete], Ljubljana 1990
2. Ivan Stopar, Gradovi na Slovenskem, Cankarjeva založba, Ljubljana 1986

* Inessa Krajnc in Jan Malec, učenca OŠ Duplek, mentorica: Marina Herman
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GRAD GORNJI MARIBOR
Jure ZAGORANSKI *

Grad Gornji Maribor je bil najverjetneje postavljen v času Bernarda Spanheimskega, ki je kot mejni grof imel
veliko posest. Ko so Spanheimi Kamnico in Razvanje podarili šentpavelskemu benediktinskemu samostanu, so
potrebovali novo upravno središče njihove posesti.
Bernard Spanheimski je izbral najboljšo lokacijo, ki jo je imel na voljo, saj je imel grajski grič dovolj velik in
zavarovan pomol, ki je bil hkrati dovolj dostopen. Ta je stal nad mokrotno ravnico, ki se je terasasto spuščala proti
jugu k Dravi, kjer je obratoval čolnarski brod.
Dostop do gradu je bil po dveh poteh. Prva, položnejša je šla preko današnjega Ribniškega sela, druga, strmejša
pa v zavojih preko južnega pobočja. Združili sta se na severni strani gradu, kjer je bil tudi glavni vhod zaščiten s
propugnakulom.
Grad je bil približno pravokotnega tlorisa. Na severozahodni strani je imel ogal poševno odrezan. Bernard
Spanheimski je z gradom zavaroval vstop v Dravsko dolino, most preko reke in ustvaril središče svojega
posestva.
Po njegovi smrti v 2. križarski vojni je vlogo grofa in posest prevzel nečak po ženini strani, ki je pridobljeno posest
združil s svojo. Nasledilo ga je več družin. Leta 1582 je zaradi strele pogorel, za silo popravljenega pa so razdejali
še Turki. Sledila so popravila v letih 1570, 1612 in 1642, zaradi katerih je grad dobil značilnosti takratnega
časovnega obdobja.
Zadnji lastniki gradu so bili Grabenski, ki pa za grad niso skrbeli. Po letu 1727 je ostal zapuščen, vse do leta 1784,
ko so ga porušili. Gradbeni material iz gradu so porabili za obnovo Betnave in terasiranje vinogradov. Grad je
nadomestila piramida, leta 1821 pa Marijina kapela, ki pa je le še spomin na 700-letno zgodovino gradu.

VIRI:
1. Jože Curk, Grad Gornji Maribor in njegovo gradbenozgodovinsko sporočilo, ČZN, l. 63, n. v. 28/1, Maribor
1992, str. 182 - 187
2. Jože Curk, Grad Gornji Maribor, ČZN, l. 58, n. v. 23/2, Maribor 1987, str. 241 - 251
Zahvaljujem se gospodu Omanu iz Pokrajinskega muzeja Maribor za pomoč pri iskanju literature.

* Jure Zagoranski, učenec OŠ borcev za severno mejo, mentorica: Daša Žula
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RAZVOJ MARIBORSKEGA GRADU
Ana ZUPAN, Karin FERJAN, Denis SVENŠEK *

Že v času visokega srednjega veka je v bližini jugozahodnega mestnega vogala, pri nekdanjih Koroških vratih,
stal grad. Naslanjal se je na mestno obzidje, omenjeno v virih že v 13. stoletju, in služil obrambi mesta. Viri nam
ne poročajo o njegovem nastanku in usodi, ki ga je doletela. Zapisa v admontski davčni knjigi iz leta 1181 ne
moremo povezati z njim, ampak se ta nanaša na grad v Krčevini na Piramidi. V 16. stoletju je bil »stari« grad na
Piramidi v razvalinah in so ga uporabljali le še za klet in kaščo.
Slabo stanje gradu na Piramidi je bilo vzrok, da je cesar Friderik III. 1. aprila 1478 naročil poveljniku gradu na
Piramidi Ulriku Grabnu, naj v Mariboru pozida dvorec, podolgovato, enonadstropno poslopje s skoraj
dvometrskimi zidovi, katerega zasnova je še vedno ohranjena v jedru današnjega gradu. Lokacijo za novo stavbo
so izbrali v bližini Graških mestnih vrat. Deželni knez je od leta 1497 dvorec oddajal v najem različnim
plemenitašem.
Po letu 1532, ko so Turki pod vodstvom sultana Sulejmana neuspešno oblegali mesto, so v 50. letih 16. stoletja
grad na severovzhodnem vogalu okrepili s četverokotno utrdbo. Pri teh delih je sodelovalo več mojstrov, med
njimi Andre De Lalio (dell'Allio) in Peter Anton Pigrato. 20. aprila 1590 je grad prišel v last dvornega kanclerja
Schranza pl. Schranzenegga, ki ga je dal temeljito obnoviti. Leta 1620 je Jakob Khissl s Fužin pri Ljubljani kupil
grad in gospoščino skupaj z dolgovi. Poslednji Khissl, grof Jurij Jernej, je grad temeljito prezidal in na njegovih
vogalih dal zgraditi štirietažne šesterokotne stolpiče. Leta 1657, po smrti Jurija Jerneja, je grad podedoval njegov
posvojenec Hans Jakob baron pl. Zwickel. 1727. pa je postal njegov lastnik grof Brandis, ki je dal graščino
preuredili v razkošen dvorec.
Med leti 1655 in 1661 so zgradili loretansko kapelo po vzgledu cerkvice Santa Casa v Loretu pri Anconi, kateri se
je pozneje pridružil oratorij. Ob prednji fasadi so postavili stopniščni stolp in uredili galerije na vzhodni ploščadi,
obenem pa so graščino tudi notranje preuredili in prilagodili spremenjenim zahtevam časa. Viteško dvorano so
uredili okoli leta 1670. Okrasili so jo s štukaturami po italijanskih vzorih in poslikavami Lorenza Lauriga, ki
predstavljajo, razvrščene okoli osrednjega polja, štiri letne čase, Sacco di Roma, domnevno bitko pri Monoštru,
Odisejevo vrnitev na Itako ter figuri Jupitra in Marsa.
Zadnje preureditve dvorca so povezane z družino Brandis. Leta 1717 so vogalni stolpiči dobili razgibane baročne
strehe. Med leti 1747 in 1749 je grof Henrik Adam Franc Brandis odstranil vežno stavbo na zahodni strani in jo
nadomestil s stopniščem, ki je bogato opremljeno s plastikami in štukaturami. Na ograji stopnišča se na eni strani
nahaja počivajoča Diana (grška boginja lova) z dvema lovskima psoma, na drugi strani pa boginja Ceres (rimska
boginja poljedelstva) z dvema dečkoma. Kamnito stopniščno ograjo dodatno krasijo kamniti kipi dečkov, figuri
kmetov in rokokojske vaze. Stopnišče je najverjetneje delo mariborskega arhitekta Janeza Fuchsa, plastike pa so
po vsej verjetnosti delo baročnega kiparja Jožefa Strauba. Leta 1751 so nadzidali še bastijo, 1763. pa je Jožef Gebler
v osrednje polje na stropu viteške dvorane naslikal fresko s prizorom konjeniškega spopada s Turki v bitki pri
Parmi.
Dvorec, ki so ga štiri stoletja dograjevali, je v 19. stoletju utrpel veliko škode. Že na začetku tega obdobja so
porušili tri grajske stolpe, ostal je le tisti pri loretanski kapeli. Leta 1827 so podrli sosednja Graška mestna vrata.
1871. pa so skozi grajsko dvorišče speljali Grajsko ulico in pri tem uničili grajski dvoriščni portal. Kljub temu je bil
dvorec še v 2. polovici 19. stoletja ena najrazkošnejših grajskih stavb na Slovenskem.
Po prvi svetovni vojni je grad nekaj časa služil najrazličnejšim neustreznim namenom, dokler ga ni mestna občina
leta 1933 odkupila in ga pričela preurejati v muzej. Kot sedež Pokrajinskega muzeja Maribor še danes služi temu
namenu in bo kmalu zasijal v novi prenovljeni podobi.

17
Razvoj mariborskega gradu

VIRI:
1. Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji I: območje Maribora in Ptuja, Partizanska knjiga [Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete], Ljubljana 1990

* Ana Zupan, Karin Ferjan in Denis Svenšek, učenci OŠ Starše, mentorica: Leonida Babič
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BASTIJA
Tina BOŽIČ, Barbara GRM, Barbara ŠELIGO *

TEŽAVE MESTA
Na prehodu iz starega v novi vek je bil Maribor v znamenju propadanja. Vinska trgovina nazaduje, trgovci so
postali obrtniki, Židje so bili izgnani, primanjkuje dela, zato se Mariborčani spet ukvarjajo s poljedelstvom.
Novembra 1513. je mesto prizadel požar. Komisarji so predlagali vladarju, da bi naj mesto šest let plačevalo le 200
funtov davka in sodnine, namesto 399 funtov. Predlagali so skoraj 50% zmanjšanje stroškov. Vladar je predlogu
ugodil.
Med letoma 1523 in 1532 je bilo gospostvo v sporih z mestom zaradi gozda na Pohorju. Pri obhodu meja
mestnega pomirja 1524. so zapisali, da je nad Košaki bil svoje čase prostor za izvrševanje smrtnih kazni. Med
letoma 1532 in 1535 je imelo mesto težave zaradi deželskega sodišča. Zemljiški gospodje so mu odrekali redne
sodne dajatve. Erazem Trautmannsdorf ni hotel izpolnjevati sodnih obveznosti za Selnico ob Muri. Zato je v letih
1535 in 1536 mariborsko mestno vodstvo, kot pooblaščenec mariborskega deželskega sodišča, sestavilo na terenu
poimenski - le za 4 kraje samo sumarični (številčni) – seznam podložniških družin, ki so pripadale tej sodniji.
Zapisali so ga v mestno knjigo ter dodali še zbirni seznam dajatvenih obveznikov deželskega sodstva. Našteli so
425 družin, kar pomeni enajst družin manj kot leta 1499. Vzrok za zmanjšanje je bil turški vojaški prehod in
obleganje mesta med 14. in 16. septembrom 1532. leta.
Ohranjen je obrambni red, okoli leta 1530, ki je določal število stražnikov, puškarskih mojstrov in pomočnikov za
posamezne mestne četrti in obrambne objekte:
- za prvo četrt - šest oseb;
- od Vodnega stolpa do mostu - šest oseb;
- za spodnjo utrdbo na novi bastiji - sedem brambovcev;
- pri vratih na mostu - pet oseb;
- pri mestnih vratih in v stolpu sv. Ulrika - dvanajst ljudi;
- za obzidje od »dveh dvorov« do Roscheve hiše - enajst ljudi;
- za obzidje od okroglega stolpa - petnajst ljudi.

OBNOVA OBRAMBNIH UTRDB – BASTIJE
Pomen besede bastion (fr.): trdno zgrajen branik, utrdba, s katere je bilo mogoče streljati tudi bočno.
Boj za celjsko dediščino, Baumkirchnerjeva osvojitev mesta pozimi 1469. (uporni štajerski plemič Andrej proti
cesarju Frideriku III.) ter obleganje Madžarov spomladi 1481. in zlasti Turkov septembra 1532. so pokazali, da
obnova utrdb iz 3. četrtine 15. stoletja ne zadošča. Te vojne so prinesle nove napadalne tehnike in strelno orožje.
Utrdbe so bile narejene predvsem za lokostrelsko orožje. Ponovno so začeli misliti na njihovo modernizacijo.
Potem, ko so domači gradbeniki okoli 1540. zamenjali oba zahodna ogalna stolpa z okroglima bastionoma ter
obnovili obzidje in stolp med mestnim gradom in sedanjo Tyrševo ulico, so prevzeli delo italijanski utrdbeni
mojstri iz Gradca ter ga opravili po naročilu deželnega kneza med leti 1548 - 1562 v mejah finančnih zmožnosti
štajerske dežele in stvarne pomoči. Pod vodstvom Domenica dell'Allia in njegovega brata Andreja ter Valtana so
mestni obrtniki gradili in popravljali mestne utrdbe in grad. Postavljene so bile 4 bastije, med njimi
najpomembnejša severovzhodna - četverokotna z vzhodno teraso. Štiri stene bastije so merile 48 klafter (klaftra je
seženj, stara dolžinska mera, 1,896 metra), to pomeni, da so stene bastije merile 91,008 metra. Kazemate, to so
pokriti zaprti prostori v trdnjavi, varne pred obstreljevanjem, so bile nameščene nad številnimi stebri. Dvojni
oboki nad njo pa so izpolnjevali 105 prostorninskih klafter (klaftra, stara prostorninska mera, zlasti za drva,
približno 4 kubične metre), tako je prostornina merila 420 kubičnih metrov (105 krat 4 je 420). Zidovi so poševni, v
spodnjem delu širši, proti vrhu se ožajo. Zgrajeni so iz rezanega in lomljenega kamna. Nato Koroška vrata,
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peterokotna bastija (1522), ter obe obvodni – Vodni in Sodni stolp (1555) - z zidnima zaporama obrežnega dela
mesta, opremljenima z Gornjimi in Spodnjimi vodnimi vrati. Modernizacija mestnega obrambnega sistema je
omajala vlogo utrjenih postojank v njegovi neposredni okolici. Večina je propadla ob turškem obleganju,
septembra 1532. Italijanska prisotnost v mestu, med sredino 16. in četrtino 17. stoletja, je zapustila pomembne
gradbene sledove pri mestnem gradu, župni cerkvi, rotovžu, kvartirni hiši, frajovžu, dvoru na Ruški 4 in drugod.
Italijanski arhitekti so uveljavili pozno renesančni manirizem in zgodnje baročni eklekticizem, z njihovo
prisotnostjo se je zaključilo obdobje poznogotske arhitekture.
Število gradbenih mojstrov: zidarjev, kamnosekov in tesarjev se je povečalo, saj jih je znanih vedno več. Leta 1508
kupi zidar Vid Dawsech hišo v ulici za šolo (sedanji Gledališki), leta 1524 se omenjajo štirje zidarji, trije
kamnoseki (med njimi mojster Toman, ki ima okoli 1535. hišo v Slovenski ulici in Gregor, ki stanuje v Slovenski
20), dva tesarja in dediči krovca Šintlingerja, med leti 1549 - 1562 so pri gradnji mestnih utrdb sodelovali mestni
zidarski mojster Bernard, deželni gradbeni mojster Domenico dell'Allio z bratoma Andrejem in Gianmario,
gradbena polirja Valentin Treveno de Lugano in Pietro Antonio de Pigrato, gradbena mojstra Pietro Carlon in
Bernard Aichinger, mestna zidarska mojstra Jakob Grasel in Lovrenc Ruckhenstein, kamnolomec Mert Oberman,
tesarski mojstri Primož Rainauf, Hans Matek, Lovrenc Zimmerman, krovska mojstra Hans Schotker in Florijan
Schorner ter mestni opekarnar Hans Fabianič, leta 1580 zidarski mojster Pietro Jacomo de Spilinbergo, leta 1592
mestna zidarska mojstra Mihael Božič in Blaž Sockhl, leta 1593 mestni zidarski mojster Ludvik Himmelsteiner, ki
je sicer obnovil po potresu leta 1590 poškodovani mestni stolp pri župni cerkvi, a je bil ta že leta 1600 zopet v
slabem stanju. Dne 6.5.1601 je v njegovi hiši v Koroški ulici izbruhnil požar, ki je uničil mesto.

USODA GRAJSKE BASTIJE
Ko so zasuli obrambni jarek ob obzidju, je bila bastija mnogo nižja. 1751. leta so nadzidali bastijo - dela je naročila
družina Brandis (to je čas mariborskega arhitekta Janeza Fuchsa in kiparja Jožefa Strauba in slikarja Jožefa
Geblerja) - dozidali so nadstropje za stanovanjske namene in s tem okrnili njen utrdbeni značaj. Uredili so še
ploščad na vzhodni obzidani črti, na kateri so pozneje zgradili grajske arkade.
V bastiji je razstavljen del kulturno zgodovinskih zbirk: podobe in makete Maribora, simboli mestne uprave žezlo, meč mestnega sodnika, mestni pečati in drugi eksponati.
Ob zadnji prenovi mariborskega gradu leta 2004 je bil prvič odkrit del prvotne arhitekture grajske bastije. Veliko
desetletij je bil zasut z nasutjem. Sedaj bastijo raziskujejo, obnavljajo, saj želijo ohraniti pomembno obrambno
arhitekturno dediščino ter jo v prihodnosti predstaviti javnosti.

Bastion je skupni projekt mestne občine Maribor, Pokrajinskega muzeja Maribor in Gradskega muzeja Varaždin.
Mestna občina Maribor je pridobila 95 milijonov tolarjev v okviru razpisa Interreg IIIA, sama občina pa je dodala
13,7 milijona tolarjev. Obe mesti ponovno povezuje odkrivanje dejavnosti italijanskih utrdbenih arhitektov
dell´Alliev, ki so pred 450 leti utrjevali obe mesti. Današnja povezava pomeni kulturno in turistično povezavo
med mestoma in državama.

VIRI:
1. Maribor skozi stoletja: Razprave I, Jože Curk, Bruno Hartman, Jože Koropec (ur.), Obzorja, Maribor 1991
2. Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji I: območje Maribora in Ptuja, Partizanska knjiga [Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete], Ljubljana 1990
3. Franjo Baš, Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije: izbrani zgodovinski spisi, Obzorja, Maribor 1989
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4. Veliki splošni leksikon I: A – Ch, DZS, Ljubljana 1997
5. Veliki splošni leksikon IV: Ka – Ma, DZS, Ljubljana 1997
6. Senka Dreu, Grajska bastija prvič na ogled, Večer, l. 62, št. 136 (15.6.2006), str. 7
7. http://www.pmuzej-mb.si/index_flash.html (Projekt Bastion)

* Tina Božič, Barbara Grm in Barbara Šeligo, učenke OŠ Slave Klavore Maribor, mentorica: Milena Sernc
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LORETANSKA KAPELA
Matic Jan GRADIŠNIK, Uroš PINTER *

Med pomembnejšimi arhitekturnimi spomeniki sta grad in stolnica.
Loretanska kapela je del mariborskega gradu, ki se je ohranila skozi stoletja. Nastala je v obdobju med leti 1655 in
1670, ki je bilo najbolj bogato gradbeno obdobje; sezidali so 4 grajske stolpe z zvonastimi strehami in loretansko
kapelo. Le-to je dal zgraditi grof Jurij Jernej Khissl.
Pri izgradnji kapele so posnemali osnovne značilnosti cerkvice Santa Casa [kaza] v Loretu. Sedanja zunanjščina
mariborske kapele ne kaže več prvotnega videza, zato pa je njena notranjščina ohranila vse značilnosti loretanskih
kapel.
Mariborska loretanska kapela je bila posvečena 10.08.1661, posvetitev je opravil škof Frančišek Maksimiljan
Vaccani.

ZNAČILNOSTI LORETANSKIH KAPEL
- temačen, banjasto obokan prostor;
- stene so neometane;
- na stenah so freske, ki prikazujejo Marijino življenje in prikaz prizorov svetniških legend;
- z mrežo pregrajen prezbiterij;
- niša s kipom črne Marije z detetom.
Legenda o Nazaretski hišici pripoveduje o čudežnem prenosu kapele oziroma kipa Marije - Matere Božje iz
Nazareta v Trsat 1291. ter nato 1294. v Loreto. V literaturi je zabeleženo, da je kip prenesla trgovska družina
Angeli, zato pogosto imenujejo ta prenos kipa, kot da so ga prenesli angeli. Kapelo so verjetno prenesli zato, da bi
jo rešili pred neverniki.
Tudi v Sloveniji je možno obrazložiti nastanek loretanskih kapel z namenom, da bi se utrdila katoliška vera - v
obdobju protireformacije.
Prva loretanska kapela v Sloveniji je bila zgrajena v Nazarjih (kraj naj bi dobil ime po Nazaretu). Posvetil jo je leta
1626 ljubljanski škof Tomaž Hren.
V tem obdobju so največ kapel zgradili na Štajerskem:
- Maribor - posvečena 1661.;
- Ptuj – 1687. zgradil Friderik Sauer;
- Sveta Trojica – 1693. postavila Marija Elizabeta Trautmansdorff.
Mariborska loretanska kapela je posnetek originalnega prostora, v katerem vidimo vrsto votivnih slik - fresk, ki
govorijo, da je mariborska podoba loretanske Matere Božje že od vsega začetka veljala za milostno.
Obstaja več razlag o čaščenju »Črne Madone«:
- z leti so potemnele zaradi obilnega dima sveč;
- razlaga po Bibliji: »črna sem in lepa«.
Pred izgradnjo mariborske kapele je veliko Mariborčanov prosilo za zdravje v kapeli v Nazarju, predvsem pred
kugo in malarijo.
Kakor mnoge kapele loretanskega tipa v naših krajih tudi mariborska posnema italijanski vzorec: Santa Casa v
Loretu pri Anconi. Zunanjost mariborske kapele je razčlenjena s pilastri, južna stran je bogata s figuralno skupino,
ki kapelo poživi. Po grafiki iz Vischerjeve knjige gradov lahko sklepamo, da je sedanje čelo nastalo šele v 18.
stoletju. Notranjost kapele prikazuje običajne značilnosti loretanskih kapel s prizori iz Marijinega življenja.
Pozornost vzbujata visoka stenska svečnika z grbovnimi kartušami iz časa nastanka kapele. Zanimiva je tudi
Marijina plastika v stenski niši. Okvir je bogat s cvetličnim in hrustančastim ornamentom. Oltarček kapele ima
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trebušasto oblikovano menzo in tabernakeljski nastavek. Oltar je bogat z rokokojsko ornamentiko in plastikami
angelov, kar dokazuje bogato delo mariborske kiparske delavnice.
Kasneje so prizidali oratorij, ki so ga povezali z galerijami. Oratorij je bil namenjen samo grajski družini, medtem
ko je bila kapela dostopna meščanom med cerkvenimi opravili.
Marijina podoba je milostna, kar dokazuje že oprema kapele. Za bogoslužje so uporabljali srebrno in pozlačeno
posodje, 19 kompletov mašnih plaščev, srebrne in lesene svečnike, medeninaste večne luči, križe ter obilo
darovanega nakita: verižice, pasovi, obeski. S posebno pozornostjo so skrbeli za videz Marijinega kipa, zanj so
uporabljali 19 različnih oblačil in dve srebrni kroni. Ohranilo se je 17 votivnih podob, ki prikazujejo izraz
verovanja v Marijino čudežno moč ter način življenja in miselnost ljudi v tedanjem času. Iz slik opazimo meščane
ter predstavnike plemiškega rodu. Slike so dela neznanih mojstrov s skromnim slikarskim znanjem. Vsebina slik
je podana realistično in naivno. Kljub temu pa so slike dragocen prikaz tedanjega življenja in verovanja.
Ob ogledu loretanske kapele sva se posebej ustavila ob samem kipu Marije. Ob tem sva se spomnila, da se tudi
danes mnogi ljudje v stiskah zatekajo v kapele ter prižigajo sveče. Občudovala sva oltar, freske in kamen z
napisom - ta ni v sami kapeli. Leta 1994 je Slovenija ob 700-letnici loretanskih Marij izdala znamko.

VIRI:
1. Marjetica Simoniti, Loretanska kapela mariborskega gradu, Stoletno sporočilo: vodnik po izbranem gradivu iz zbirk
Pokrajinskega muzeja v Mariboru, Pokrajinski muzej Maribor, Maribor 2003, str. 40 - 41
2. Lev Menaše, Marija v slovenski umetnosti: ikonologija slovenske marijanske umetnosti od začetkov do prve svetovne
vojne, Mohorjeva družba, Celje 1994
3. Valentina Varl, Dušan Tomažič, Sašo Radovanovič, Mariborske zgodbe [Mariborske in druge zgodbe], Kapital,
Maribor 1997
4. Sergej Vrišer, Mariborski grad, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 17, Zavod za spomeniško varstvo SR
Slovenije, Ljubljana 1969
5. Dr. Jure Mikuž, Vloga Slovanov v legendi o Nazareški hišici (Santa Casa di Loreto), Annales: anali za istrske in
mediteranske študije, l. 15, št. 2, Koper 2005, str. 231 - 240
6. fotodokumentacija Pokrajinskega muzeja Maribor

* Matic Jan Gradišnik in Uroš Pinter, učenca OŠ Malečnik, mentorica: Marija Gerlič
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VITEŠKA DVORANA
Vesna LIPONIK, Dorotea REBERNIK *

Osrednji prostor mariborskega gradu je slavnostna dvorana. V navado je prišlo, da ji pravijo »viteška«, vendar v
času, ko je nastala, viteštva v nekdanjem pomenu že dolgo ni bilo več. Nad ostenjem, ki ga enakomerno
prekrivajo okenske niše, se pne žlebasto oblikovan zrcalni strop. Precejšen del stropa zavzemajo poslikana polja,
ta pa obdajajo dekorativne štukature – bujno akantovo rastlinje, spleti iz cvetja in sadežev, kipi puttov in kariatid. Gre za
zgodnjebaročne oblike; srečujemo jih v drugi polovici 17. stoletja, k nam pa so jih zanesli predvsem italijanski
umetniki.
Podrobnosti mariborskega stropa bi lahko primerjali s štukaturami v Gradcu in Eggenbergu, kjer so prav tako
ustvarjali italijanski mojstri. Zdi se verjetno, da je tudi v Mariboru delovala skupina štukaterjev – Anton Quadrio,
Jožef Anton Serenio in Girolamo Rossi.
S stropom slavnostne dvorane pa je povezano še dvoje imen. Lorenzo [Lovrenc] Laurigo (1632-1682) na
Štajerskem ni neznan slikar, svojo prisotnost v Mariboru pa je potrdil s pozneje uničenim podpisom. Njegovo
delo je venec podob, ki obdajajo osrednjo kompozicijo. Alegorično so upodobljeni letni časi, dva prizora nam kažeta
bojni sceni, domnevno upostošenje Rima leta 1527 in bitko pri Monoštru leta 1664.
Ko so leta 1527 nemške cesarske čete vdrle v Rim in je papež Klemen VII. bežal v Angelski grad, je pri njegovi
zaščiti življenje izgubilo 140 od 182 vojakov.
Zmaga nad Turki pri Monoštru leta 1664 je bila napoved konca nekoč skoraj nepremagljive osmanske države.
In da je zadoščeno baročni želji po mitologiji, sta upodobljena tudi Mars in Jupiter, v dveh medaljonih pa sledimo
prizorom iz pesnitve o Odiseju. Te podobe so bržkone nastale tedaj kot štukatura, torej v zadnji četrtini 17.
stoletja, osrednja stropna kompozicija pa je delo graškega slikarja Jožefa Geblerja in nosi slikarjev podpis z letnico
1763. Slikarija prikazuje konjeniški spopad med vojskama oklepnikov in Turkov. Po starejših domnevah naj bi šlo
za obleganje Dunaja 1683., spet drugi so menili, da gre za bitko pri Parmi 1743. Najbrž pa je treba kompozicijo
pripisati predvsem slikarjevi domišljiji, saj si je pri delu očitno pomagal z različnimi predlogami po znanih bojnih
motivih.
Laurigova slikarija razkriva svetlo-temno barvitost, kot jo je razvijalo 17. stoletje. Geblerjev kolorit je živahnejši,
delo pa razodeva razmeroma skromno slikarjevo znanje. Stropne slike so v izrazu nekoliko robate in zaostajajo za
bujno štukaturo, eno z drugim pa se vendarle zliva v ubrano in celostno umetnino, ki je uglašena z umetnostno
govorico gradu.

VIRI:
1. Sergej Vrišer, Maribor: po poteh stare umetnosti, Umetniški kabinet Primož Premzl, Maribor 1993
2. spletne strani

* Vesna Liponik in Dorotea Rebernik, učenki OŠ Malečnik, mentorica: Darja Ferk
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STOPNIŠČE MARIBORSKEGA GRADU
V ROKAH RESTAVRATORJEV
Žiga ŠERBINEK, Nejc PULKO, Blaž TOČAJ *

V našem mestu se zadnje leto intenzivno izvajajo obnovitvena dela na mariborskem gradu. Opazovalci prenove
se sprašujemo, ali bo mariborski grad postal lepotec v sveži, vendar originalni preobleki, ali bomo po prenovi na
njem opazovali izboljšave s sodobnimi materiali in drobnimi odstopanji od originalne izvedbe. Obnovitvena dela
na gradu nadzirajo strokovne restavratorske službe Republiškega centra za restavriranje.
Zanimalo nas je, kako potekajo restavratorska dela edine profane rokokojske arhitekture v Sloveniji. Izvajalec in
vodja restavratorskih del, gospod Andrej Šebalj, nas je sprejel na stopnišču mariborskega gradu, ki je prepredeno
z gradbenimi odri. Dela na fasadi prizidka stopniščnega dela gradu, na kiparskih elementih, na stenskih in
stropnih štukaturah se izvajajo že dva meseca z desetimi delavci na dan. Restavratorsko delo je izredno zahtevno
zaradi številnih predhodnih obnov, ki niso bile strokovno ustrezno izvedene ne na štukaturah in tudi na
kiparskih elementih stopnišča ne. Večja restavratorska dela so bila na stopnišču izvedena v tridesetih letih
prejšnjega stoletja. Gospod Šebalj nam je na posameznih primerih predstavil potek restavriranja.

Mariborski mestni grad je med letoma 1478 in 1483 dal zgraditi cesar Friderik III. z namenom, da bi utrdil
severovzhodni del obzidja. Grad izkazuje več gradbenih in stilnih obdobij in je poleg stolnice najimenitnejši
spomenik v Mariboru.
Stopnišče gradu je v izrazitem rokokojskem stilu.
Rokoko je umetnostni slog, ki se je v evropski umetnosti razvil kot reakcija na barok in hkrati njegovo
nadaljevanje v sredini 18. stoletja. Namesto baročne mogočnosti, veličastnosti, zanosa in vzvišenosti so v rokokoju
prevladovale lahkotnost, igrivost, gracioznost, rafiniranost in intimnost. Značilna je ornamentika nepravilnih in iz
narave izpeljanih oblik, zlasti motiv školjke, rastlinsko okrasje, rocaille, C in S linija, svetle pastelne barve, v prvi
vrsti bela, zlati in srebrni poudarki, moda eksotičnih motivov in predmetov. Rokoko je nastal kot dekorativni
slog, zanj je bil značilen okras sten, kipi na stopnišču so imeli prav tako dekorativno vlogo.
Na mestu nekdanje veže s stopniščnim stolpom je dal grof Henrik Adam Franc Brandis med leti 1747 – 1750
pozidati stopniščni prizidek gradu, ki je prevzel vlogo glavne grajske fasade. Zunanjščina stopniščne stavbe je
živahno razgibana z arkadnim stopniščem, v nadstropju je štukirana rokokojska ornamentika, ki obdaja okenske
okvire. Obokano vežo krasita nad vhodom grba plemiških rodbin Brandis in Trautmannsdorf. Razgibana,
valovita fasada priča obiskovalcem o imenitnosti dvorca v sredini 18. stoletja.
Stopnišče ima dva kraka, vsak krak ima svoj vhod. V mednadstropju se stopnišči združita, v nadstropje proti
slavnostni viteški dvorani vodi eno stopnišče.
Kamnita ograja stopnišča je razgibana, na njej najdemo značilno ponavljajoče se okrasje školjčne oblike. Ograja je
dodatno okrašena z razgibano in radoživo plastiko. Na vsakem kraku stopnišča je na ograji alegorija. Na eni
strani počivajoča Diana (pri Grkih Artemida) z dvema lovskima psoma, saj je bila za Rimljane boginja lova, gozda
in lune. Na drugi strani je boginja Ceres z dvema dečkoma. Ceres je bila prvotno staroitalska boginja vsega
živega, kasneje pa je pod vplivom prihoda grških učiteljev, ki so jih kot sužnje privedli v rimsko državo, dobila
lastnosti grške Demetre. Grška mitologija je v dobi renesanse postala ponovno center zanimanja evropskih
umetnikov, kar se je obdržalo tudi v kasnejših obdobjih.
Kamnito stopniščno ograjo dodatno krasijo deške figure, ki z atributi in s svojo dejavnostjo simbolizirajo različne
vede, gospodarske panoge, umetnost. Dva putta, vsak na svoji strani, simbolizirata geografijo in astronomijo.
Skupina baročnih fantičev s simboli predstavlja različne dejavnosti: lov, kletarjenje, ribištvo, vrtnarjenje, košnjo,
slikanje in tako dalje.
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Na obeh krakih stopnišča so v stenskih nišah dečki – alegorije letnih časov, na levem kraku sta z dejavnostjo
predstavljena zima in jesen, na desnem pomlad in poletje. V dveh nišah sta umetelno izdelani rokokojski vazi. Na
vrhu stopnišča, pred vhodom v viteško dvorano, stojita dve plastiki kmetov. Eden je marljiv, drugi nemaren. Na
markantnih delih stopnišča so pločevinasti svetilniki, ki predstavljajo cvet sončnice in tulipana.
Stopnišče daje videz igrivosti in lahkotnosti, kar je bilo sporočilo vsem obiskovalcem gradu ob samem prihodu v
najelegantnejši del stavbe - viteško dvorano.
Stopnišče je dvoramno z arkadami v pritličju in s štukirano rokokojsko ornamentiko okrog okenskih okvirov v
nadstropju. Stropi stopnišča so prav tako okrašeni z ornamenti, ki so ponavadi rastlinsko okrasje, ki izvira že iz
najstarejših umetnostnih slogov, kot na primer listi akantusa, ki jih najdemo v arhitekturnih elementih starogrških
kapitelov v korintskem slogu.
Na stropih so štukature oblikovane v značilnih C in S linijah. V kotnih delih stropa se ornamenti zaokrožujejo v
tako imenovani rocaille. Ko opazujemo strop, imamo občutek, da so ornamenti rocaille zrcalni na nasprotnem
kotnem delu stropa, vendar je vsak rocaille svojstven, originalen. Na srednjih delih stene pod obokanim stropom
nad stopniščem so zanimive kartuše. Posamezni rocaille in kartuše so povezani s ponavljajočimi se ornamenti v
horizontalni liniji – frizi. Pred nekaj leti so bila že izvajana obnovitvena dela na stenah in stropih stopnišča,
vendar lahko danes vidimo, da je bila obnova nestrokovna, kar opazimo na neenotnih stenskih barvnih niansah
ter na čisti belini štukature, ki ni posnetek originala. Namen trenutne obnove štukatur in stopniščne plastike je
uporaba originalnih materialov, s katerimi bodo doseženi ustrezna oblika in barva ornamenta ter trajnejši obstoj.
Odgovor na vprašanje o avtorstvu stopniščnega rizalita mariborskega gradu ni povsem razjasnjen: arhitekturo
lahko postavimo v bližino mariborskih stavbarjev Jožefa Hoferja in Johannesa Nepomuka Fuchsa, medtem ko so
kamnite plastike delo vsaj dveh mojstrov – eden izmed njiju je bil najverjetneje Jožef Straub.

Z obiskom stopnišča mariborskega gradu smo spoznali, da je restavratorsko delo izjemno zahtevno delo, kjer
vsaka napaka pomeni skrunitev originalne umetnine. Na primeru rokokojske vaze v stenski niši desnega kraka
stopnišča nam je restavrator Šebalj predstavil različne restavratorske napake v preteklosti. Vaza je sestavljena iz
več zaokroženih elementov in vsak njen posamezni del se restavrira posebej. Z različnimi barvnimi krogci
restavrator označi določene elemente vaze, ki zahtevajo tudi odstranitev neustreznih materialov, kot na primer
cement, poliester, gašeno apno, ki so bili uporabljeni pri predhodnih obnovah. Danes se za restavriranje uporablja
drobljen peščenec, ki ga pripravijo na osnovi predhodne analize originalnega vzorca materiala.
Gospod Šebalj nas je prepričal v svojo strokovnost in upamo, da bomo čez nekaj mesecev stopali po stopnicah in
opazovali odstrte originale čudovite rokokojske plastike in štukatur najlepšega stopnišča pri nas. Veseli smo, da
smo se lahko seznanili s stopniščem mariborskega gradu prav v fazi restavriranja. Gospodu Šebalju se zato
najlepše zahvaljujemo.

VIRI:
1. Enciklopedija Slovenije: 10. zvezek, MK, Ljubljana 1996, str. 362
2. Sergej Vrišer, Stopnišče v mariborskem gradu, serija televizijskih oddaj »Pogled na«, videokaseta, TV Slovenija,
Ljubljana 2004
3. Sergej Vrišer, Mariborski grad, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 17, Zavod zaspomeniško varstvo SR
Slovenije, Ljubljana 1969
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4. http://maribor.uni-mb.si/vodnik/1250/index.htm
5. http://bor.czp-vecer.si/vecer2000_XP/2006/04/06/2006-04-06%20STR-14-14%20MX- 01%20IZD-01-02-03-04-0506%20PAG-ARHITEKTURNA-BE.PDF#search=%22NEDOPUSTNA%20ODSTOPANJA%20OD%20PROJEKTA
%22

* Žiga Šerbinek, Nejc Pulko in Blaž Točaj, učenci OŠ Kungota, mentorica: Marica Čerič
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DVOREC BETNAVA IN
DVOREC RADVANJE
Saša BRUMEC, Ana STANKO *

V majhni in strateško pomembni deželi kot je Slovenija, je bilo od 10. stoletja dalje grajenih več sto gradov, graščin
in dvorov in dvorcev fevdalcev. Na našem ozemlju v 10. in 11. stoletju ni bilo pomembnih fevdalnih središč, zato
je plemstvo, ki je gospodovalo v naših krajih, vladalo z mogočnih gradov zunaj Slovenije. Do 12. stoletja so
gradove gradili le visokorodni fevdalci in škofje, v 12. in 13. stoletju pa njihovi ministeriali in fevdniki.
V listinah iz 13. in 14. stoletja so omenjeni številni dvori, preprostejša bivališča številčnega nižjega plemstva in
sedeži manjših zemljiških posestev. Nekatere so pustili, nekatere so prelevili v kmečke dvore oziroma domačije,
nekateri pa so bili prezidani v prave grajske stavbe.
Torej je Slovenija bogata s sledovi preteklosti, ki nemo pričajo o preteklem življenju, o življenju v času, ki se nam
nezadržno odmika. Svojo podobo, bistvo odnosov, stisk in radosti tedanjega življenja, nam odstirajo gole stene,
zarasle s plevelom sedanjega časa, oblikovana okna, pročelja nekdaj mogočnih stavb, za katerimi zidovi so tekle
in se kovale bitke, se je odločalo o življenju in smrti, o bogastvu in revščini.
A kljub časovni oddaljenosti so gradovi ohranili tesno povezanost z domačo preteklostjo in zgodovino. Kajti, kar
se je dogajalo na gradu, je zadevalo vse, ki so bili od njega odvisni ali so živeli v njegovi bližini. V časih nevarnosti
in stisk so se gradovi iz središč moči in včasih tudi nasilja, spreminjali v pribežališča, kjer je iskal zavetje kmečki
človek od blizu in daleč.

BETNAVA
Ko se Drava izvije iz ozke struge med Pohorjem in Kozjakom in se začne predajati ravninicam in ravninam
Dravskega in Ptujskega polja, je na desnem bregu tik pod Pohorjem, blizu glavne ceste mogoče opaziti lagodno
zleknjeno, enonadstropno stavbo s širokim srednjim in ožjima stranskima rizalitoma. To je baročni dvorec
BETNAVA.
Enonadstropna in enajstosna stavba v parku ima danes povsem baročni značaj.
Prvotno podobo graščine Betnava poznamo po Vischerjevi upodobitvi iz leta 1681.
Zgradba je bila predstavnica zgodnjega renesančnega arhitekturnega sloga. Pozidana je bila na kvadratni talni
ploskvi, tako da so štirje trakti oklenili notranje dvorišče. Vogali so bili okrepljeni s kvadratnimi stolpi. Stolpi so
imeli obrambno funkcijo. Poševna pritličja so ločena od nadstropja z močnim paličastim profilom - kordonsko
palico. Dvojen značaj stavbe se kaže na eni strani kot udobna rezidenca, po drugi strani je imela stavba izrazito
obrambni značaj, torej je bila utrdba. In pot do utrdbe je bila možna samo preko dvižnega mostu. Jarek okrog
gradu je bil v času prezidave v 1. polovici 18. stoletja zasut. Stavba je postala baročna rezidenca.
Os je poudarjena z motivom balkonskega portala in trikotnim čelom vrh strehe. Balkon, ki je okrašen s kovano
ograjo počiva na dveh parih okroglih stebrov. Nad čelom balkonskega portala je lavantinski škofovski grb z
latinskim geslom: QUIS UT DEUS – FORTI TU DOMEA.
Celotna fasada stavbe je členjena z vencem, pilastri in razkošno uokvirjenimi okni. Fasada razodeva baročni
nemir. Okna imajo živahne plastične okvire, na zalomljenih strehah je vrsta mansardnih oken.
Graščina Betnava naj bi kot curia stabolarum verjetno obstajala že v 12. stoletju, sicer se pa prvič omenja leta 1319
v posesti mariborskih fevdnikov.
Po starejši literaturi naj bi nekdanji dvor pozidali gospodje Windenski, ki že nastopajo v listinah 14. in 15. stoletja.
Menjavanje lastnikov graščine je potekalo takole:
- leta 1555 je kupil dvor LUKA SZEKELY;
- leta 1558 pa Max pl. KHUENBURG;
- leta 1558 WOLF pl. HERBERSTEIN;
- leta 1660 je zaradi davčnih dolgov Hansa Viljema Herbersteinskega prišla v zakup;
- leta 1677 je postal njen lastnik Johann Jakob Khissl - posest je združena z mariborskim gradom;
- leta 1685 graščina pogori, njena lastnica je bila takrat Marija Eleonora grofica pl. Rosenberg, roj. grofica Khissl;
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- grofje Brandis obnovijo pogorišče gradu – graščina je bila prezidana v baročno rezidenco v prvi polovici 18.
stoletja;
- Franc Jakob leta 1728;
- Henrik 1746.;
- Johan grof Brandis 1786.;
- Klemen grof Brandis 1813.;
- 1863. graščina postane letni dvorec lavantinske (mariborske) škofije;
- po 2. svetovni vojni so graščino podržavili.
Herbersteini naj bi ob koncu 16. stoletja pozidali graščino. Ta graščina naj bi bila naslednica dvora. V 16. stoletju je
Betnavo zaznamoval protestantizem, kajti tukaj so imeli svojo trdno postojanko. Marijino kapelo v graščini je leta
1511 posvetil lavantinski knezoškof LENART – LEONHARD. Kasneje so si protestanti postavili lastno kapelo.
V času protireformacije so katoliki sežgali protestansko kapelo, šolo, župnišče in pokoplišče.
Iz tega pokopališča so še ohranjeni nekateri nagrobniki, med njimi tudi nagrobnik lastnika Betnave, ki je umrl leta
1615 - grofa HANSA FRIDERIKA HERBERSTEINA.
Prvotna zgradba je bila predstavnica zgodnjega renesančnega arhitekturnega sloga. Danes je to enonadstropna
stavba pravokotnega tlorisa, krasi jo lepo pročelje s stranskima rizalitoma, valovitim balkonom, s škofijskim
grbom, ter trikotna atika. Na zahodni strani stavbe je dvoosna Križeva kapela, omenjena leta 1511. Na dvoriščni
strani so dvoramno stopnišče s kamnito ograjo in arkadni hodniki. Pred dvorcem je lep grajski park.

ROTWEIN – dvorec RADVANJE
Najverjetneje je nastal konec 17. stoletja. Omemba vitezov LUTOLDUS de RADEWAN in ERHAT von
RADEWAN leta 1147 in 1434 kaže, da je na tem mestu že v 12. stoletju stal dvor. Skromen sedež gospoščine iz 16.
stoletja so grofje GAISRUCKI prezidali v plemiški sedež.
Ko je bil dvorec v lasti grofa Janeza Maksimiljana Gaillerja, je bilo Radvanje trdno zidana graščina z dvižnim
mostom in obdana z vodnim jarkom. V ohranjenem urbarju iz leta 1695 se omenja »trdno« zidana graščina,
dodobra opremljena z oboki, krog in krog obdana s širokim vodnim jarkom, pa tudi z dvižnim mostom. V zvezi z
grajsko opremo so omenjene posamične sobe s celotnim inventarjem, ki ne obsega le pohištva, ampak tudi drobne
predmete vsakdanje rabe. Posebno zanimive so bile slike z za tisti čas zanimivo motiviko: žanr, mitologija,
pejsaži, tihožitja in nabožne snovi. Obstajale so tudi plastike.
Dvorec je menjal več lastnikov:
- med leti 1730 – 1738 Matija in Marjeta Tschander;
- leta 1743 Janez Severin Eckhart - dvorec je prezidal in baročno predelal, stavbo je prekril z opeko, okna opremil
z železnimi križi in najbrž prezidal loretansko kapelo;
- leta 1751 Janez Jurij Nagerl;
- leta 1782 Jožef Nagerl pl. Rosenbühel;
- leta 1801 rodbina Muck;
- leta 1803 Janez pl. Czemetz;
- leta 1806 Jožefa pl. Petkovič, baronica pl. Hingenau, Alojzija pl. Miksič in Jožefa Brandstätter;
- leta 1885 notar Karl Kummer;
- leta 1900 vitez Alfred Rossmaint - Florstern z Dunaja.
V 19. stoletju so stavbi prizidali okrogel opečni stolp.
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Po graščaku v obdobju med obema vojnama - Nikoli Jurkoviču - je stavba dobila ime »JURKOVIČEV DVOR«.
Današnji dvorec je dvotraktna enonadstropna, nepodkletena stavba ključastega tlorisa z arkadnimi hodniki na
dvoriščni strani. (V literaturi zasledimo tloris v obliki črke L.)
Stavba ima odprto notranje dvorišče. Zahodni trakt ima v pritličju arkade, ki slone na slopih, v nadstropju
namesto slopov nastopajo okrogli toskanski stebriči. Novejši trinadstropni stolpič se naslanja k severovzhodnemu
vogalu stavbe.

VIRI:
1. Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi: leksikon slovenske grajske zapuščine, DZS, Ljubljana 1999
2. Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji I: območje Maribora in Ptuja, Partizanska knjiga [Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete], Ljubljana 1990

* Saša Brumec in Ana Stanko, učenki OŠ Ivana Cankarja - podružnice Košaki, mentorica: Vlasta Petrovič
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POŠTELA
Ana ZUPAN, Karin FERJAN *

UVOD
Z imenom Poštela označujemo prazgodovinsko železnodobno naselbino – gradišče in njej pripadajoče grobišče na
Lepi ravni pri Habakuku. Poštelsko gradišče leži na vzhodnem pobočju Pohorja, ki se spušča proti ravnici
Dravskega polja. Razprostira se v dolžini 400 m in širini 300 m, na nadmorski višini med 543 in 495 metri.
Gradišče, ki obsega 9 hektarjev z gozdom poraščenega zemljišča, je obdano z nasipom in v notranjosti razdeljeno
še s tremi prečnimi nasipi ter razčlenjeno z umetno nasutimi terasami. Skozi gradišče poteka danes globoko
zajedena pot, ki je verjetno v uporabi že od njegove zadnje poselitve.

POT DO POŠTELE
Na Poštelo vodi pot, ki se prične na severnem koncu Razvanja, kjer se pred gasilskim domom odcepi cesta Pod
gozdom, ki kmalu doseže ravnico na Lepi ravni pri Habakuku. Pot nadaljujemo po cesti do table s tlorisom in
opisom gradišča, od tam pa v gozd po nasipu gradišča.

RAZISKOVALCI POŠTELE
Prvi topografski zapis in skico gradišča je leta 1850 naredil R. G. Puff, ki je zanj uporabil izraz Pohorcev »postela«.
Z izkopavanji profesorja F. Ferka med letoma 1899 in 1903 se je pričelo drugo obdobje v raziskovanju poštelskega
gradišča. Ferk je menil, da je Poštela »najdragocenejši spomenik iz predzgodovinske preteklosti okolice
Maribora«. Leta 1910 se je izkopavanj lotil P. Schlosser, ki je povabil k sodelovanju arheologa W. Schmida. Leta
1912 je Schmidova izkopavanja podprla dunajska akademija znanosti. Schmid je nadaljeval z raziskovanjem
Poštele še leta 1914 in 1917. Najdbe Schlosserjevih izkopavanj so pripadle mariborskemu muzeju, Schmidovih pa
graškemu Joanneumu. Izsledki izkopavanj so bili objavljeni v strokovnem časopisju. Od leta 1917 do 1980 na
Pošteli ni bilo izkopavanj. Arheologi so skušali nastanek gradišča časovno opredeliti. Po letu 1980 se je
raziskovanja lotila Biba Teržan, ki je leta 1990 objavila svoja odkritja v knjigi z naslovom Starejša železna doba na
Slovenskem Štajerskem.

POŠTELSKO GRADIŠČE
W. Schmid je menil, da je Poštela nastala v halštatskem obdobju in naj bi služila kot pribežališče okoliškim
prebivalcem. V 8. stoletju pred našim štetjem so gradišče obdali z nasipom, ki ni bil posebno visok, zato so nanj
postavili še ogrado iz zapičenih kolov, ki so bili prepleteni z vejami in premazani z ilovico. V napadu Keltov je
bila ograda požgana, kar so raziskovalci ugotovili iz plasti ostankov v ognju opečenega ilovnatega premaza z
odtisi vej. V rimski dobi pa je bil nasip ponovno nasut in na zunanji strani obložen s kamni. Prečni nasipi naj bi
predstavljali stopnje umikanja pred prodirajočimi napadalci. Za tretjim nasipom naj bi bilo zadnje zatočišče
oblegancev.
Schmid je ob svojih izkopavanjih odkril ostanke stavb iz različnih obdobij in na osnovi kamnitih temeljev določil
njihov tloris. Stavbe so bile pravokotne oblike, z enim ali dvema prostoroma. Stavbe z enim prostorom so bile
hkrati kuhinja, bivalni in spalni prostor. Nekaj stavb je imelo odprto vežo. Zgrajene so bile iz kamna in lesa. V
glavnem prostoru je bilo iz kamnov zloženo ognjišče. Ena izmed stavb je imela kovaško peč – vigenj z železno
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žlindro, kar je dokaz keltskega kovaštva. Schmid je odkril tudi temelje dveh stavb, ki so se delno prekrivali. Ker je
eden od vogalov skupen obema stavbama, naj bi na temelju starejše zgradili novo. Za eno od stavb je menil, da je
svetišče neznanemu božanstvu, saj sta bili pred njo dve ognjišči, ki naj bi bili žrtveni kurišči. V največji stavbi na
Pošteli je Schmid odkril zgorele sledove lesenih statev. Ob nekaterih stavbah so bile jame za odpadke, v katerih so
odkrili različne predmete.
Prebivalci Poštele so se oskrbovali z vodo iz vodnega zbiralnika, ki je bil globok 3,6 m. Zaradi lažjega dostopa je
bilo na južni strani nekaj kamnitih stopničk, na severnem robu naloženi kamni pa so čistili pritekajočo deževnico.
Na Pošteli so našli največ ostankov razbite lončenine iz železne dobe, malo pa je črepinj posodja iz keltskorimskih časov. Posode so bile najrazličnejših oblik. Lonce, sklede, latvice in skodelice so uporabljali za pripravo in
uživanje hrane. Poleg manjšega posodja so uporabljali tudi večje posode za shranjevanje živil in vode. Iz gline pa
niso bile izdelane samo lončene posode, ampak tudi drugi predmeti. Našli so veliko prejnih vretenc in uteži za
obteževanje niti pri preprostih statvah ter kozic, ki so služile kot podstavek za posodo na odprtem ognju.
Med ostanki lončenine je bilo kovinskih izdelkov zelo malo. Iz brona so bile izdelane le sponke – fibule, iz železa
pa različno orodje (noži, sekire in črtala za plug), orožje (konice sulic, kopja in puščice) ter keltski nakit. V eni od
odpadnih jam pa so našli celo črepinje grške posode in keltski novec, kar dokazuje, da so se prebivalci Poštele
ukvarjali s trgovanjem.

GROBIŠČE NA LEPI RAVNI
Pod poštelskim gradiščem se spuščajoče pobočje Pohorja še zadnjič razširi v široko ravnico, imenovano Lepa
ravna. Na ravni se razprostira gomilno grobišče. Severno od gomil, proti pobočju, nad katerim se dviguje
gradišče, pa se nahaja še plano žgano grobišče. O planih grobovih ni sledu, saj so skriti pod zemljo, gomile
nekoliko južneje pa so vidne, razen tistih, ki so bile uničene pri gradnji ceste in urejanju zemljišča. Gomile še
kažejo sledove nekdanjih kopanj prvih raziskovalcev. Najbrž so vse prazgodovinske, saj o grobovih Keltov in
Rimljanov ni sledi. Žarni grobovi so bili preproste oblike. V zemljo vkopane jame so bile tako velike, da so vanje
lahko položili do 75 cm visoke in do 90 cm široke žare, ki so jih pokrili s kamnito ploščo. V velikih žarah so bili
poleg sežganega pokojnika tudi razni predmeti, ki so mu služili kot popotnica v onostranstvo.

ZAKLJUČEK
Čeprav »ni nobenega glasu več iz ugaslih pogorišč nekdanjih koč, skritih pod gozdnim mahom in so nemi tudi
grobovi pradavnih prebivalcev na Lepi ravni pod gradiščem«, vabimo vse tiste, ki vas molčeča preteklost Poštele
zanima, da si jo ogledate, saj velja za največje in najbolje ohranjeno gradišče v tem delu Slovenije.

VIRI:
1. Stanko Pahič, Poštela v sliki in besedi, Pokrajinski muzej [Maribor], Maribor 1990
2. Biba Teržan, Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem, Narodni muzej [Slovenije], Ljubljana 1990

* Ana Zupan in Karin Ferjan, učenki OŠ Starše, mentorica: Leonida Babič
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POHORJE – PREBIVALSTVO POHORJA
IN POHORSKA HIŠA
Denis BOLFEK, Žiga BEC, Alen ROJ *

Alen, Žiga in Denis smo željni raziskovanja preteklosti. Na enem izmed svojih raziskovalnih potovanj smo se
ustavili na Pohorju in tam ogovorili naše prednike, ki so nam pripovedovali zanimivosti iz življenja Pohorcev
pred 200 leti.

Alen kot Alojz Turner, ki nam je pripovedoval o Pohorcih
ZNAČILNOSTI POHORCEV
Pohorci so večinoma manjše, čokate postave, srečamo pa lahko tudi visoke in suhljate. So temnejše polti in las.
Moški so gladko obriti ali pa imajo dolge, razmršene in zanemarjene brade. Ne nosijo mustač, to je tankih brkov
pod nosom. Ženske pa so gladko počesane in imajo lase spletene v dve kiti.
Po notranjosti so spoštljivi, marljivi, delavni, vztrajni in natančni. So pošteni ljudje, kajti tatvine so na Pohorju zelo
redke. Pohorci zase pravijo tudi, da so dobrosrčni, pobožni in malokdaj nezadovoljni.
Kot vsi ljudje pa imajo tudi prebivalci Pohorja svoje slabe značilnosti. Trdi se, da so trmasti in svojeglavi. Radi
preklinjajo, v novejšem času tudi popivajo. Že od nekdaj je tod priljubljen tobak. Kadijo že 15-letni fantje, tudi
med starimi ženicami je tobak zelo popularen.
Pohorci so flegmatičnega temperamenta.
Mladina je velikokrat plaha in sramežljiva, je pa nadarjena, pokorna in naučena lepega vedenja.

KULTURA
»Pravi Pohorci« se oblačijo v platno in sukno domačega kroja. Moški nosijo klobuke s širokimi krajci, cokli
postajajo redkost.
Pohorsko narečje je zategnjeno in dolgočasno; samoglasnike izgovarjajo po svoje in jih nategujejo, O izgovarjajo z
A in obratno. Primer: Ača za vado kazo posejo.
Družba je vesela. Prirejajo mastne koline (»furože«), uganjajo zanimive pustne burke in organizirajo bogate
celotedenske gostije. Večina Pohorcev nima posluha, a vseeno radi prepevajo.
Tu so ljudje zelo verni. Radi hodijo v cerkev, molijo, prejemajo sv. zakramente in podpirajo ubožce. Torej vestno
izpolnjujejo svoje dolžnosti kot kristjani.
Hrana na Pohorju je večinoma preprosta. To so na primer žganci, krompir, zelje, fižol ter ječmenova ali prosena
kaša. Štruklje, rezance in povito potico že prištevajo med boljšo hrano. Goveje ali svinjsko meso jejo le ob
posebnih priložnostih. Pohorske posebnosti so močna podmetenka ali čorba, kot jo tam imenujejo; platmož in
ovsenjak, to je ovseni kruh.

Denis kot Simon Štern, ki nam je pripovedoval o pohorskih hišah
Izgled hiše in gospodarskih poslopij bistveno oblikuje izgled kulturne krajine. Pohorske domačije so bile
samooskrbovalne, kar pomeni, da se je temu primerno razvila tudi arhitektura domačije.
Pohorske domačije so imele stanovanjsko zgradbo, hlev, marof, skedenj, preužitkarsko hišo, kovačijo, mlin, žago,
sušilnico za lan.
Stanovanjske stavbe so bile prvotno eno- ali dvoprostorne. Na Pohorju sta se ohranila dva izraza: »stara hiša« za
dimnico in »nova hiša«, to je prostor, kjer sta spala gospodar in gospodinja, ter spalnica za odraščajoča dekleta ali
dekle.
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Pohorske hiše so grajene iz lesa, ponekod delno tudi iz kamna. Strehe imajo zelo strm naklon (45 stopinj). Za
kritino so uporabljali smrekove kalanice – skodlje, na južnem Pohorju je bila pogosta kritina slama. Ostrešja so
imela po dva čopa. Na podstrešju so shranjevali kmečke pridelke.
Kmečka hiša na severnem Pohorju ima pet prostorov: vežo (lopo), hišo – glavni bivalni prostor, »štibelc«, »hišca«
ali nova hiša, kjer sta spala gospodar in gospodinja, ter kuhinjo.
Dve kleti: tam so shranjevali najrazličnejše pridelke (vino, sadje, poljščine…).
Na čelni strani ima hiša tri manjša okna, na podolžni strani pa štiri. Zatrep je lesen, v njem so izrezljane
podstrešne line različnih oblik. Pred vhodnimi vežnimi vrati je ponekod »gank«, na katerega vodijo stopnice.
Ograje gankov so lesene z različno izrezanimi ornamenti.
Janez Koprivnik, pisec knjige o Pohorju, je razlikoval hiše malega posestnika – kočarja - in hiše večjih kmetov.
Hiša kočarja je v večini iz lesa, le klet in hlev sta iz kamna. Vse je pod eno streho. Tla v kleti so iz ilovice, strop je
iz desk, ponavadi je klet pod skednjem. V notranjosti ni ometana ali pobeljena, okna na njej so majhna. Tla so iz
desk, strop pa iz debelejših blanj, na sredini je tram. Streha je iz slame.
Notranji prostori:
Kuhinja ima odprto ognjišče, ob strani obloženo s kamni, čez kamne je položena železna plošča. Na le-tej so
kuhali, samo pozimi so uporabljali krušno peč. Tla so iz ilovice. Prostor je zakajen in črn od saj.
Sprednja hiša: v njej je lesena kotna klop, poleg nje je dolga miza. Tam je še krušna peč s klopjo in v kotu lesen
križ z Jezusom. Temu delu sprednje hiše se reče bogov kot.
Zadnja hiša ima ležišče in skrinjo za oblačila.
Na podstrešje vodijo strme stopnice, kjer je lesa, kamor so shranjevali posušeno meso.
Hiša za večjega posestnika ima zadnji in sprednji del zidan, spredaj je iz lesa, na notranji strani je ometana in
obeljena. Bivalne in gospodarske stavbe na severnem Pohorju so bile večje in bolj urejene.
Preužitkarske in najemniške hiše so samo dvoprostorne in so podkletene v celoti ali delno. Hiše gozdarskih
delavcev so bile lesene, lepo urejene. Zgradili so jih lastniki večjih gozdnih površin za svoje delavce.

Žiga kot Franc Jurič, ki nam je pripovedoval o gospodarstvu
OPRAVILA IN DELO
Delo poteka v ritmu narave. Pozimi moški pospravljajo orodje, ženske pa predejo. Spomladi vsi delajo na polju.
Okoli enajste ure se vrne gospodinja na dom, da skuha kosilo. Po kosilu je zopet delo na polju, dokler sonce ne
zaide. V takem ritmu se vrstijo dnevi, dokler niso posejali. Od končane setve do začetka žetve imajo malo
odmora, ker takrat ni tako nujnega dela. Pred žetvijo je prva košnja. Žetev začnejo z ječmenom in končajo z ovsem
in ajro pšenico. Med žetvijo sejejo ajdo in repo, ajdo v ržišče, repo v pognojeno ječmenišče. Po žetvi je na vrsti
košnja otave. Po otavski košnji pa do začetka zime je na pohorski kmetiji veliko dela. Njive se oprašijo, vseje se
ozimina, izkoplje se krompir, požanje se ajda, spravijo se zadnji poljski pridelki: repa, korenje, zelje. V tem času se
kmetje preskrbijo z drvmi ter steljo za zimo. V času te dobe spravljajo sadje in trgatev. Ko zapade sneg, se začne
naporna mlatev, ki traja do božiča. Moški, medtem ko opravljajo dela na kmetiji, tudi gozdarijo.
Obrtnikov je na Pohorju malo. Imajo: tkalce, krojače, čevljarje, šivilje, tesarje, mizarje, zidarje, krovce, posodarje,
kolarje. Kovači, lončarji in mlinarji se nahajajo ob vznožju.
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PRIDELKI IN ZASLUŽEK
Polje daje posestniku toliko zrnja, kolikor ga potrebuje za dom. Če je letina slaba, ga je premalo. Zelja, krompirja,
repe, korenja in graha pridelajo vedno toliko, kolikor ga potrebujejo za ljudi, oziroma krompirja, repe in korenja
za svinje. Fižol kupujejo od »poljancev« ali pa ga dobivajo v zameno za les. Pohorskim posestnikom je gozd
pomemben vir dohodka. Skoraj vsak posestnik ima svojo žago, večji imajo po dve ali več.
Drugi, tudi dovolj izdatni vir dohodkov je živinoreja. V jeseni prodajajo tudi ovce, spomladi kozleta. Koz ne
prodajajo; svinj redijo le toliko, kolikor potrebujejo svinjskega mesa in zabele za dom. Gospodinje prodajajo
perutnino in jajca.
Pohorci si prislužijo nekaj denarja tudi s kopanjem v vinogradih na obronkih Pohorja, moški hodijo drva spravljat
in plavit. Drvarji delajo vse poletje in deloma tudi pozimi po planinah.

VIRI:
1. Janez Koprivnik, Pohorje, Sokolsko društvo, Maribor 1923
2. Tone Petek, Jelka Skalicky, Pohorska arhitektura, Pokrajinski muzej Maribor, Maribor 1982
3. Marko Božnik, Gregor Strašek, Matjaž Špendl, Bivanje v kmečkem domu na Framskem, raziskovalna naloga,
OŠ Fram, Fram 2000

* Denis Bolfek, Žiga Bec in Alen Roj, učenci OŠ Kungota, mentorica: Marica Čerič
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CERKEV SV. AREHA NA POHORJU
Klara ZAFRED, Sara ZEBEC, Gregor ŠPITALAR, Vanesa ŠPENDL *

UVOD
Mariborsko Pohorje je naravni splet bogatega, pretežno mešanega gozda, vabljivih jas, žuborečih potokov in
prijetnih pešpoti. Zanimiva je predvsem njegova kulturna dediščina. Zbledeli materialni sledovi nekoč cvetočega
oglarjenja in »glažutarstva« so le še tvorba kulturne zakladnice. Glažutarstvo je bilo tod zavoljo nahajališč
kremenjaka in obilice bukovega lesa še posebej razvito. Stekleni lestenci v nekaterih pohorskih cerkvah so danes
le nemi spomini minljivosti.
Iz istega stoletja je tudi znana romarska cerkev sv. Areha na Arehu, ki je osrednji kulturni spomenik vzhodnega
Pohorja.

LEGENDA O NASTANKU CERKVE
Legenda pripoveduje o hudobnem rogaškem graščaku Henriku, ki si je lastil ozemlje šentlovrenških puščavnikov
in pravico nad njihovimi podložniki. Ti so imeli na meji med njihovo zemljo in njegovim gospostvom kapelico.
Kljub posredovanju lastne sestre, grofice Zofije ni nehal posegati v njihovo zemljo, ampak je zato še sestro nagnal
od doma. Zofija je postala redovnica in je ustanovila samostan v Studenicah. Surovega graščaka pa je doletela
pravična kazen: postal je gobav. Vsi so ga zapustili. Vražar mu napove, da ga lahko ozdravi le dekle, ki bo zanj
darovalo srčno kri. Henrik gre po pomoč sestri. Sredi najhujše zime skupaj poromata k šentlovrenški kapelici.
Toda na naporni poti skozi zasnežene pohorske gozdove ju napadejo volkovi in Zofijo smrtno ranijo. Henrik jo
mrtvo prinese v šentlovrenško kapelico. Tam spozna, da bo ozdravel. O gobah ni več sledu. Henrik izpolni
obljubo, ki jo je dal sestri, preden je umrla. Pokoplje jo ob kapelici, naslednjo pomlad pa začne tam zidati
mogočno cerkev. Čez tri leta, ko je cerkev dokončana, se Areh mrtev zgrudi na sestrin grob. Zraven sestrinega
groba so kasneje pokopali tudi njega. Še zdaj romajo verni na njegov grob sredi cerkve in prosijo pomoči ob
čudežnem studencu.

KAJ NAM PRIČAJO ZGODOVINSKI VIRI?
Na nadmorski višini 1249 metrov, na eni najlepših točk mariborskega Pohorja, stoji obzidana z zelenimi gozdovi
romarska cerkev sv. Areha, ki je tudi podružnična cerkev sv. Martina na Pohorju, s sedežem v Šmartnem na
Pohorju. Cerkev so postavili na meji deželnih sodišč Fale, Slovenske Bistrice in Dravskega polja. Zgodovina pravi,
da je prva cerkvica na Arehu stala že ob koncu 15. stoletja. Prvič se omenja leta 1545. Ime je cerkev dobila po sv.
Henriku, ki je bil prvi štajerski vojvoda Otakar IV. Traungavec in rimsko – nemški cesar. Ljudska govorica je
Henrikovo ime na Pohorju v stoletjih poenostavila v Areha. V teh krajih so namreč imeli velik vpliv, zaradi
posestev in župnij, ki so jim pripadale, šentpavelski benediktinci s Koroškega, ki so v času protireformacije začeli
gojiti kult sv. Henrika kot simbola borbe proti luteranstvu. Cerkev sv. Areha je tako postala božja pot (romarska
cerkev), zato so že sredi 17. stoletja staro cerkvico podrli in zgradili novo, večjo, ki je zadovoljevala potrebe vse
večjega števila romarjev.

ARHITEKTURA CERKVE SV. AREHA
Sorazmerno veliko romarsko cerkev sestavljajo nizek zvonik, pravokotna ladja z na jug prizidano zakristijo, malo
ožji, enako visok petosminski prezbiterij in ob jugovzhodni ogal zakristije postavljena kapela sv. Lovrenca.
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Nerazčlenjeni zvonik s preprostima vhodoma in štirimi polkrožno zaključenimi linami pokriva piramidasta
streha. Enako nerazčlenjena ladja z dvema oknoma v južni in enim na severni steni prehaja v prezbiterij z dvema
oknoma. Preprosta sta tudi oba prizidka, zakristija in kapela, le da slednjo pokriva kupolasta – laternasta streha.
Vse strehe na cerkvi pokriva naravni škrilj. Ladijska portala sta preprosta, baročni zakristijski portal nosi letnico
1659. Portal kapele je kamnoseško bogatejši in nosi letnico 1700. Krona ga raven zidec s kriloma in križem v
sredini. Notranjost cerkvene ladje pokrivajo trije križni oboki. Ob stenah jo spremljajo po tri plitve kapele z
galerijami, ki jih povezuje pevska empora za cerkveni kor.

NOTRANJA OPREMA CERKVE
Notranja oprema cerkve nosi večinoma značilnosti baročne umetnosti. Glavni oltar je delo mariborskega kiparja
Jožefa Strauba (1750-1756), Anin oltar je delo Franca Krištofa Reissa (1695), stranska oltarja in prižnica so
povprečni izdelki iz druge polovice 18. stoletja, orgle pa s konca 18. stoletja. V notranjosti cerkve vidimo štiri
baročne kipe iz prve polovice 18. stoletja, pod pevskim korom pa Urbanov kip iz prve polovice 19. stoletja. Zvon,
posvečen sv. Henriku, je leta 1656 vlil Georg Findenke v Gradcu. Velika, a preprosta slika sv. Henrika je delo
domačega slikarja Peterlina iz leta 1847.
Največja znamenitost v notranjosti cerkve je zagotovo »grob sv. Henrika«. Pravzaprav ne gre za pravi grob,
temveč le za reliefno ploščo iz pohorskega marmorja, ki kaže ležečega vojvodo s krono na glavi, odetega v tesno
prilegajočo se obleko, ki pod pasom pada v stiliziranih gubah k tlom. Pas visi s prostim koncem proti pokojnikovi
desni. Vojvoda drži z obema rokama pred seboj meč, katerega ročaj se po načinu jeruzalemskih spominskih
mečev križasto končuje. Reliefno upodobitev obdaja okvir trapezastega profila, ki oblikuje na vsaki strani
vojvodove glave četrtinski rozeti s po tremi suličastimi listi. Vojvodska krona ima šest listnatih rogljev. Močno
tipiziran obraz krasijo brki in koničasta brada. Nagrobna plošča se je prvotno nahajala v vojvodski grobni kapeli v
nekdanjem žičkem kartuzijanskem samostanu. Po zgodovinskih virih sodeč je iz začetka 13. stoletja in predstavlja
prvega štajerskega vojvodo Otakarja IV. Traungavca. V cerkev sv. Areha je bila najverjetneje prenesena šele leta
1827, ko so posmrtne ostanke Otakarja IV. prenesli v samostan Rein pri Gradcu. Nad reliefno nagrobno ploščo je
lesen baldahin s svetnikovo plastiko (kipom), ki je delo konjiškega kiparja Mihaela Pogačnika (okoli leta 1735).

VIRI:
1. Fran Kovačič, Limbuš pri Mariboru, ČZN, l. 11, Maribor 1914, str. 67 - 82
2. Franc Mišič, V žaru in čaru šumovitega Pohorja, Maribor 1934
3. Jože Curk, Mariborsko Pohorje, Obzorja, Maribor 1980
4. Franc Petrič, Duša le pojdi z menoj: Božje poti na Slovenskem, Družina, Ljubljana 1996

* Klara Zafred, Sara Zebec, Gregor Špitalar in Vanesa Špendl, učenci OŠ Franceta Prešerna Maribor, mentorji:
Radeja Lokar Rutar, Matjaž Pirman in Zlatka Bertalanič Berden
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IZDELAVA STEKLENE MASE
Tina LOVREC *

Nikoli nisem razmišljala, iz česa je sestavljeno steklo. Neštetokrat na dan pogledamo skozi stekla na oknih, pijemo
iz steklenih kozarcev, mize nam krasijo steklene vaze. Ob odločitvi, da bom raziskala, kako so na Pohorju
izdelovali steklo glažutarji, je nastala še zamisel, da bom poskusila izdelati stekleno maso. Iz literature sem
ugotovila, kakšne so sestavine. Posvetovala sem se in prišla do ugotovitve, da bom raje ostala pri teoriji, saj je
problem visoka temperatura. Kljub temu sem izvedela mnogo zanimivosti »iz življenja stekla«, ki bi mi sicer
ostale zakrite.

Znanost pojmuje stekla kot trdne snovi, ki nastanejo pri hlajenju taline in se nahajajo v amorfnem (brez enotne
strukture), nekristaliničnem stanju. Načeloma je torej steklo podhlajena tekočina ali talina. Pogoj je, da je hitrost
hlajenja dovolj velika, da njihova struktura »zamrzne«, preden se pojavi kristalizacija.
Steklo je mogoče najti tudi v naravi, in sicer v obsidianu. To je trda, steklu podobna vulkanska kamnina, nastala
pri hlajenju lave.
Pri segrevanju se steklo ponovno utekočini. Ima veliko prednost pred drugimi snovmi, predvsem zato, ker ga je
mogoče stoodstotno predelati. Zanimale so me sestavine, ki so bile potrebne za izdelavo steklene mase v
pohorskih glažutah.
Prvo navodilo za izdelavo stekla sega v leto 650 pr. n. št. in pravi: »Vzemi 60 delov peska, 180 delov pepela iz
morskih rastlin, 5 litrov solitra, 3 dele krede, jih pomešaj in dobil boš steklo.« Preko Feničanov, Rimljanov in
srednjega veka se je umetnost izdelovanja stekla izpopolnjevala.

IZDELOVANJE STEKLENE MASE V POHORSKIH GLAŽUTAH
Steklarska sol (pepelika)
Pohorje je bogato z lesom. Stavbni les in drva za kurivo so bili za glažutarje zelo pomembni. Prav tako kot les pa
je bila potrebna steklarska sol ali pepelika. Te seveda ne smemo zamenjati z našo kuhinjsko soljo. V južnih krajih
Evrope so steklarji svojo sol imenovali »pulvisculus« (prašek) ali »rochetta«. Dobivali so jo iz Sirije in drugih
vzhodnih krajev. Različni avtorji, ki so v zgodovini proučevali sestavine za izdelavo steklene mase, so ugotavljali,
da je sol mogoče izdelati iz različnih rastlin. Na Češkem so steklarji, če niso imeli soli za pripravo steklene mase,
vzeli dva dela pepela iz hrastovine, bukovine ali smreke in en del peska.
Avtorji knjig o steklu so nekoč med drugim navajali, kako sam napraviš iz čistega pepela sol s pomočjo velike
lesene kadi, kuhanja in razžarevanja. Po razžarevanju je siva sol postala popolnoma bela. Do 19. stoletja so tudi v
naših gozdovih delali pepeliko. To nam dokazujejo tudi zapisi iz arhiva žičkega samostana.
Po letu 1864 so začeli v Nemčiji izdelovati pepeliko iz kalijevih soli in usedlin, ki so nastajale pri predelavi
sladkorne pese.
Profesor Janko Glazer je v poročnih in mrliških knjigah ruške župnije od leta 1770 do 1830 našel veliko imen
pepeljarjev, ki so živeli v občinah Smolnik in Lobnica pri Rušah. Po letu 1832 pa ni več podatkov, da bi pepeljarne
obstajale na Pohorju.
Glede na to, da so steklarji kupovali pepeliko drugod (zaradi ugodnejše cene in kvalitete), so nehote ohranili
veliko dreves. Podatki kažejo, da bi glažute pokurile mnogo lesa, če bi izdelovale pepeliko same ali pa jo
kupovale od pepeljarjev. Tako se je tudi podaljševala življenjska doba glažut.
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Uporaba nekaterih pohorskih rudnin v steklarnah
Pepeliko je torej steklarjem nudil domači gozd. Za izdelavo steklene mase pa so bile pomembne tudi pohorske
skale.

Kremenov pesek ali kremenjak
Pohorje je bogato s kamninami, ki vsebujejo kremenjak. Kremenjak so našli v pesku po poteh in pesku pohorskih
potokov.
V starejši dobi so tudi pohorski glažutarji pobirali in nabirali kremenov pesek in kamne po potočnih strugah.
Pozneje so lomili kremen v pohorskem skalovju. Iz debelih žil in plasti so lomili kremenjak za steklo.
Kremenjakovi kristali so bili različno veliki. Kremenčeva kislina je glavna snov steklovine, je ustvarjalec stekla.
Pepelika in soda sta le sredstvo za taljenje, ki pospešujeta taljenje kremenjaka. Količine kremenjaka, ki so ga
potrebovale pohorske glažute, so bile zelo velike, po trikrat večje, kot množina porabljene pepelike. Kremen je le
redko popolnoma čist in običajno vsebuje nekaj železnega oksida, ki je obarval steklo zelenkasto. Z dodajanjem
manganovca so odpravili zelenkasto barvo. Za izdelavo finega kristalnega stekla pa so uporabljali tudi
kremenjak, ki so ga pripeljali iz kamnolomov izven Pohorja. Kremenjak so prevažali splavarji po Dravi iz Koroške
za potrebe glažute, ki jo je ustanovil Benedikt Vivat ob Lobnici v Rušah.

Apnenec
Tudi apnenec je bil za steklarje važno gradivo. Za izdelovanje kristalnega stekla, po katerem so dolgo sloveli
Benečani, je bilo potrebno apno, ki so ga pridali običajno v obliki krede.
Na Pohorju so že Rimljani lomili »pohorski marmor«. Tudi kasneje so lomili kamen za zidni kamen ali za
kamnoseke ali iz njega žgali apno. Za steklarne je bilo zelo važno, da je bil kamen čisto bel, sicer je steklo imelo
rumenkaste lise. Za steklarske namene je bil čisti naravni ali žgani apnenec iz bele marmorne skale najboljši.

Glina
Kot mineral je pomembna tudi glina. Steklarne so jo uporabljale za izdelovanje talilnikov, opeko, ki je bila trdna
proti ognju, in za zidanje talilnih steklarskih peči. Talilnike so delali glažutarji lončarji v modelih ali prosto z roko.
Modeli so bili leseni. Tla in stene modela so obložili s tankimi platnenimi prti. Nato so v modele polagali kose
glinaste mešanice. V modelih (oblikah) je lahko glažutarski lončar v enem dnevu naredil 3 do 4 talilnike, prosto z
roko pa komaj enega. Talilnik, ki ga hrani Pokrajinski muzej v Mariboru, je visok okrog 50 cm. Če je talilnik
vzdržal štiri mesece, je izšlo iz njega približno 66 000 kosov steklenih proizvodov.
Peči, ki so bile zidane iz še mokre glinaste opeke, so morale stati 5 do 6 mesecev, preden so jih mogli uporabljati,
kajti morale so se počasi sušiti. Nato so jih ogrevali in žgali, preden so vanje postavili talilne lonce in jih napolnili
z vsemi sestavinami za taljenje steklovine. Ogreti so jih morali na toploto 1000 do 1200 stopinj Celzija. Steklarna v
Josipdolu je uporabljala dve vrsti gline, polskavsko in avstrijsko. Prav tako obstajajo podatki, da je Benedikt
Vivat, ustanovitelj steklarne v Rušah, izboljšal način graditve talilne peči. Namesto enega leta so njegove peči
vzdržale leto in pol.
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In kako je danes? Tudi danes se vse začne z vlaganjem peščene zmesi v talilne lonce. Nekoč velike količine lesa
zdaj nadomeščajo modernejši toplotni viri, sama osnova izdelave pa je ista kot pred stoletji. V hladilnih pečeh
ohlajeni izdelek se nato preseli v brusilnico, kjer ga obdelajo, brusijo, žagajo in dokončno izoblikujejo.

Pri svojem raziskovanju sem ugotovila, da učiteljica, ki poučuje na naši šoli, stanuje v nekdanji glažuti pri Rušah.
Na vrtu večkrat najdejo dele steklene mase, ki so neme priče nekoč bogate dejavnosti. Dva primerka mi je tudi
posodila in ju bom lahko pokazala na svojih predstavitvah petošolcem pri naravoslovju. En primerek je obarvan
zelenkasto, drug pa rumenkasto. Zdaj si približno predstavljam, kako je masa nastala, zakaj takšna barva…

VIRI:
1. Franc Minařik, Pohorske steklarne, Obzorja, Maribor 1966
2. Valentina Varl, Steklena sled – dediščina pohorskega stekla, Muzejski listi 33, Pokrajinski muzej Maribor,
Maribor 2005
3. http://www.steklarnaluminos.si/slo/proizvodnja/main.html
4. http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini/1250ruse/glazuta.htm

* Tina Lovrec, učenka OŠ Draga Kobala Maribor, mentorica: Marjetka Berlič
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DELO STEKLARJEV
Klara LEPENER, Niki ROMIH *

Preden je steklar začel z delom, si je izdelal skico predmeta, ki mu je bila v pomoč pri izdelavi predmeta. Trdi
material je zmlel v droben prašek in z njim napolnil talilnik. Čim drobnejši je bil prah, tem hitreje se je talil. Tako
so steklarji prihranili na kurivu in delovnem času.
Razne tuje soli, ki so bile prisotne v zmesi, so škodovale jasnosti in prozornosti stekla. Te so plavale na steklovini
kot bele pene (steklen žolč). Tega so steklarji prodajali lekarnam, v medicini pa so ga uporabljali kot odvajalo pri
ljudeh in živalih.
Način dela v talilnici in steklarske peči se po obliki niso spreminjale. Na zunanji strani peči so bile odprtine. Pri
vsaki odprtini je delal en steklarski mojster, pomočnik in učenec. Skozi odprtino je steklar vtaknil spodnji del
steklarskega pihalnika v talilnik. Ko je pihal v cev, je nastajal žareči stekleni mehur. Če je steklar ta mehur držal
navzdol, je mehur dobil obliko podolgovate buče. Iz te so izhajale vse druge oblike (posode, steklenice, čaše...).
Delo so si steklarji razdelili. Na tleh steklarne so ležala razna orodja, ki jih je steklar uporabljal pri svojem delu in
ostanki materialov. Ko je steklar oblikoval vrat, je izdelek pripel na nosilko. Na vroče steklo je nato polil mrzlo
vodo, da ga je lažje odlomil od cevi. Odrezal pa ga je lahko tudi s steklarskimi železnimi škarjami. Vrat je obdelal
in oblikoval po lastni želji z neprestanim vrtenjem in obračanjem. Pri tem je uporabljal tudi železno prijemalko
(pinceto). Učenec je nato gotov izdelek na drogu odnesel v hladilno peč.
Če je steklar želel dobiti steklenico valjaste oblike, je žarečo bučo valjal na kamniti ali železni plošči. Tako so
nastajale steklenice za vino, slatino, lekarniške steklenice. Obliko pa so steklenice dobile tudi v kalupih. Ti so
vsebovali votlo obliko predmeta. Kalup je bil sestavljen iz dveh enakih polovic, ki sta se odpirali in zapirali.
Žareči stekleni mehurček je steklar v kalupu pihal tako dolgo, dokler ni predmet napolnil vso votlo obliko.
Kozarci in steklenice, pihani v kalupih, so bili enakomerno veliki, kar je bilo zelo pomembno za lekarniške
posode, ki so jih predvsem uporabljali za mero. V kalupih so nastajale tudi štirioglate steklenice, ki so bile iz
ilovice. Te so bile predhodnice glinastih čutar.
Kadar je steklar oblikoval steklenico na nosilni železni palici in ji na široko raztegnil vrat z železno prijemalko, ji
je na eni strani roba naredil izliv, na nasprotni pa ročaj. Tako je iz steklenice nastala steklena ročka, kangla ali vrč.
Če je steklar od okrogle žareče prvotne oblike pihanega stekla odrezal s steklarskimi škarjami le spodnjo polovico
ali spodnji del, je dobil polkroglo. Polkrogla pa je bila tudi izhodna oblika za izdelovanje neštetih lončkov, skledic
in skled, čaš in skodelic. Te je steklar oblikoval z orodjem v desnici. Z levico je nenehno obračal in vrtel stekleni
predmet, ki je bil na dnu pritrjen na nosilno železno palico. Na podoben način so nastajali tudi stožčasti kozarci.
Izdelovali so tudi steklene kupice, stoječe na visoki nogi v obliki keliha. Ta posebna oblika pitne posode za vino
se je razširila skoraj po vsem svetu. Ko je bila oblika kupe izdelana, je steklar na spodnji strani viseče čaše prilepil
gosto tekočo žarečo steklovino. Med vrtenjem in sukanjem z železno prijemalko jo je izvlekel v obliko paličice in
iz nje oblikoval držaj. Potem je na nogo prilepil nekaj nove steklovine in iz tega oblikoval podstavek.
Pri delu s steklom je morala biti steklovina vroča in mehka do konca dela. Tako so se lahko posamezni deli
sprijemali. Med oblikovanjem je bilo zato potrebno steklo nanovo segrevati v vročini talilne peči.
Steklo ima navadno najprej svetlejšo ali temnejšo zelenkasto ali rjavkasto barvo. Če so želeli dobiti različne
odtenke stekla, so dodajali različne kemične spojine. Tako so dobili steklo različnih barv in sicer: rdeče, zeleno,
vijoličasto. Zlata barva je zelo draga. Izdelovali so jo iz cekinov.
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V Rušah so pihali zlatorubinsko steklo. Prozorni, brezbarvni vroči stekleni izdelek so potopili v tekočo barvno
steklovino. Ta ga je prevlekla s tanko plastjo barvnega stekla. Porabilo se je mnogo manj barvnega materiala.
Opalno steklo so delali z dodatkom žganih kosti ali žganih jelenovih rogov. Če so steklu dodali več kosti, če so ga
talili v večji vročini, je postalo popolnoma neprozorno in podobno mlečnemu steklu, tako imenovano porcelansko
steklo.
Ko se je stekleni izdelek v hladilni peči polagoma ohladil in strdil, so spremenili in okrasili še njegovo površino.
Poslikali so jo z loščenimi barvami, ki so jih tudi vžgali, da so ostale trajne. Steklo so tudi gravirali, to pomeni, da
so vrezali z diamantom ornamente. Prozorno kristalno steklo, ki so mu dodali dosti krede, so tudi brusili ali
rezali. Na Pohorju so uporabljali vse te vrste tehnike. Nekatere glažute so imele tudi lastne graverje, steklorezce in
slikarje na steklo. Nekatere pa so svoje neokrašene lepe steklene izdelke pošiljale umetnikom v tujino, ki so jih
tam sami umetniško okrasili in razprodali.
Otroci steklarjev niso imeli veliko časa za igro. Že zelo mladi so morali delati v steklarni. Steklene predmete so
zavijali v slamo, da se niso poškodovali. Nato so jih zlagali v lesene zaboje.
Glede na očitno priljubljenost pohorskega stekla so se rojevale različne pravljice in pripovedke. Najbolj znana je
pripoved Pohorski steklar.

VIRI:
1. Franc Minařik, Pohorske steklarne, Obzorja, Maribor 1966
2. Valentina Varl, Steklena sled – dediščina pohorskega stekla, Muzejski listi 33, Pokrajinski muzej Maribor,
Maribor 2005
3. spletne strani

* Klara Lepener in Niki Romih, učenki OŠ Malečnik, mentorica: Marija Gerlič
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STEKLARNA JOSIPDOL
Matic Jan GRADIŠNIK, Uroš PINTER *

UVOD
Pohorje je bilo že od nekdaj zelo bogato z naravnimi viri, zato je bilo primerno za razvoj manjših delavnic,
tovarnic, mlinov, žag, kovačij, kamnoseštva. Voda je bila vir za poganjanje mlinov, žag ter tudi »cesta« za
spravljanje lesa. Veliko lesa in veliko kremenčevega peska je omogočilo razvoj steklarstva na Pohorju. Sprva so
bile steklarne majhne delavnice ali glažute, le-te so se razvile v srednje velike steklarne. Izdelovali so naravno
obarvano steklo in tudi razbarvano. Prve glažute na Pohorju so znane iz 17. stoletja, najstarejša nižinska glažuta je
glažuta na Aplenčevem posestvu, najstarejša višinska pa je Stara glažuta nad Šumikom. Na Pohorju je bilo znanih
15 steklarn: Steklarna v Vitanju, Steklarna ob izlivu Lobnice v Dravo, Steklarni v Hudem kotu I in II, Steklarna v
Smolniku, Steklarna Gornji Limbuš, Steklarna Rakovec, Steklarna v Mislinjskem jarku, Pockova steklarna na
Recenjaku, Steklarna Langersvald, Recenjak, Steklarna Josipdol, Steklarna pod Klopnim vrhom, Steklarna
Benediktov dol / Steklarna grofa Zabea (Ruše), Steklarna v Lovrencu in Steklarna v Oplotnici.

Podrobneje sva si ogledala Steklarno v Josipdolu
Odpravila sva se v Josipdol, še danes sva v soteski proti Janževskemu vrhu opazila manjše mizarske delavnice in
žage. V Josipdolu nama je steklarno opisal podpredsednik Kulturnega, etnološkega in turističnega društva, g.
Danijel Cvetko. Žal ni ničesar ostalo od same steklarne, razen posameznih izdelkov. Kot začetek steklarne v
Josipdolu je leto 1799, 1801. pa se prvič pojavi ime Josipdol. Prva steklarna je imela 1 talilno peč z 8 talilnimi lonci
in prvim lastnikom JOŽEFOM SCHNECKOM.
Steklo pridobivajo iz kremenčevega peska, ki ga segrevajo v talilnih pečeh ter dodajajo različne soli. Pohorske
glažute so uporabljale kot dodatek pepeliko. Le-to so pridobivali s sežiganjem lesa listavcev, pepel pa so nato
prečistili. Čim bolj je bila pepelika prečiščena, tem bolj je bilo steklo čisto. Izdelke so izdelovali s pihanjem. Za to
so uporabljali več kot meter dolgo kovinsko cev, v katero je steklar pihal in jo vrtel, na spodnjem koncu palice pa
je nastajal izdelek. Nato so ta izdelek ohladili. Izdelke so okrasili z brušenjem, graviranjem in poslikavanjem.
Steklarna je bila vzrok tudi za nastanek novih poklicev: steklarji, talilci, pepeljarji, drobilci kremenjaka, krošnarji.
Pohorske glažute so izdelovale kvalitetno steklo, ki so ga izvažali na dunajski dvor, v Nemčijo, na Češko, v Egipt
in Orient. Naravno obarvano pohorsko steklo je bilo rahlo zelenkasto, rumenkasto ali modrikasto. Izdelovali so
kozarce, vaze, vrče, lestence, bokale za pivo, stekleničke za lekarno, cilindre za petrolej. Niso še znali izdelovati
ravnega stekla. Steklarna Josipdol je sprva izdelovala navadno zeleno steklo, ki so ga imenovali gozdno steklo,
belo steklo in navadno okensko steklo.
Delo v steklarnah je bilo zelo težko, naporno in je zahtevalo veliko natančnosti, spretnosti in veliko domišljije.
Delavci - steklarji so bili izpostavljeni visokim temperaturam, prahu, raznim drobcem. Veliko steklarjev je hitro
zbolelo in tudi umrlo. Najpogostejša bolezen je bila tuberkoloza. Lastniki steklarn niso poskrbeli za zdravje
zaposlenih.
Izdelava stekla je zahteven proces, zato se je zamenjalo kar nekaj lastnikov steklarne. Nekaj jih bova naštela:
- Anton Langer je bil tudi lastnik Langersvalda;
- Jožef Langer (imeli so 1 talilno peč, 1 hladilno peč in 2 drugi peči, vodna kolesa, brusilne priprave, stojala za
votlo steklo) je pritegnil spretne in sposobne graverje in brusilce. Dogradil je novo brusilnico. V tem času so bili
že tudi aktivni trgovci s steklom;
- Henrik Gasteiger (steklarna je znana po kvaliteti izdelkov in ima močne trgovske zveze):
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v tem obdobju je bilo zaposlenih do 90 strokovnjakov, izdelali so 20 000 kop pihanega stekla, ki so ga izvažali v
Kraljevino Sicilijo, Lombardijo, benečanske pokrajine in Carigrad. Steklarna je zelo urejena, tudi za steklarje je
bilo lepo poskrbljeno. Steklarna je bila na višku;
- Julij in bratje Gasteiger (kupili so tudi posest steklarne Langersvald) so steklarno prostorsko še razširili, izboljšali
so kvaliteto izdelave stekla. Celotno ozemlje je obsegalo 1100 hektarjev. Steklarna je tedaj štela 14 poslopij.
Obsegala je tudi gostilno, mesarijo, šolo in kapelo. V tem obdobju so že uporabljali dve talilni peči, zgradili pa so
tudi skladišče, kjer so s slamo ovijali steklovino in jo pakirali v zaboje. V tem času so že izdelovali tudi lesene
modele. Nekaj teh modelov sva si tudi ogledala v muzeju. Za obarvanje stekla so že uporabljali različne dodatke,
na primer kobalt. Zgradili so tudi veliko drč za spravljanje lesa – tudi te sva si ogledala. Veliko so vložili v
steklarno, zato je, po pripovedih, bilo to najboljše obdobje steklarne. Iz tega obdobja so znane družine steklarjev.
Steklarna v Josipdolu je delovala 110 let, v njej je bilo 381 zaposlenih; kot zadnji lastnik je bil Josip Lenarčič leta
1908.

ZAKLJUČEK
V muzeju v Josipdolu sva si ogledala nekaj izdelkov Steklarne Josipdol, ki sva jih tudi posnela. G. Cvetko je s
ponosom pokazal talilno peč s palico za pihanje, z orodjem, lesenimi modeli in kremenjakom. Zaupal nama je, da
sta s sinom zgradila talilno peč ter poizkusila izdelovati steklo. Žal jima ni uspelo, ker se steklo ni vleklo.
Krajani Josipdola so zelo ponosni na steklarno, želijo ohraniti vsaj del pripomočkov in izdelkov. Upajo, da bo
steklarna morda na novo zaživela ob pomoči znanega steklarja iz Rogaške.
Ob odhodu iz Josipdola nama je g. Cvetko prebral naslednjo pesmico:
Na Pohorju leži,
v soncu se blešči,
iz lip ti drevored
dobrodošlico želi,
z gozdom je obdan,
iz kamna izklesan
in steklo je povsod,
koder vodi te pot.

VIRI:
1. Franc Minařik, Pohorske steklarne, Obzorja, Maribor 1966
2. spletne strani

* Matic Jan Gradišnik in Uroš Pinter, učenca OŠ Malečnik, mentorica: Marija Gerlič
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POHORSKI STEKLAR
Vesna LIPONIK, Andrejka MARKO, Dorotea REBERNIK *

Nekoč je živel graščak, ki je imel na pohorski planini svoj lovski gradič. Bil je tako bogat, da če si se sprehajal po
njegovi zemlji, je nisi prehodil. Tako je bila velika. Na pohorski planini si je naredil svojo steklarno.
V njej je delalo veliko steklarjev. Ko je neki steklar mešal kovino, sta k njemu pritekla njegova otroka Nanika in
Nandek. Pri delu sta mu malo pomagala, ko je v kočo vstopil graščakov lovec. Tokrat otroka ni objel, ker je nekaj
skrival pod plaščem. Lovec je prinesel srnico, katero jima je že dolgo obljubljal. Povedal jima je, da jo je vzel samo
zato, ker so njeno mamo ubili divji lovci. Steklarju pa je še naročil, da mora narediti posebna okenska stekla za
graščakovo poroko. Tako mu je naročil graščak. Ko so že vsi spali, je še steklar trdno delal in delal.
Graščak je bil zadovoljen, vendar je sedaj hotel še posebno naročilo, ker je hotel ugoditi svoji bodoči nevesti.
Zaželela si je posebnih steklenih rož, ker le-te nikoli ne ovenejo. Vendar tokrat steklar ni mogel izpolniti naročila,
ker ni imel barvnega stekla. Graščak je bil jezen in je pognal steklarja. Steklarjeva družina se je morala izseliti iz
svojega skromnega bivališča, povrhu vsega pa je še steklarjeva žena zbolela. Steklar je odšel po svetu, da bi našel
takšno steklo.
Minilo je kar nekaj časa, odkar steklarja ni bilo domov. Njegova družinica ga je pogrešala. Bližal se je čas božiča,
kar pomeni tudi čas izpolnjevanja skritih želja. Nandek in Nanika sta se vrnila iz gozda ter pričela z izdelovanjem
jaslic, ko je nekdo potrkal na okno. Bil je Tonček, ki ju je povabil v cerkvico. A šel je samo Nandek, Nanika je
ostala pri bolni materi. Prijatelja sta hodila po potki, ko zagledata srno z mladičema. Nandek je takoj spoznal
srno, ki jim jo je prinesel lovec in tako sta oba otroka in srnice nadaljevali pot. V cerkvici je Nandek molil za
družino, ko je naenkrat zaslišal korake. Bil je oče. V cerkvici so skupaj obesili lestenec ter odšli proti koči.
V steklarjevi družini se je spet naselila sreča. Brušeni lestenec iz pohorskega stekla pa se še vedno sveti v cerkvici
pri Treh Kraljih in pripoveduje staro steklarsko pravljico.

VIRI:
1. Jože Tomažič, Pohorske pravljice, Mohorjeva družba, Celje 1990

* Vesna Liponik, Andrejka Marko in Dorotea Rebernik, učenke OŠ Malečnik, mentorica: Darja Ferk
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UTRINKI Z MALIH SIMPOZIJEV
2005 IN 2004
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