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Raziskovanje mariborske umetnosti
Predgovor

Leta 2011 je bil na javnem razpisu za raziskovalne projekte javne agencije za raziskovalno dejavnost 
republike slovenije v financiranje izbran predlog aplikativnega projekta Likovna umetnost v 
prostoru mesta Maribor (L6-4315), ki ga je pripravil umetnostnozgodovinski inštitut Franceta 
steleta Znanstvenoraziskovalnega centra slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju 
z univerzo v Mariboru, in sicer z oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete in 
inštitutom za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Projekt, ki 
poteka do 31. decembra 2015, sta sofinancirali tudi Mestna občina Maribor in slovenska akademija 
znanosti in umetnosti. Zaradi projekta se je začelo sistematično in poglobljeno raziskovanje 
umetnostne zgodovine mesta Maribor, ki je bilo sicer že tudi v preteklosti predmet posameznih 
raziskav, vendar se z njegovimi spomeniki doslej ni nikoli ukvarjala tako široka skupina specialistov 
in nikoli s tako očitno težnjo po novih spoznanjih. raziskovalci so v okviru tega projekta odprli 
številne nove teme, njihove ugotovitve in nove interpretacije pa so širše uporabne in nagovarjajo tudi 
nestrokovnjake. eden od zunanjih vzrokov za pripravo projekta je bila uspešna kanditatura Maribora 
za evropsko prestolnico kulture. Projekt se je leta 2012 le skromno vključil v kulturni program, vidni 
rezultati so začeli nastajati zlasti v letu 2013, ko je bil vzpostavljen spletni portal www.mariborart.si 
(z biografijami osebnosti, ki so povezane z Mariborom, vodnikom po umetnostni dediščini mesta, 
razstavami in tematskimi potmi) in ko sta bili pripravljeni prvi dve knjigi iz zbirke umetnine v žepu. 
v okviru projekta jih je izšlo kar šest: o frančiškanski cerkvi, o slomškovem spomeniku, o vurnikovi 
koloniji, o rotovžu, o umetnostni galeriji Maribor v Palači Goedel-Lannoy in o sinagogi. Projekt so 
spremljali številni javni dogodki, razstave in ne nazadnje mednarodni znanstveni simpozij Umetnost 
in njeni mariborski prostori, ki je potekal 29. in 30. maja 2014 v prostorih umetnostne galerije 
Maribor. ves čas projekta so člani projektne skupine pripravljali znanstvene razprave, ki so izšle kot 
znanstvena poglavja v različnih knjigah in revijah. 

Pričujoča tematska številka (formalno) zaključuje bogato raziskovalno delo na projektu in 
hkrati predstavlja pomembno izhodišče za nadaljevanje, saj bo imel projekt tako s portalom Likovna 
umetnost v prostoru mesta Maribor kakor tudi z nadaljnjimi raziskavami daljnosežne »posledice«. 
Projekt je motiviral tudi druge raziskovalce štajerskega prostora, da so rezultate svojih ugotovitev 
oblikovali v članke; tudi v naslednjih letih bo napisanih več besedil s spoznanji o Mariboru, ki še 
zdaleč ni bil samo industrijsko mesto, temveč pomemben umetnostni center. Ker je od leta 2009 
Maribor tudi univerzitetno študijsko središče za umetnostno zgodovino, je bilo raziskave mogoče 
sistematično povezati z mladimi, kar je bil eden od ciljev aplikativnega raziskovalnega projekta.

v tematski številki je zbranih pet študij, ki vse močno poglabljajo vedenje o umetnostni dediščini 
Maribora. obravnavajo ga kot cerkveno središče z bogato slikarsko portretno zbirko lavantinskih 
škofov (ana Lavrič), kot hranišče dela izjemno pomembne plemiške zbirke grofov herberstein (tina 
Košak), kot rojstni kraj kiparja janeza jakoba schoya, ki je avtor pomembnih baročnih del, med drugim 
kužnega znamenja v osijeku (Mirjana repanić-braun), kot eno ključnih postaj v slikarskem opusu 
Francesca barazzuttija (Polona vidmar) in kot prostor, v katerem so številni javni spomeniki znanih 
osebnosti, ki so bili postavljeni v drugi polovici 20. in v 21. stoletju (andreja rakovec).

barbara Murovec



Research into Art and Archtecture 
of Maribor
Preface

in 2011, the slovenian research agency gave the green light to the project proposal Visual Arts and 
Architecture in the Spatial Context of the City of Maribor (L6-4315), submitted by the France stele 
institute of art history of the research centre of the slovenian academy of sciences and arts, in 
cooperation with the Department of art history, Faculty of arts, and the institute of computer 
science, Faculty of electrical engineering and computer science, both of the university of Maribor. 
The project, which ends on 31st December 2015, was co-funded by Maribor Municipality and 
the slovenian academy of sciences and arts. For the first time in Maribor’s history, the city’s art 
historical heritage was the subject of systematic in-depth research. While sporadic studies had 
been carried out in the past, Maribor’s monuments and art had never before been studied by such a 
large team of researchers, who explored various new avenues of research, and never with such zeal 
to provide findings relevant for a wider, non-lay public. one of the influences behind the project 
application was Maribor’s successful candidacy for the european capital of culture. in 2012 the 
project’s participation in the cultural program was rather insignificant; its results were more visible 
in 2013, when the web portal www.mariborart.si was launched (comprising biographies of notable 
persons related to Maribor, a guide to the city’s artistic heritage, web exhibitions and thematic 
walking routes) and the first two pocket books from the collection art in the Pocket. in total six 
such booklets were published as part of the project, covering a range of structures and landmarks: 
Maribor Franciscan church, the bishop slomšek monument, vurnik’s housing colony, Maribor 
art Gallery in the Goedel-Lannoy Palace, and Maribor synagogue. numerous public events 
and exhibitions accompanied the project, including the international research conference Art in 
Maribor and its Spatial Contexts held in Maribor art Gallery between the 29th and 30th May 2014. 
During the project, team members also contributed research studies that have been published in 
monographs and journals.

This thematic volume (formally) concludes the project and provides the final results of the 
project research. Moreover, it serves as an important point of reference for further research, as the 
project provides long-term results with the web portal Art and Architecture in the City of Maribor 
(mariborart.si) as well as through further research. as the project has motivated other researchers 
on styria to present their research findings, we expect publications of new studies in the near 
future on Maribor, which is far more than just an industrial city but also an important artistic 
centre. since 2009, Maribor has also been a university centre for the study of art history; research 
findings have been systematically incorporated into the study programme, which was also one of 
the project’s objectives.

The thematic issue comprises five studies, which significantly enhance our knowledge on the 
artistic legacy of the city. ana Lavrič discusses Maribor’s importance as a religious centre, and the 
home of the extremely significant portrait collection of the bishops of Lavant; tina Kosak points 
out that Maribor regional Museum houses a large part of the outstanding aristocratic collection of 
the counts of herberstein ; Mirjana repanić-braun draws attention to Maribor as the birthplace of 
sculptor johann jakob schoy, the author of outstanding baroque sculptures, including the Plague 



column in osijek; Polona vidmar describes Maribor’s role as one of the crucial settings of the 
oeuvre of painter Francesco barazzutti; finally, andreja rakovec identifies Maribor as the location 
of numerous public monuments of notable persons, which were erected in the second half of the 
20th and in the 21st century.

barbara Murovec
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Portretna galerija lavantinskih škofov

Ana Lavrič

Lavantinska škofija, ustanovljena leta 1228, se ponaša ne le s častitljivo starostjo, temveč tudi z izjem-
no zanimivo škofovsko portretno galerijo. njen začetek sega v čas, ko so tovrstne galerije prednikov 
tako v profanem, plemiškem, kot tudi v cerkvenem okolju postale zelo priljubljene. v šestdesetih 
letih 17. stoletja jo je zasnoval škof Maksimilijan Gandolf Kuenburg, ki je dal naslikati svoje pred-
hodnike na lavantinski katedri od prvega škofa dalje, za njim pa so jo dopolnjevali tudi vsi njegovi 
nasledniki. Poleg sosednjih škofij in opatij ga je kot eden bližnjih zgledov k temu najbrž spodbudil 
samostan v Šentpavlu, za katerega je v dvajsetih letih 17. stoletja po naročilu podjetnega opata hiero-
nymusa Marchstallerja galerijo prednikov zasnoval njegov »dvorni« slikar Lorenz Glaber.1 

Nastanek portretne galerije in stanje raziskav

nastanek portretne galerije lavantinskih škofov je na osnovi dostopnih virov preučil Karlmann 
tangl in leta 1841 svoje izsledke objavil v knjigi Reihe der Bischöfe von Lavant. Po njegovih ugo-
tovitvah je galerijo zasnoval škof Maksimilijan Gandolf Kuenburg (1654–1665), kot osnova pa mu 
je služil seznam lavantinskih škofov s kratkimi biogrami, ki ga je sestavil tedanji stolni dekan, 
poznejši prošt (od leta 1662) avguštin Mayr. tangl je poudaril velik pomen Mayrovega rokopisa, 
pokazal pa tudi na njegove pomanjkljivosti in nezanesljivost.2 Po tanglu je zgodovino nastanka 
portretne galerije povzel Franc Kovačič, ki je prav tako opozoril na napake in vrzeli v seznamu.3 
Po njegovem mnenju je dal Kuenburg po Mayru naslikati vse svoje predhodnike na lavantinski 
katedri, vključno z ustanovnikom škofije.4 Za starejše portrete je zapisal, da so kot taki brez vred-
nosti, ker niso delani po kaki zgodovinski predlogi, temveč po domišljiji, reprodukcije tistih od 
Kuenburga naprej, ki so »več ali manj zanesljivi«, pa je v svoji knjigi tudi objavil.5 

1 Die Kunstdenkmäler des Benediktinerstiftes St. Paul im Lavanttal und seiner Filialkirchen (ur. Karl Ginhart), Wien 
1969 (Österreichische Kunsttopographie, 37), str. 320–322; Friedrich Leitner, abt sigmund jöbstl von jöbstl-
berg, Schatzhaus Kärntens. Landesausstellung St. Paul 1991. 900 Jahre Benediktinerstift (ur. hartwig Pucker idr.), 
Klagenfurt 1992, str. 194, kat. št. 10.20; Friedrich Leitner, abt hieronymus Marchstaller, Schatzhaus Kärntens 
1992 (op. 1), str. 248–249, kat. št. 13.12; annemarie WoLFsLehner, Innere und äuβere Repräsentation von Äb-
ten. Die Äbteporträts in Seitenstetten in der frühen Neuzeit, Wien 2012 (tipkopis magistrske naloge), str. 94, 163. 
Za Glaberja gl. richard MiLesi, Manierismus in Kärnten. Zur Kunst des späten 16. Jahrhunderts, Klagenfurt 1973 
(buchreihe des Landesmuseums für Kärnten, 33), str. 62–64.

2 Karlmann tanGL, Reihe der Bischöfe von Lavant, Graz 1841, str. X–Xv. 
3 Franc KovaČiČ, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928), Maribor 1928, str. 160.
4 KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 298. 
5 KovaČiČ 1928 (op. 3), repr. Xiii–XiX, XXi–XXiii. 
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umetnostnozgodovinska stroka se je portretov lavantinskih škofov do nedavnega lotevala 
posamič in občasno. nekaterih so se že leta 1925 delno dotaknili pisci kataloga razstave portret-
nega slikarstva na slovenskem in tisti, ki so se nanj odzvali s kritičnimi pripombami, o čemer več v 
nadaljevanju. andreja vrišer jih je nekaj vključila v raziskave stanovske noše: značilnosti škofovske 
noše (talar z moceto) je predstavila s portreti jožefa ožbolta attemsa, vigilija avguština Firmiana 
in janeza Krstnika Thurna-valsassina, modno pričesko pa z janezom sigismundom Kuenburgom 
za allonge in Gandolfom ernestom Kuenburgom za svitek in kito.6 največ pozornosti so bili doslej 
deležni slomškovi portreti, prav v zvezi z njimi pa so se začele tudi temeljitejše raziskave celotne 
portretne galerije.7 Leta 2014 je bila pripravljena in objavljena spletna razstava škofovskih portre-
tov, razdeljena na lavantinski in lavantinsko-mariborski del.8 Pričujoči članek nadgrajuje dose-
danje ugotovitve za lavantinski del portretne galerije.  

Codex Mayr in Kuenburgova portretna galerija lavantinskih škofov
 
rokopis, ki ga je avguštin Mayr (u. 1669) začel pisati leta 1656, se po njem imenuje Codex Mayr,9 
čeprav so ga nadaljevali tudi nasledniki vse do naših dni (zadnji popolni zapis je iz leta 1969, zad-
nja zabeležka pa iz 1973).10 v njem je poleg škofov popisan ves kapitelj, najprej prošti, nato dekani 
in kanoniki, kot zadnji so dodani tudi dobrotniki. Zapisi obsegajo osnovne življenjske podatke, 
omembo služb oziroma dejavnosti in karakteristiko oseb. Dejansko gre za nekrologe, ki jih je ka-
pitelj uporabljal za obujanje molitvenega spomina na pokojne (memoriae),11 biogrami škofov pa so 
rabili tudi kot osnova za besedila na oljnih portretih.12 

rokopis se odlikuje po kaligrafski pisavi, značilni zlasti za tisti del, ki ga je spisal Mayr, največje 
likovno bogastvo v njem pa so s peresom risane monokromne inicialke, okrašene s prizori, figu-
rami ali rastlinjem, in barvne miniature, predstavljajoče doprsne portrete v ovalnih ali okroglih 
okvirjih.13 upodobitve se začenjajo z ustanovnikom škofije salzburškim nadškofom eberhardom ii. 
(naslikan dvakrat), nato slede škofje od prvega škofa ulrika do Kuenburgovega naslednika sebasti-
jana Pöttinga (1665–1673), čigar portret je v rokopisu zadnji od škofovskih (sl. 1–2).14 Podobe škofov 

6 andreja vriŠer, Noša v baroku na Slovenskem, Ljubljana 1993, str. 58–59. 
7 Za slomškove portrete gl. Franc KovaČiČ, a. M. slomšek v slikah, Kronika slovenskih mest, 3/1, 1936, str. 19–22; 

sergej vriŠer, a. M. slomšek v likovnih delih, Anton Martin Slomšek (ur. vili vuk), Pokrajinski muzej, Maribor 
1992, str. 67–69; ana LavriČ, Spomenik škofa Antona Martina Slomška v mariborski stolnici. Slovenski narodni 
buditelj v likovni umetnosti, Ljubljana 2013 (umetnine v žepu, 8), str. 29–36.

8 Prvi del galerije je nastal v Šentandražu in so ga ob preselitvi škofijskega sedeža leta 1859 prenesli v Maribor. 
Drugi del nastaja v Mariboru. Za spletno razstavo gl. http://www.mariborart.si/razstava/-/article-display/portre-
tna-galerija-lavantinsko-mariborskih-skofov. razstavo sta zasnovala ana Lavrič (avtorica lavantinskega dela) in 
Franci Lazarini (avtor lavantinsko-mariborskega dela), avtor fotografij je andrej Furlan.

9 Kapiteljski arhiv Maribor, šk. 1, codex Mayr. na rokopis je opozoril tanGL 1841 (op. 2), str. X–Xv, temeljiteje 
pa ga je v zadnjem času obdelal in predstavil Matjaž aMbroŽiČ, iz zgodovine lavantinskega (mariborskega) 
stolnega kapitlja v Št. andražu in Mariboru, Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor 
(ur. stanko Lipovšek), Maribor 2009, str. 59–101, zlasti str. 61–66. 

10 aMbroŽiČ 2009 (op. 9), str. 78. 
11 aMbroŽiČ 2009 (op. 9), str. 61. 
12 tanGL 1841 (op. 2), str. X, nastanek rokopisa neposredno povezuje z načrtovano škofovsko portretno galerijo.
13 aMbroŽiČ 2009 (op. 9), str. 62. 
14 naslikani so ustanovnik eberhard ii (dvakrat) in škofje ulrik iz hausa, Karel iz brež, almerik Grafendorf, Gerhard 
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PORTRETNA GALERIJA LAvANTINSkIh škOfOv

so večinoma izmišljene in jih je mogoče razumeti zgolj kot ilustracijo, le pri zadnjih so zaznavne 
portretne tendence, zlasti pri Kuenburgu in Pöttingu, ki sta bila naslikana še zaživa, pa tudi pri sto-
beju in Götzu, ki sledita grafičnim predlogam, o katerih več v nadaljevanju. Figure variirajo v pozi 
in profilu, v obraznih potezah oziroma značaju, pričeski, bradi in brkih ter ornamentalnih detajlih 
na mitri, plašču in sponki, sicer pa so vse oblečene v škofovski ornat. Ker je bil rokopis osnova za se-
stavo slikarske galerije, nas zanima, ali je vplival nanjo tudi s portretnimi miniaturami. Primerjave 
pokažejo le manjše sorodnosti v podrobnostih, kot so npr. roka, oprijemajoča pektorale, pri ulriku, 
trak, padajoč z mitre, pri ennstalu, sponka pri Wernerju, cvetlični dekor mitre pri Deysu, nos in 
brčice pri rettingerju ter obrazne poteze pri agrikoli, stobeju, Götzu in Priamisu.  

Galerija oljnih podob do Kuenburga po številu oseb ustreza Mayrovemu seznamu: po Kuen-
burgovem naročilu je nastalo štirinajst dvojnih portretov (na zadnjem, z njegovo podobo, je bila 
prazna polovica namenjena njegovemu nasledniku), kot enojna pa sta bila vključena vanjo por-
treta ustanovnika eberharda ii. in škofa Martina herkulesa rettingerja, ki sta očitno nastala že 
pred tem.15 vseh šestnajst platen je zabeleženih v škofijskem inventarju iz leta 1665, kar še dodatno 
potrjuje čas nastanka portretne galerije.16 Popisovalci jih omenjajo tudi v poznejših inventarjih, le 
da se njihovo število spreminja glede na prirastek; ob preselitvi Leopolda antona elevterija Fir-
miana z lavantinske na sekovsko stolico leta 1724 so našteli že dvajset platen,17 kar pomeni, da sta 
bila v galerijo poleg dveh novih dvojcev vključena tudi dva enojna portreta, in sicer portret dotlej 
manjkajočega henrika (1342–1356, označen kot iii.) in »podvojeni« stadionov portret. 

tangl je domneval, da so slike škofov vse do Kuenburgove, ki je portretna, le domišljijske, ker 
so si med seboj zelo podobne,18 in pripomnil, da spominjajo na portretne galerije opatov po sa-
mostanih, od katerih je posebej izpostavil tisto v bližnjem Šentpavlu.19 upodobitve Kuenburgovih 
predhodnikov po številu ustrezajo zgodovinskemu poznavanju, zaobseženemu v Mayrovem sezna-
mu.20 tangl je z ozirom na nove ugotovitve opozoril, da v seriji do Kuenburga manjkajo portreti 
herborda (ok. 1268–1275), henrika ii. (ok. 1333–1338), henrika iii. (1342–1356), ulrika ii. (ok. 
1409–1410) in jurija i. (1486), v nadaljevanju pa portret Petra vigilija Thuna (1773), medtem ko naj 
bi bil henrik iv. napačno naveden kot henrik ii.21 iz dognanj sodobnega kritičnega zgodovinopisja 

ennstal, Konrad Fohnsdorf, henrik iz hausa, Werner, Ditrih Wolfhauer, Peter Kröll, henrik Krapff, Konrad torer, 
Wolfhard ehrenfels, Friderik Deys, Lovrenc Lichtenberg, herman Gnas, Lovrenc Lichtenberg, teobald schwein-
beck, rudolf rüdesheim, janez roth, erhard Paumgartner, Lenart Pewerl, Filip renner, Martin herkules rettinger, 
jurij agrikola, jurij stobej, Lenart Götz, albert Priamis, Maksimilijan Gandolf Kuenburg in sebastijan Pötting. 

15 slogovno kaže eberhardov portret na zgodnje 17. stoletje, rettingerjev pa na konec 16. stoletja. v škofijskih in-
ventarjih iz let 1555 in 1585 se škofovski portreti še ne omenjajo, gl. tanGL 1841 (op. 2), str. Xi.

16 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi, z navedkom: 16 gemahlene Tafeln aufm Saal der hiesigen Bischouen Conterfet von 
Fundatore an bis aniezo. 

17 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi, z navedkom: 20 gemahlene Tafeln der hiesigen Pischöfen Contrafet bis gnädigen Für-
sten &c. Leopold, Bischof von Seckau. 

18 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi, kot zabavno posebnost omenja portreta Lovrenca i. in Lovrenca ii., ki sta ob siceršnji 
veliki sličnosti upodobljencev izstopajoče različna, četudi gre prav v njunem primeru v skladu z zgodovinskimi 
dejstvi za isto osebo. 

19 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi.
20 Mayr naj bi seznam sestavil na podlagi starejših, prav tako nepopolnih, ni pa upošteval primarnih virov, gl. 

tanGL 1841 (op. 2), str. Xii. 
21 tanGL 1841 (op. 2), str. Xii–Xiii. Portret henrika iii. je bil v tanglovem času očitno opremljen z nekoliko 

drugačnim podnapisom, saj ga sicer ne bi uvrstil med manjkajoče. nezanesljivost portretne galerije, ki sicer daje 
vtis verodostojnosti, je tangl ironično insceniral z domišljijskim prizorom, kako bi se portretiranci v slavnostni 
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1. Codex Mayr, pisan od 1656 dalje, Kapiteljski arhiv Maribor: 1.1. Eberhard II., 1.2. Eberhard II., 1.3. Ulrik 
iz Hausa, 1.4. Karel iz Brež, 1.5. Almerik Grafendorf, 1.6. Gerhard Ennstal, 1.7. Konrad Fohnsdorf, 1.8. 
Henrik iz Hausa, 1.9. Werner, 1.10. Ditrih Wolfhauer, 1.11. Peter Kröll, 1.12. Henrik Krapff, 1.13. Konrad 
Torer, 1.14. Wolfhard Ehrenfels, 1.15. Friderik Deys, 1.16. Lovrenc Lichtenberg
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2. Codex Mayr, pisan od 1656 dalje, Kapiteljski arhiv Maribor: 2.1. Herman Gnas, 2.2. Lovrenc 
Lichtenberg, 2.3. Teobald Schweinbeck, 2.4. Rudolf Rüdesheim, 2.5. Janez Roth, 2.6. Erhard Paumgartner, 
2.7. Lenart Pewerl, 2.8. Filip Renner, 2.9. Martin Herkules Rettinger, 2.10. Jurij Agrikola, 2.11. Jurij Stobej, 
2.12. Lenart Götz, 2.13. Albert Priamis, 2.14. Maksimilijan Gandolf Kuenburg, 2.15. Sebastijan Pötting
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pa je razvidno, da so v resnici izpadli oton Mörenstein (1260–1264), herbord (1267–1275), Wulfing 
stubenberg (1299–1304), henrik Mer Leis (1338–1342), ulrik Wilaus (1408–1411) in jurij (1483 (?) 
–1486), Thunov portret pa se je, kot bomo videli v nadaljevanju, v zbirki znašel pozneje.22 

Značilnosti lavantinske portretne zbirke in primerjalno gradivo

Posebnost lavantinske portretne galerije so dvojni portreti, ki jih je v zbirki kar sedemnajst. 
tovrstni portreti so bili običajno vezani na zakonske, bratovske ali sestrske in prijateljske dvojice; 
zasnovani so bili po načelu enake predstavitve in so se zato ujemali po kompoziciji in vsebini, 
tudi v primerih, ko sta bili osebi predstavljeni na dveh ločenih tablah.23 Kot primer upodabljanja 
cerkvenih dostojanstvenikov so precej izjemni. iz slovenskega gradiva naj v tej zvezi spomnimo na 
serijo koprskih škofov (ob koncu 17. stoletja jo je zasnoval tamkajšnji škof Paolo naldini), ki je v 
aditivnem zaporedju združevala več samostojnih, formalno podobnih likov, ločenih z naslikanimi 
stebriči; doprsja, ki so še ohranjena, so bila prvotno naslikana na dveh dolgih kosih platna, osem na 
daljšem in sedem na krajšem, pri obnovi pa so bila razrezana v samostojne podobe.24 Lavantinski 
škofovski dvojci kažejo na enem platnu dva portreta, od katerih je vsak zasnovan kot samostojen, 
drugemu enakopraven. Med njima ni notranje povezave, formalno pa ju v par združujejo podob-
na škofovska oprava, kompozicija (večkrat z usklajenimi obrati figur) in celotna likovna ureditev. 
Meja med obema polovicama je ponekod jasno zaznavna, večkrat pa je zabrisana ali celo prekrita 
z (doslikanimi) rekviziti. 

Lavantinski škofje so predstavljeni v izrezu do pasu oziroma do ledij, enojni portreti večinoma 
v večjem izrezu, do ledij ali do kolen, celopostavnih likov med njimi ni. običajno so upodobljeni v 
rahlem obratu, le redko v ostrejšem profilu ali izrazito frontalnem pogledu. nekateri vzpostavljajo 
zunanjo povezavo z gledalcem, drugi upirajo pogled vstran ali predse. Portreti se drže ustaljenih 
shem škofovskega reprezentančnega portreta, čemur ustreza tudi dostojanstvena drža upodobljen-
cev. starejši, do srede 15. stoletja, so naslikani v škofovskem ornatu, kar jih povezuje s sepulkralno 
portretno figuraliko, mlajši v korna oblačila kot uradno škofovsko nošo, ki se skozi čas spreminja 
le v modnih detajlih (zlasti pri ovratniku in čipkastem okrasju roketa). Modi sledijo tudi njihove 
pričeske in lasulje, brade in brki oziroma gladka obritost. Pomembno dopolnilo portretirancev so 

dvorani začudili, ko bi naenkrat prišlo mednje šest dotlej iz spomina izbrisanih škofov in se vrinilo med dotlej 
povezane pare, in kako šele bi bila presenečena oba Lovrenca ob spoznanju, da sta ena sama oseba.

22 v portretni galeriji tudi ni upraviteljev škofije ortolfa offenstettna ter avguština in nikolaja iz unhošta, ki vanjo 
pač niso sodili.

23 splošno o portretu: Paul ortwin rave, bildnis, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte (ur. otto schmitt), 2, 
stuttgart 1947, str. 640–680; Luc MenaŠe, Zahodnoevropski slikani portret, Maribor 1962, str. 5–9; Lorne caMP-
beLL, Portraiture, The Dictionary of Art (ur. jane turner), 25, London 1996, str. 273–287. Portretne skupine v 
zaporedju samostojnih portretnih likov srečamo zlasti v nizozemskem slikarstvu 16. stoletja. iz slovenskega gradiva 
naj omenimo npr. portreta Dienerspergovih otrok v dveh dvojicah iz leta 1738, gl. vriŠer 1993 (op. 6), str. 127: 
repr. 140, 141.

24 Za koprsko portretno galerijo gl. vesna KaMin KajFeŽ, vloga koprskega škofa Paola naldinija (1632–1713) v 
cerkvenem in kulturnem življenju Kopra v začetku 18. stoletja, Eremita doctus – episcopus iustinopolitanus Pau-
lus Naldini (1686–1713). Zapuščina koprskega škofa Paola Naldinija (ur. vesna Kamin Kajfež), Koper 2014, str. 
108–115, z repr.; slike je rešil pred propadom in jih obnovil viktor Povše, žal pa je pri tem portretni niz razrezal 
na posamične like, gl. ana LavriČ, restavratorjeva pot, dolga petdeset kratkih let. Pogovor z akademskim resta-
vratorjem specialistom viktorjem Povšetom, Umetnostna kronika, 47, 2015, str. 48.
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škofovske insignije, pektorale, prstan, mitra in pastorale, ki se prilagajajo slogu njihove dobe. tisti 
v pontifikalnih oblačilih so večidel opremljeni z vsemi, tudi s pastoralom, pri drugih je stanje raz-
lično; renesančni škofje so celo brez insignij, baročni nosijo pektorale, nekateri tudi prstan, vse pa 
spremlja mitra, ki jo od poznega baroka naprej nadomešča biret. od rekvizitov srečujemo knjige, 
večidel manjše molitvenike, pisma, ki so običajno opremljena z adreso, s katero je oseba še dodatno 
identificirana, rožni venec in zvonček. ozadja so večinoma nevtralna, prostorska dimenzija pa je 
sprva le nakazana z odrivali, npr. z rokami na robu »okvirja«. Pozneje je označena z mizico pred ali 
ob figuri, v poznem 18. in v 19. stoletju tudi s sedežem in zastori, ki interier konkretizirajo, ta pa se 
naposled s pogledom v nebo odpre tudi navzven. nekaj portretov je označenih z grbi v zgornjem 
levem ali desnem kotu, vsi dvojci in starejši del enojnih portretov pa tudi z večvrstičnimi napisi na 
spodnjem robu. Gre za kratke biograme, pri starejših škofih povzete iz Mayrovega popisa (z nekate-
rimi podatki, ki jih je novejše kritično zgodovinopisje ovrglo), pri mlajših sočasne, ki izpostavljajo 
njihove službe in zasluge. Zanimivo je, da portretiranci niso oštevilčeni, četudi so serije portretov 
prednikov marsikje označevali po vrstnem redu. 

Za preučevanje portretov je pomembno tudi komparativno gradivo. Za starejše obdobje so 
to večinoma nagrobni spomeniki, pozneje prihaja v poštev tudi grafika, množi pa se tudi število 
primerljivih oljnih portretov. Za osebe, ki so se z lavantinskega preselile na kak drug škofovski 
sedež, je tovrstnega gradiva še več, saj najdemo njihove upodobitve tudi v portretnih galerijah 
tamkajšnjih škofij. 

Lavantinski nadpastirji so svojo stolico največkrat zamenjali za sosednji, sekovsko (Filip ren-
ner, jurij agrikola, Maksimilijan Gandolf Kuenburg, Leopold anton elevterij Firmian) in krško 
(henrik iz hausa, Lovrenc Lichtenberg, herman Gnas, jožef Franc anton auersperg), ali vsaj 
prevzeli njuno upravljanje. nekateri so napredovali na salzburško katedro (Konrad Fohnsdorf, 
Maksimilijan Gandolf Kuenburg (tudi kardinal), Leopold anton elevterij Firmian), najdemo pa 
jih tudi na chiemseejevski (Friderik Deys, janez sigismund Kuenburg, Franc Ksaver breuner), vro-
clavski (rudolf rüdesheim, janez roth), passavski (sebastijan Pötting, jožef Franc anton auer-
sperg (tudi kardinal), Leopold Maksimilijan Firmian), bamberški (Wulfing stubenberg), brnski 
(vincenc jožef schrattenbach) in dunajski (Leopold Maksimilijan Firmian).

Portreti srednjeveških škofov 

Po slogu in načinu predstavitve upodobljencev, prilagojene času njihovega episkopata, lahko razde-
limo serijo dvojnih portretov v tri tipološke skupine: barokizirano srednjeveško, humanistično 
renesančno in reprezentančno baročno. 

Prvo, formalno enovito skupino sestavljajo memorialne podobe, ki niso portreti v pravem 
pomenu besede, ampak liki, ki jih je zasnovala umetnikova domišljija. Predstavljajo lavantinske 
nadpastirje od ustanovitve škofije do sredine 15. stoletja, tj. od ulrika iz hausa do Lovrenca 
Lichtenberga (kat. 1–10 D). Figure so stoječe in vidne do pasu, večinoma bradate in kratkih las, 
izjemoma golobrade oziroma z lasmi do ramen. Dostojanstveniki so opravljeni v škofovski ornat 
in označeni s pontifikalnimi insignijami. nekateri nosijo pluviale, drugi kazule, vsi pa imajo na 
glavi mitro. Dragocena oblačila variirajo glede na tekstil, dekorativne vzorce, bordure, našitke in 
dodatke (drage kamne in sponke); izstopajo ulrik v rožastem brokatnem pluvialu ter Karel iz brež 
in herman Gnas v kazuli z našitim križem (kat. 2 L, 2 D, 10 L). Škofje drže v roki pastorale, ki je pri 
prvih kratek in ima zmerno razgibano voluto, potem postaja večji in predimenzioniran, vitičje na 
voluti pa vse bolj zavito. s sudarijem je opremljena le škofovska palica Gerharda ennstala (kat. 3 D). 
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Konrad Fohnsdorf, ki je postal salzburški nadškof, ima v roki 
pontifikalni križ (kat. 4 L), Lovrenc Lichtenberg pa je kot 
oglejski (proti)patriarh označen z nadškofovskim križem in 
palijem, ki ga nosi okoli vratu (kat. 10 D). vsi, ki so ogrnjeni 
s plaščem, imajo okrog vratu obešeno verižico s pektoralom; 
z dragimi kamni je okrašen pektorale prvega škofa ulrika, 
dragocenejšega ima tudi almerik Grafendorf (kat. 3 L), drugi 
nosijo preprostejše. Pontifikalni prstan je viden le pri ulriku 
in Karlu. 

Četudi spadajo naslikani dostojanstveniki v sred-
nji vek, je njihova likovna predstavitev izrazito baročna, 
kvaliteta pa ne pri vseh enaka. umetniško izrazitejši sta po-
dobi prvega škofa ulrika, ki ga preveva pravi baročni patos, 
in njegovega naslednika Karla iz brež, figure sledečih so 
bolj medle in stereotipne in so bržkone nastale ob sodelo-
vanju pomočnikov glavnega mojstra. Liki v parih so si med 
seboj podobni, zadnja dvojica, herman Gnas in Lovrenc 
Lichtenberg, se zdita kot dvojčka. Kljub sličnosti so osebe 
karakterno diferencirane. ulrik je podoben svetniškim 
figuram in kot energičen starec z živim pogledom izraža 
notranjo dinamiko, moč in voljo, naslednik Karel ima 
značaj budnega nadzornika, almerik je živahen, Gerhard 
zaskrbljen, Konrad dobrodušen, henrik iz hausa svetniško 
pobožen, Werner zvedav, Ditrih Wolfhauer mrk, Peter 
Kröll melanholičen, henrik Krapff resnoben, Konrad torer dobrohoten, Wolfhard ehrenfels re-
signiran, Friderik Deys dobrodušen, Lovrenc Lichtenberg nejevoljen, na drugi sliki z (napačno) 
drugo identiteto pa oster in odločen, herman Gnas strog. 

splošna likovna podlaga tovrstnih portretov so bili figuralni nagrobniki s podobami škofov v 
pontifikalni opravi, način takšne prezentacije pa je bil pri novonastalih galerijah prednikov uvel-
javljen tudi za aktualne cerkvene dostojanstvenike še v prvih desetletjih 17. stoletja (kakor razkriva 
npr. portret opata Marchstallerja iz Šentpavla). od lavantinskih škofov, katerih podobe sodijo v 
prvo skupino, poznamo dva nagrobnika. Prvi je nagrobnik škofa Petra Krölla (u. 1363) v župnijski 
cerkvi sv. jerneja v brežah, eden redkih še ohranjenih primerkov z vpraskano risbo; kaže škofa kot 
pokojnika z zaprtimi očmi, s škofovsko palico v naročju in s kelihom na prsih (sl. 3).25 nagrobnik 
na slikani portret ni vplival. Drugi nagrobni spomenik je iz rdečega (adneškega) marmorja in se 
nahaja v prezbiteriju nekdanje stolne cerkve v Šentandražu. Z vklesano podobo ohranja spomin 
na škofa Lovrenca Lichtenberga (u. 1446), atribuiran pa je Mojstru Madone iz seeona, ki ga iden-
tificirajo s hansom Paldaufom (sl. 4).26 nanj na našem portretu še najbolj spominjajo patriarške 

25 richard MiLesi, Romanische und ritterliche Grabplastik Kärntens, Klagenfurt 1963 (buchreihe des Landesmu-
seums für Kärnten, 14), str. 14–15, repr. 11; Dehio-Handbuch Kärnten, Wien 1976 (Die Kunstdenkmäler Öster-
reichs), str. 135. 

26 MiLesi 1963 (op. 25), str. 15, repr. 12, je nagrobnik pripisal salzburškemu mojstru, pogojno hansu eybenstocku; 
prim. tudi Friedrich Leitner, Figurale Grabplatte des Lavanter bischofs Lorenz ii. von Lichtenberg, Schatzhaus 
Kärntens 1992 (op. 1), str. 202–203, kat. št. 11.5. Za novejšo atribucijo nagrobnika gl. albrecht MiLLer, Der 

3. Nagrobnik Petra Krölla (u. 1363), 
župnijska cerkev sv. Jerneja, Breže
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insignije (križ in palij) in izrazito raven nos, sicer pa si ga je slikar zamislil bradatega in ni posne-
mal golobradega moža izrazitih potez z nagrobnika, poleg tega pa je iz njegovega dvakratnega 
škofovanja, izhajajoč iz napake v Mayrovem seznamu, napravil sliki dveh različnih oseb,27 kot smo 
že zgoraj omenili. oljni portret Lichtenberga, ki je bil v letih 1432–1433 krški elekt, najdemo tudi v 
galeriji krških škofov, kjer pa ni označen kot patriarh in ima milejši videz (sl. 5).28 

K prvi skupini zgodovinsko sodita tudi dva enojna portreta: na začetek se uvršča ustanovnik, 
salzburški nadškof eberhard ii., v sredo 14. stoletja pa lavantinski škof henrik (1342–1356). 
tričetrtinski stoječi portret ustanovnika (kat. 1), ki bi ga po slogu lahko umestili v zgodnje 17. 
stoletje, je bil bržkone v škofijski palači že pred nastankom portretne galerije, vsekakor pa je bil vštet 
v število slik, ki se omenjajo v škofijskem inventarju leta 1665.29 slika je v kontrastu med značilno 

Meister von seeon, Mühldorf am Inn. Salzburg in Bayern. 935, 1802, 2002. Begleitband zur gleichnamigen 
Ausstellung vom 8. Juni bis 27. Oktober 2002, Mühldorf am inn 2002, str. 141; Polona viDMar, nagrobnik 
Friderika iX. Ptujskega ter njegova gotska in baročna recepcija, Acta historiae artis Slovenica, 14, 2009, str. 28.

27 tanGL 1841 (op. 2), str. Xiii; KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 181, je ob primerjavi z Lichtenbergovim portretom 
ugotavljal, da slikarju ni prišlo na misel, da bi si vzel zanj model z nagrobnika. 

28 v galeriji krških škofov v celovcu, zasnovani skoraj istočasno z lavantinsko, manjka portret henrika iz hausa 
(1299–1326), vanjo prav tako ni uvrščen herman Gnas (1432–1433), ki je po poravnavi z Lichtenbergom dobil 
lavantinsko stolico.

29 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi, gl. tudi op. 16.

4. Mojster Madone iz Seeona (Hans Paldauf): 
Nagrobnik Lovrenca Lichtenberga (u. 1446), 
župnijska (nekdanja stolna) cerkev sv. Andreja, 
Šentandraž

5. Lovrenc Lichtenberg v galeriji krških škofov, 
Ordinariat krške škofije, Celovec 
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salzburško rdečima biretom in moceto ter belima roketom in ovratnikom barvno zelo učinkovita. 
Dostojanstvena podoba škofa henrika je obdana z baročnim ovalnim okvirjem, ovešenim z raz-
vihrano draperijo, celotna kompozicija je zrelobaročna (kat. 6). s portretom, ki naj bi bil nastal v 
prvi četrtini 18. stoletja (sodeč po inventarjih do leta 1724),30 so v Šentandražu zapolnili vrzel, ki 
je nastala zaradi pomanjkljivosti Mayrovega seznama, njegov pomen pa je bil zlasti v prezentaciji 
knežjega naslova, ki ga poudarja krznena moceta. henrik je med portretiranci prvi naslikan kot 
knezoškof, četudi naj bi lavantinski škofje naslov uradno imeli že od leta 1318, ko je bil podeljen 
Ditrihu Wolfhauerju. Preden so v galerijo uvrstili henrikov portret, se je naslov kneza prvič pojavil 
v podnapisu pri hermanu Gnasu in nato kontinuirano pri naslednikih, krznena moceta, razmero-
ma nerazločno naslikana, prvič pri Maksimilijanu Gandolfu Kuenburgu, s krznom podšit plašč pri 
Francu stadionu, prava knežja hermelinasta moceta pa pri Leopoldu antonu Firmianu. naročnik 
henrikovega portreta je bil nedvomno Firmian, čemur v prid poleg navedenega govori tudi sama 
kompozicija, ki se zgleduje po Firmianu (kat. 20 D); henrik je dejansko njegov posnetek (drža rok, 
prijem pektorala, razvihrana draperija itd.), le glava je nekoliko drugačna.

Renesančno zasnovani portreti 

v drugo skupino portretov spadajo tisti, ki se zgledujejo po renesančnih, aktualnih vse do 
17. stoletja. Časovni razpon upodobljenih škofov sega od sredine 15. do sredine 17. stoletja, od 
teobalda schweinbecka do alberta Priamisa (kat. 11 L –16 D). slikar je cerkvene dostojanstvenike 
prezentiral kot humanistične izobražence. nosijo korno oblačilo, tj. roket, moceto in modni ovrat-
nik (ta malenkostno variira po obliki in širini), a so brez škofovskih insignij, celo brez pektorala. 
Zunanjo manifestacijo njihove službe nadomešča poudarek na človeškem liku in z molitvenikom 
ali rožnim vencem izraženi osebni pobožnosti. Škofje stojijo pred nevtralnim ozadjem, nekateri 
ustvarjajo z rokami, položenimi na nevidno oporo na robu podobe, iluzijo prostora. naslikani so v 
dopasnem izrezu in obrnjeni v isto smer (z manjšo nedoslednostjo pri predzadnjem paru). več kot 
polovica jih ima lase kratko pristrižene, drugim segajo do ramen, vsi nosijo brčice, nekateri tudi 
brade, večinoma ozke kozje bradice, s široko, metlasto obrezano, pa izstopa Lenart Götz. teobald 
schweinbeck drži v roki dokument, ki bi si ga z ozirom na pridobljene privilegije lahko razložili 
kot cesarsko potrditev knežjega naslova lavantinskih škofov, o kateri govori podnapis. jurij stobej 
pa opozarja nase s pismom, na katerem je izpisana njegova adresa. Po parih so si liki formalno 
podobni kot dvojčki in tudi značajsko so precej sorodni. Prvo dvojico označuje možatost, drugo 
plemenitost, tretjo kritičnost, četrto in peto praktičnost in dobrodušnost.  

tako kot podobe prve skupine so bili tudi portreti druge slikani retrospektivno, ne po živih 
modelih, in prav tako veljajo za fiktivne, a vsaj za dva s konca vrste to mnenje lahko ovržemo. 
Ker je iz tega obdobja ohranjenih že več spomenikov in grafik, o portretni verodostojnosti lahko 
presojamo primerjalno. Zanimivo je, da na tip portreta, ki ga je slikar izbral za to skupino škofov, 
ni vplivalo dejstvo, da jih je več iz te serije upodobljenih na nagrobnikih, kjer nastopajo v popolni 
pontifikalni opravi. v Šentandražu so v kapeli severno od prezbiterija vzidani nagrobniki teobalda 

30 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi, gl. tudi op. 17. 
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6. Nagrobnik Teobalda Schweinbecka (u. 1463), 
župnijska (nekdanja stolna) cerkev sv. Andreja, 
Šentandraž

7. Loy Hering (?): Nagrobnik Leonarda Pewerla (u. 1536), 
župnijska (nekdanja stolna) cerkev sv. Andreja, 
Šentandraž

8. Nagrobnik Filipa Rennerja (u. 1555), 
župnijska (nekdanja stolna) cerkev 
sv. Andreja, Šentandraž

9. Martin Pacobello (?): Nagrobnik Jurija Stobeja 
(u. 1618), župnijska (nekdanja stolna) cerkev
 sv. Andreja, Šentandraž



schweinbecka (u. 1463),31 Leonarda Pewerla (u. 1536)32 in Filipa rennerja (u. 1555),33 v prezbiteriju 
pa nagrobnik škofa jurija stobeja (u. 1618), predelan iz starejšega epitafa (sl. 6–9).34 od tistih, ki 
so kariero nadaljevali na drugi škofovski stolici, sta v stolnici v vroclavu ohranjena epitafa škofov 
rudolfa rüdesheima (u. 1482)35 in janeza rotha (u. 1506) (sl. 10–11); slednji je delo Petra vischerja 

31 Primerjava kaže, da je schweinbeckov nagrobnik  izdelek istega mojstra, ki je ok. 1466 izklesal nagrobnik opata 
Gerharda v vetrinju, saj ju poleg kompozicije in sloga druži tudi podobnost v detajlih in obrazu; slednji je ver-
jetno pri obeh oblikovan po mrtvaški maski; za Gerhardov nagrobnik gl. MiLesi 1963 (op. 25), str. 15–16, repr. 
13–14. 

32 renesančni nagrobnik, izklesan iz kamna slabše kakovosti, je po oblikovni strani boljši izdelek z izrazito indivi-
dualizirano fiziognomijo pokojnika, ki se slogovno približuje nagrobniški plastiki Loya heringa, utegnil pa bi biti 
celo njegovo delo; za heringa gl. Peter reinDL, Loy Hering. Zur Rezeption der Renaissance in Süddeutschland, 
basel 1977.

33 rennerjev nagrobnik v osnovni kompoziciji posnema schweinbeckovega, je pa manj izrazit in plastičen, zanj gl. 
Dehio-Handbuch 1976 (op. 25), str. 518.

34 stobej si je dal izdelati nagrobnik iz epitafa nekega svojega predhodnika (ohranjeni spodnji del okvirja z napisom 
Noli vinci a malo, sed vince in bono malum in vrhnji zaključek sta renesančna). upodobiti se je dal na plošči iz 
rdečega marmorja, gl. KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 205–206; St. Andrä im Lavanttal. 650 Jahre Stadt St. Andrä 
1339–1989, st. andrä 1989, str. 44–45. Lepotno poudarjena stobejeva figura z obrazom v ostrem profilu in pla-
stično izstopajoči grb sta formalno zelo blizu nagrobni plošči johanna Gambazija (u. 1662), prvega infuliranega 
prošta v Šentandražu, ki je signirano delo Philiberta Pacobella ml., zanjo gl. richard MiLesi, Barock und Klas-
sizismus in der Grabplastik Kärntens, Klagenfurt 1965 (buchreihe des Landesmuseums für Kärnten, 18), str. 18, 
repr. 20; Dehio-Handbuch 1976 (op. 25), str. 518. 

35 na rüdesheimovo kovinsko nagrobno ploščo, vzidano na evangeljski strani poleg velikega oltarja stolnice v vro-
clavu, je opozoril KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 184; za nagrobnike vroclavskih škofov gl. joseph junGnitZ, Die 
Grabstätten der Breslauer Bischöfe, breslau 1895.
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10. Nagrobnik Rudolfa Rüdesheima 
(u. 1482), stolna cerkev, Vroclav

11. Peter Vischer st.: Nagrobnik Janeza Rotha, 
1496 (u. 1506), stolna cerkev, Vroclav
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14. Lenart Götz,
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj

15. Lenart Götz, grafika v: Saeculum regiminis 
Avstriae Interioris, 1665

12. Nicolai: Jurij Stobej, 
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj

13. Jurij Stobej, grafika v: Saeculum regiminis 
Avstriae Interioris, 1665
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iz leta 1496 in sodi med najlepše tovrstne spomenike 
v Šleziji.36 Čeprav so figure na nagrobnikih precej 
stereotipne, kažejo sicer idealizirani roth, Pewerl 
in stobej tudi več individualnih potez. na slikanih 
portretih njihov odmev ni opazen; morda bi ga 
mogli zaznati le v osnovnih potezah fiziognomije. 

vidnejši vpliv so imele grafične upodobitve. na 
grafično predlogo se je slikar očitno oprl pri stobeju 
(kat. 15 D) in po njej posnel tudi podrobnosti (npr. 
štrleče uho). bakrorez, ki ga je vrezal nicolai in ima 
stobejevo portretno doprsje v ovalnem okvirju po-
stavljeno na podstavek z napisom in grbom, je nastal 
za njegovega življenja,37 že postumna pa je heraldična 
grafika z manjšo škofovo podobo iz serije portretov 
deželnih namestnikov v Gradcu (sl. 12–13), iz ka-
tere izhajajo tudi grafični portreti treh ljubljanskih 
škofov.38 naslon na grafiko je opazen tudi pri Lenar-
tu Götzu (kat. 16 L), pri katerem je slikar kot element 
identitete posebej poudaril njegovo metlasto, ravno 
prirezano brado, kakršno prikazujeta oba znana 
grafična portreta: doprsni ovalni v manierističnem 
dekorativnem pravokotnem okvirju39 in manjši 
ovalni iz omenjene serije z upodobitvami notran-
jeavstrijskih deželnih namestnikov (sl. 14–15).40 Zdi 
se, da Kuenburgov slikar za jurija agrikolo (kat. 15 
L) ni imel na voljo grafike in ga je zato likovno precej 
približal pendantu stobeju. sicer pa bi se bil, kot je 
mogoče sklepati iz profila in izrazito ravnega nosu, 
lahko oziral tudi na fresko v grobni kapeli sekovskih škofov v seckauu (sl. 16), ki jo je dal tamkajšnji 
škof Martin brenner ok. leta 1595 poslikati z dopasnimi podobami predhodnikov (obnovljene 

36 Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer (ur. Karl Masner, hans seger), 4, breslau 
1907, repr. ii; Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart (ur. hans vollmer), 
34, Leipzig 1940, str. 406 (geslo vischer Peter d. Ält.). epitaf je nastal še v času škofovega življenja.

37 josip GruDen, Zgodovina slovenskega naroda, 1, celje 19922 (reprint izdaje iz 1910–1916), repr. na str. 817, brez 
navedbe nahajališča. Zrcalno obrnjen grafični portret s signaturo Nicolai sc. hrani npr. Österreichische national-
bibliothek – bildarhiv, Dunaj (= Öbn), Port 82705–01. 

38 Za portretno serijo vladnih namestnikov notranje avstrije v Gradcu z grafikami, ki jih je po risbi albina batta 
vrezal johann caspar Mannasser, gl. nadškofijski arhiv Maribor (= nŠaM), raritete, sig. 422, Saeculum regiminis 
Avstriae Interioris Anno 1665, s stobejevim portretom pod zap. št. 5; gl. tudi KovaČiČ 1928 (op. 3), repr. iii. 
v isti seriji so upodobljeni tudi ljubljanski škofje janez tavčar, tomaž hren in rinaldo scarlichi, za zadnje gl. 
blaženka First, janez tavčar, Upodobitve ljubljanskih škofov (ur. ana Lavrič idr.), Ljubljana 2007, str. 265–266, 
kat. št. 8. 1.; blaženka First, tomaž hren, Upodobitve 2007 (op. 38), str. 274–275, kat. št. 9. 8.; blaženka First, 
rinaldo scarlichi, Upodobitve 2007 (op. 38), str. 279–280, kat. št. 10. 1.

39 GruDen 19922 (op. 37), repr. na str. 881, brez navedbe nahajališča. izvod hrani Öbn, Port 81631–01.
40 nŠaM, sig. 422, Saeculum regiminis Avstriae Interioris Anno 1665, z Götzovim portretom pod zap. št. 9. izvod 

grafike hrani tudi Öbn, Port 81630–01.

16. Jurij Agrikola, freska v grobni kapeli sekovskih 
škofov, ok. 1595, opatijska cerkev, Seckau 
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1885).41 omenjeni slikani »epitafi« prav tako veljajo za svobodne kompozicije slikarja in so bili delo-
ma podlaga za portretno galerijo sekovskih škofov na gradu seggau, nastalo v času škofa Leopolda 
ernesta Firmiana.42 Za razliko od lavantinskega je pri seggavskem agrikoli po freski posneta celotna 
kompozicija, medtem ko obraz (zlasti nos in brada) od nje odstopa.43 

v skupino renesančnih dvojcev sodi tudi enojni portret uglednega teologa škofa Martina 
herkulesa rettingerja, ki je očitno starejši od Kuenburgove portretne galerije in bi utegnil biti 
zgled za zasnovo obravnavane skupine (kat. 14).44 Podoba, ki se uvršča med rennerja in agriko-
lo, vsekakor ni predstavljala vrzeli v vrsti lavantinskih nadpastirjev, saj rettingerja vključuje tudi 
Mayrov rokopis, slika pa je všteta med portrete, navedene v škofijskem inventarju leta 1665.45 Dos-
tojanstvenik je naslikan togo in brezizrazno, označen je z grbom, dokument, ki ga drži v roki, pa 
je najbrž namig na njegov podpis zaključnega dokumenta tridentinskega koncila, o katerem govori 
podnapis.46

Reprezentančni baročni dvojni portreti

tretjo skupino, ki jo slogovno povezuje baročna manira, sestavljajo »pravi« portreti (kat. 17 L – 21 
D), slikani po modelu ali vsaj kopirani po sočasnih originalnih portretih (kot verodostojne jih je, 
kot rečeno, v Zgodovini Lavantinske škofije objavil že Franc Kovačič47). Že pri zadnjih portretih iz 
druge skupine se je izkazalo, da nekateri (zagotovo vsaj dva) niso domišljijski, ampak realni, pos-
neti po obstoječih predlogah, konkretno mejo med fiktivnimi in realnimi (t. i. modelnimi) portreti 
pa predstavlja upodobitev Maksimilijana Gandolfa Kuenburga, ki je škofovsko galerijo zasnoval, 
dal naslikati vse svoje (po Mayrovem seznamu znane) predhodnike ter s svojim portretom začrtal 
način in delo tudi za prihodnost; slikanja na dvojcih so se lavantinski škofje držali vse do vigilija 
avguština Marije Firmiana. 

Kuenburg se je (najpozneje do leta 1665, ko je lavantinsko stolico zamenjal za sekovsko) 
dal upodobiti na levo polovico platna, desno pa pustil prazno za naslednika (kat. 17 L). Gre za 
reprezentančni baročni portret cerkvenega kneza, čigar dostojanstvo poudarjata krznena moceta 
in škofovski plašč (cappa magna). slogovno predstavlja oster mejnik s predhodniki, na katere ga 

41 Med portreti v grobni kapeli je tudi lik ljubljanskega škofa Krištofa ravbarja, ki je nekaj časa opravljal službo 
sekovskega koadjutorja in administratorja, gl. andrej KroPej, Krištof ravbar, Upodobitve 2007 (op. 38), str. 
256–257, kat. št. 2. 2. Lavantinski škof Filip renner kot administrator sekovske škofije med tamkajšnjimi škofi v 
grobni kapeli nima likovnega pomnika (pokopan je v Šentandražu).

42 nastanek portretne galerije sekovskih škofov v gradu seggau je povezan s preureditvijo knežjih sob za časa škofa 
Leopolda ernesta Firmiana (1739–1763), starejši portreti (do 1660) veljajo za fiktivne; za portretno zbirko gl. 
Konrad steiner, Bildnisse der Bischöfe von Seckau, Graz 1931; Schloβ Seggau. Geschichte, Architektur und Kunst 
der steirischen Bischofsburg (ur. heimo Kaindl idr.), Graz 1997, str. 81–83; rita robosch, Die barocke Bilder-
galerie im Schloss Seggau, Graz 2003 (tipkopis diplomske naloge); za portret ljubljanskega škofa in sekovskega 
koadjutorja, pozneje administratorja Krištofa ravbarja na gradu seggau gl. KroPej 2007 (op. 41), str. 257, kat. 
št. 2. 3.

43 Za portret jurija agrikole na gradu seggau gl. steiner 1931 (op. 42), str. 76, repr. na str. 77.  
44 Za portret gl. op. 15. 
45 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi, gl. op. 16.
46 heraldični nagrobnik Martina herkulesa rettingerja je vzidan za velikim oltarjem nekdanje stolne cerkve v Šent-

andražu, gl. KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 195; St. Andrä 1989 (op. 34), str. 44.
47 KovaČiČ 1928 (op. 3), repr. Xiii–XiX, XXi–XXiii.
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veže le molitvena knjižica, ki jo drži v levici. Morda je prvotno kazal še kako podobnost, saj je iz 
raznih okornosti mogoče sklepati na poznejše korekture oziroma restavratorske nespretnosti. Ko 
se mu je na sliki pridružil naslednik sebastijan Pötting, opremljen s pektoralom in mitro, položeno 
na mizo oziroma stojalo (kat. 17 D), so zaradi kompozicijske usklajenosti s pendantom tudi Kuen-
burgu doslikali mitro (skoznjo vidno preseva prvotno naslikana draperija), zanimivo pa je, da mu 
niso dodali naprsnega križa. ali so pri tem v prid figuralnega dela nekoliko znižali napisno polje 
(besedilo je, razen v prvi vrstici, izpisano z malimi črkami) ali pa je bila takšna zasnova prvotna, 
brez restavratorskih sondiranj ni mogoče reči, pomisel na to pa zbuja dolžina Kuenburgovega be-
sedilnega dela, ki sega precej v sosednjega. Zanimivost slike je tudi v zasuku škofov, ki sta obrnjena 
drug od drugega, vsak v svojo smer, kot bi nakazovala pogled v preteklost in prihodnost; tako 
izrazite kontrapozicije ni na nobenem drugem dvojcu. od drugih slik, ki jih opredeljuje nevtralno 
ozadje, se ta razlikuje tudi po osvetljenih nišastih poljih za figurama. oba, Kuenburg, ki je pozneje 
postal škof v seckauu,48 nato salzburški nadškof in naposled kardinal,49 in Pötting, ki je zasedel pas-
savsko stolico, sta bila portretirana tudi na novih službenih postojankah.50 Komparativno gradivo 

48 Portret Maksimilijana Gandolfa Kuenburga na gradu seggau je realen, kompozicijsko pa se prilagaja freskam v 
grobni kapeli sekovskih škofov v seckauu, gl. steiner 1931 (op. 42), str. 86, repr. str. 87.

49 Za Kuenburgov portret v alte residenzgalerie v salzburgu gl. Franz ortner, Kuenburg Maximilian Gandolf, 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803 (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 
248–249. 

50 Za Pöttingov grafični portret, ki ga je vrezal johann Kaspar Gutwein leta 1687, gl. august LeiDL, Pötting-Persing 
sebastian, Die Bischöfe 1990 (op. 49), str. 347–348. 

17. Bartholomäus Kilian po Heinrichu Schönfeldu: 
Maksimilijan Gandolf Kuenburg, med 1668 in 1681, 
Valvasorjeva grafična zbirka, album XII, Biblioteka 
Metropolitana, Zagreb

18. Johann van den Berg po Fransu de Neveju ml.: 
Sebastijan Pötting, Valvasorjeva grafična zbirka, 
album XII, Biblioteka Metropolitana, Zagreb
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kaže, da sta na šentandraškem platnu naslikana portretno verno in prepoznavno. njuna grafična 
portreta je v svojo zbirko uvrstil tudi janez vajkard valvasor: Kuenburgovega je po risbi johanna 
heinricha schönfelda vrezal bartholomäus Kilian (med 1668 in 1681),51 inventor Pöttingovega je 
Frans de neve ml., rezec pa johann van den berg (sl. 17–18).52 

aranžma sledečih dvojnih portretov variira predvsem z ozirom na to, ali je slikar škofa ogrnil 
v plašč (cappa magna) ali ne. Že Kuenburgov pendant Pötting je bil brez njega, prav tako nastopajo 
samo v roketu in moceti tudi Filip Karel Fürstenberg (kat. 20 L), jožef ožbolt attems (kat. 21 L) 
in vigilij avguštin Marija Firmian (kat. 21 D), medtem ko Franc Gašpar stadion (kat. 18 L), janez 
sigismund Kuenburg (kat. 18 D) in Leopold anton elevterij Firmian (kat. 20 D) nosijo plašč. slednji 
s hermelinasto moceto, pektoralom na rdečem traku in rdečim solideom nastopa že kot salzburški 
nadškof in izgleda posnet po tamkajšnjem portretu.53 to dejstvo bi nas prav lahko vodilo k sklepu, 
da je lavantinski portret nastal šele nekaj let po Firmianovem odhodu iz Šentandraža, ker pa je bil že 
tedaj, leta 1724, naveden v inventarju, lahko domnevamo le, da je šlo za manjše poznejše korekture.54 
Z izjemo Maksimilijana Gandolfa Kuenburga je vsem upodobljencem poleg mitre kot škofovski 

51 Zagreb, bibliotheca Metropolitana, vZ Xii, št. 196, objavljeno v: ana LavriČ, blaž resMan, Vnderschidliche 
Geistliche vnd Weltliche, Weibliche vnd Mannliche Contrafait zu Fueβ vnd zu Pferd, Brust-Bilder auch ganze, Käyser, 
Fürsten, Herrn, Vnd sonsten Allerley anderer Leuth Contrafaitische Kupfferstich, welche Von Vnderschidlichen Mah-
lern, Kupfferstechern vnd andern Künstlern inventirt, gezeichnet vnd ins Kupffer gestochen. Mit Sonderbahrem Fleiβ 
zusamben gebracht Durch Johann Weychard Valvasor, Ljubljana-Zagreb 2008 (iconotheca valvasoriana, 12), št. 196.

52 Zagreb, bibliotheca Metropolitana, vZ Xii, št. 156, objavljeno v: LavriČ, resMan 2008 (op. 51), št. 156. 
53 Za portret v alte residenzgalerie v salzburgu gl. Franz ortner, Firmian Leopold anton eleutherius, Die Bi-

schöfe 1990 (op. 49), str. 112–113.
54 tanGL 1841 (op. 2), str. Xi; gl. tudi op. 17. 

19. Jožef Ožbolt Attems, Donacija Kambič, 
Belokranjski muzej Metlika

20. Nagrobnik Franca Gašperja Stadiona, 
ok. 1719, cerkev Marije Loretske, Šentandraž
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znak dodan likovno in včasih tudi s kazalno kretnjo poudarjen pektorale, Leopold anton elevterij 
in vigilij avguštin Marija Firmian pa nosita tudi prstan na desnici. Medtem ko pri Kuenburgu na 
začetku skupine še vidimo širok položen bel ovratnik, vsi naslednji že nosijo rabat. Modno pričesko 
z dolgimi lasmi pri večini nadomešča perika. jožef ožbolt attems in vigilij Firmian na zadnjem 
dvojcu sta za razliko od predhodnih naslikana sede (za Firmianom je viden naslonjač) ob mizici, 
ki ju povezuje, k poenotenju interiera pa prispeva tudi svetloba, ki pada z vrha slike čez ozadje in 
nanj zarisuje sence figur oziroma predmetov (kat. 21 L, 21 D). identiteto upodobljencev poleg napisa 
v spodnjem delu sporočata adresi na pismih, značilen dodatek časa sta tudi zvonček (za klicanje 
služinčadi) in knjiga, ki jo pridržuje Firmian, menjavo mode pa opazimo na njegovem rabatu, ki ni 
več bel, ampak črn.55 Ker so portreti realni, je v mejah zmožnosti slikarjev realno predstavljen tudi 
njihov značaj: Kuenburg je videti optimističen, Pötting odločen, stadion dobrodušen, janez sigis-
mund Kuenburg pedanten, Fürstenberg blag, Leopold anton Firmian avtoritativen, attems mil, 
vigilij avguštin Marija Firmian energičen. 

od upodobljencev na dvojnih portretih, ki smo jih uvrstili v tretjo tipološko skupino, so trije v 
galeriji lavantinskih škofov zastopani tudi z enojnim portretom. stadionov je komponiran drugače 

55 josip Mantuani, razstava portretov. beležke, Slovenec, 222, 2. 10. 1925, str. 2, je sliko, s katere je v celoti pre-
pisal tudi oba podnapisa, pogojno atribuiral johannu adamu Mölku (ok. 1720 – po 1780), ki je leta 1754 postal 
komorni slikar.

21. Anton Birckhart: Janez Sigismund Kuenburg, 
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj

22. Nagrobnik Filipa Karla Fürstenberga, ok. 1718, 
župnijska (nekdanja stolna) cerkev sv. Andreja, 
Šentandraž



29

PORTRETNA GALERIJA LAvANTINSkIh škOfOv

kot na dvojcu in v potezah neposrednejši; škof je oblečen v črn talar, ki ga krasi poudarjeno bogat 
nakit, ozadje zastira zavesa z grbom v levem vogalu, spodaj se odpira pogled v krajino z oblačnim 
nebom (kat. 19).56 vigilij avguštin Marija Firmian le malenkostno odstopa od portreta z dvojca 
in je v spodnjem delu nekoliko prirezan (kat. 23). isto velja za kopijo njegovega pendanta jožefa 
ožbolta attemsa, ki pa je prišla v last akademika vinka Kambiča in naposled v njegovo donacijsko 
zbirko v Metliki (sl. 19).57 Škofovsko galerijo je pozneje (kot dar dekana janeza Zorka) dopolnil 
drug portret nekoliko mlajšega attemsa, ki naj bi izhajal iz brežic (kat. 22). slika je bila nedavno 
prepoznana za ljubljanskega škofa ernesta amadeja attemsa z opozorilom na delno odstopanje 
glede obraznih potez;58 te se tudi s fiziognomijo lavantinskega attemsa ne skladajo v celoti, vendar 
pa njemu v prid govorijo brada z značilno jamico, pričeska in drobni detajli (npr. rabat).59

obravnavani škofje imajo še več drugih vizualnih pomnikov, od figuralnih nagrobnih 
spomenikov do oljnih slik in grafik, od katerih izpostavimo vsaj nekatere. v loretski cerkvi v 
Šentandražu ohranja spomin na njenega graditelja Franca Gašparja stadiona marmorni nagrobnik 
z njegovim slikanim portretom iz ok. leta 1719 (sl. 20).60 slika je portretno verna, a precej šablonska, 
podobno kot njegove portretne grafike, od katerih po umetniški plati in izraznosti izstopa tista, ki 
jo je vrezal in škofu podaril johann van den berg.61 v razmerju do portreta v galeriji lavantinskih 
škofov je zanimiva grafika s podobo janeza sigismunda Kuenburga, ki jo je vrezal anton birckhart 
(sl. 21),62 saj je skoraj identični lik, naslikan v olju, videti opazno starejši. nagrobni spomenik škofa 
Filipa Karla Fürstenberga je v nekdanji šentandraški stolnici dal postaviti njegov brat Frobenij 
Ferdinand;63 pripisan je angelu Puttiju in datiran v čas ok. 1718, krasi ga slikovito marmorno 
portretno poprsje z značilno škofovo fiziognomijo, ki je v primerjavi s sliko na našem dvojcu 
plemenitejša in umetniško bolj dovršena (sl. 22).64 obratno velja za oljni portret škofa Leopolda 
antona Firmiana na gradu seggau, ki je sicer enak kot na našem dvojcu, a kvalitetno šibkejši.65 

56 stadionov »podvojeni« portret je vštet med slike, ki se omenjajo v inventarnem popisu leta 1724, gl. tanGL 1841 
(op. 2), str. Xi. 

57 Stotero obrazov umetnosti. Donacija akademika profesorja dr. Vinka Kambiča in Vilme Bukovec Kambič, Metlika 
2005, str. 55, 97, portret hrani belokranjski muzej Metlika, Donacija Kambič, pod inv. št. GK 48, olje/platno, 89 x 
76,5 cm, in ni identificiran; Ferdinand ŠerbeLj, ernest amadej attems, Upodobitve 2007 (op. 38), str. 309, kat. 
št. 18. 1. 

58 ŠerbeLj 2007 (op. 57), str. 309, kat. št. 18. 1.
59 jožef ožbolt attems je bil pokopan v Šentandražu, a nima nagrobnika, gl. St. Andrä 1989 (op. 34), str. 46. 
60 Škofa stadiona so pokopali v Križevi kapeli šentandraške stolnice, od tod pa ga je njegov brat leta 1719 dal prenesti 

v loretsko cerkev, gl. KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 300; St. Andrä 1989 (op. 32), str. 45; josef PÖtsch, Wallfahrtskir-
che Maria Loreto. Bischofstadt St. Andrä im Lavanttal, Passau 1990 (Peda Kunstführer 040.1/90), str. 22, 25.

61 stadionove portretne grafike hrani npr. Öbn: Port 80686–01, s signaturo Joann van Berg sculp: Salisburg in 
umetnikovim posvetilom škofu, Port 80687–01, Port 80688–01, Port 80688–02. 

62 Grafični portret janeza sigismunda Kuenburga hrani npr. Öbn, Port 80888–01, s signaturo Antoni birckhart 
sculpsit.

63 tanGL 1841 (op. 2), str. 311; KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 301–302. Fürstenberg je umrl star šele 49 let in je po-
kopan v Križevi kapeli nekdanje stolne cerkve v Šentandražu. 

64 Za nagrobnik gl. MiLesi 1965 (op. 32), str. 21, repr. 28; St. Andrä 1989 (op. 32), str. 45; za atribucijo angelu Put-
tiju gl. Matej KLeMenČiČ, Francesco Robba in beneško baročno kiparstvo v Ljubljani, Ljubljana 1998, str. 25, repr. 
9 na str. 27.

65 Za Firmianov portret na gradu seggau gl. steiner 1931 (op. 42), str. 100, repr. na str. 101. Kot salzburškega 
nadškofa Firmiana prezentirajo precej kvalitetnejši portreti, prim. op. 50.
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Enojni portreti 

jožef ožbolt attems in vigilij avguštin Marija Firmian sta se v spoštovanju lavantinske tradicije 
še dala upodobiti na dvojnem portretu, njuna samostojna portreta pa hkrati že uvajata vrsto enoj-
nih, s katerimi se galerija nadaljuje in, kar zadeva lavantinsko obdobje, tudi zaključi; časovno sega 
od škofa janeza Krstnika Thurna-valsassine do antona Martina slomška, slogovno pa od poznega 
oziroma izzvenevajočega baroka do realizma 19. stoletja (kat. 24–34). Thurn-valsassina je upodo-
bljen stoje pred zastorom v izrezu do ledij, z biretom, ki bo poslej na škofovskih portretih izpodrinil 
mitro (kat. 24).66 različica portreta z upodobljencem v sedečem položaju in z nekoliko spremen-
jeno držo rok je v Kambičevi donacijski zbirki v Metliki (sl. 23).67 tovrstnih dvojnikov je bilo nek-
daj najbrž več, nahajali pa so se verjetno po drugih škofovskih postojankah, župniščih in tudi po 
privatnih (sorodniških) galerijah. Thurnov naslednik jožef Franc anton auersperg, ki je pozneje 
napredoval v passavskega škofa in postal kardinal, je očitno rad poziral, saj je znanih precej nje-
govih portretov (sl. 24), od teh večje število grafičnih;68 v lavantinski portretni galeriji je zastopan 

66 thurn-valsassina je pokopan v Križevi kapeli nekdanje stolne cerkve v Šentandražu, kjer ima heraldični nagrob-
nik, napis na njem pa ga hvali kot bogaboječega, do revežev dobrotljivega, potrpežljivega in ponižnega moža, gl. 
KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 305; St. Andrä 1989 (op. 32), str. 46.

67 Stotero obrazov 2005 (op. 57), str. 97, portret hrani belokranjski muzej Metlika, Donacija Kambič, pod inv. št. GK 
46, olje/platno, 92,5 x 72 cm, in ni identificiran. na pismu, ki ga upodobljenec drži v roki, je zapisana adresa: dem 
Hochvurdig: /Hochgebohrnen Joa.i Baptistae Reichs / fürst: undt / bischoffen zu La=/uant graffen / v. Turn Valsassi-
na / undt Taxis etc. / St: Andree. 

68 več grafičnih portretov jožefa Franca antona auersperga hrani npr. Öbn: Port 80283–01, po auerspergovem 

23. Janez Krstnik Thurn-Valsassina, 
Donacija Kambič, Belokranjski muzej Metlika

24. Jožef Franc Anton Auersperg v galeriji krških škofov, 
Ordinariat krške škofije, Celovec 
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25. Faustin Herr: 
Vincenc Jožef Schrattenbach, 
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj

26. Josef Lanzedelli: 
Leopold Maksimilijan Firmian, ok. 1830, 
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj

27. Alexander Josef Wonsiedler: 
Ignac Franc Zimmermann, 
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj

28. August Prinzhofer: 
Franc Ksaver Kutnar, 1844, 
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj
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z dvema slikama (kat. 25, 26). Prva je aranžirana 
podobno kot Thurn-valsassinov portret (doda-
ni so le mizica, knjiga in pisma s škofovo adre-
so), katerega vzorec v osnovi ponavljajo tudi vsi 
naslednji stoječi portreti lavantinskih škofov, in 
sicer Franca Ksaverja breunerja, Gandolfa er-
nesta Kuenburga in antona Martina slomška 
(kat. 28, 30, 34). Druga slika predstavlja auer-
sperga v interieru z zastorom, sedečega ob mi-
zici, ki je s predmeti vred posneta po portretu 
vigilija avguština Marije Firmiana (kat. 21 D), 
le da mitro v ozadju nadomešča naslikan grb. v 
različnih variantah, glede na detajle in pohištvo 
oziroma interier, so se dali v sedečem položaju 
upodobiti tudi vincenc jožef schrattenbach, 
Leopold Maksimilijan Firmian, ignac Franc 
Zimmermann in Franc Ksaver Kutnar (kat. 29, 
31, 32, 33). Škofje tudi v tem obdobju pozirajo v 
kornem oblačilu; modi sledijo predvsem aktu-
alni vzorci čipk in črn rabat, ki se s časom post-
opoma oža in krajša, dokler ne preide v ozek bel 
kolar. osebe so gladko obrite, Thurn-valsassina 
še nosi drobno nakodrano do ramen segajočo 
periko, naslednji modne svitke, zadnji štirje, 
Firmian, Zimmermann, Kutnar in slomšek, pa 
naravne pričeske. 

Med kvalitetno povprečnimi ali celo precej 
skromnimi deli, kakršen je npr. breunerjev portret,69 izstopa schrattenbachov, ki učinkuje živo in 
dobro razkriva škofov blagi značaj (kat. 29); podobne poteze ima na litografiji Faustina herra, le da 
se zdi tam bolj odmaknjen (sl. 25).70 s stopnjevanjem uradniškega značaja upodobljencev postajajo 
slike vse suhoparnejše. Medtem ko Thurn-valsassina še kaže življenjsko vedrino, sta auersperg 
in Leopold Maksimilijan Firmian postala brezizrazna. slednji je poleg tega naslikan zelo togo in 
anatomsko pomanjkljivo, portretno pa je vendarle dovolj prepoznaven (kat. 31), kar potrjujejo 
druge upodobitve, npr. litografija josefa Lanzedellija st. iz ok. 1830, na kateri nastopa kot dunajski 

napredovanju v kardinala v rimu vrezal carlo antonini (C. Antonini sculp.), Port 80284–01, vrezal jakob adam 
(J. Adam fe.), Port 80285–01, Port 80285–02, Port 80286–01, Port 80287–01, Port 80288–01. Portret, ki 
ga je vrezal dunajski grafik jakob adam in ki ga je glede na auerspergova napredovanja mogoče datirati v čas od 
1785 do 1789, hrani tudi narodni muzej slovenije, Ljubljana, Grafični kabinet, sig. G-863. v isto grafično serijo 
spada tudi adamov portret ljubljanskega škofa Karla janeza herbersteina, gl. blaženka First, Karel janez her-
berstein, Upodobitve 2007 (op. 38), str. 314–316, kat. št. 20. 1.

69 Kvalitetnejši in izraznejši je breunerjev portret izpod čopiča Franza nikolausa streicherja v chiemseejevskem 
dvorcu v salzburgu, repr. v: erwin naiMer, breuner Franz de Paula Xaver Ludwig jakob, Die Bischöfe 1990 (op. 
49), str. 46.

70 Grafični portret vincenca jožefa schrattenbacha hrani npr. Öbn, Port 80815–01.

29. Domenico Lorenzi po 
Giovanniju Battisti Lampiju: Peter Vigil Thun, 1776, 
Avstrijska nacionalna knjižnica, Dunaj
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nadškof (sl. 26).71 breunerjev videz je kljub uradniški togosti dobrodušen (kat. 28), Kuenburgov pa 
prijazen in formalno dovršen (kat. 30). Po formalni sproščenosti preseneča podoba ignaca Franca 
Zimmermanna, delo johanna Wachtla (kat. 32),72 ki je portretno zelo blizu Wonsiedlerjevi upodo-
bitvi na litografiji iz založbe josepha Franza Kaiserja v Gradcu (sl. 27).73 obrtniško naslikani Franc 
Ksaver Kutnar na naslonjaču (kat. 33) je po aranžmaju bližji tradicionalnim obrazcem (po več kot 
stoletnem premoru je prvi in hkrati tudi zadnji s hermelinasto moceto),74 škofov lik pa je enak kot 
na litografiji augusta Prinzhoferja iz leta 1844 (sl. 28).75 

Med kvalitetnejše sodi slomškov portret izpod čopiča christiana heinricha hansona iz al-
tone, ki je poleg Wachtlovega edini tudi signiran, datiran pa je z letnico 1846 (kat. 34); hanson, ki 
je škofu naslikal še dva portreta, ga je reproduciral kot litografijo.76 Formalno uglajeni, modnim 
zahtevam ustrezajoči portret slomšku ni bil všeč, zadovoljen pa ni bil niti z drugimi, ki so nastali 
v času, ko je rezidiral v Šentandražu (v tem času sta ga slikala mdr. carl vogl in Friderich rinn).77

naknadno se je v škofovski galeriji znašel portret neznanega cerkvenega dostojanstvenika, ki 
je brez podnapisa ali kakih drugih oznak (kat. 27). s pritegnitvijo primerjalnega gradiva lahko s 
precejšnjo verjetnostjo prepoznamo v njem Petra Mihaela vigila Thuna, ki je bil za lavantinskega 
škofa izvoljen leta 1773, vendar se je katedri še pred nastopom odpovedal, 1776 pa je prevzel škofijo 
v trentu.78 Znane upodobitve, zlasti grafike in Lampijev oljni portret v škofijskem muzeju v trentu, 
ga kažejo kot tamkajšnjega knezoškofa (sl. 29);79 na vseh je starejši kot na naši sliki, ima pa enako 
pričesko in podobne obrazne poteze, le njegov veliki nos je upodobljen manj diskretno. 

71 Dva grafična portreta Leopolda Maksimilijana Firmiana hrani Öbn, Port 80061–01, Port 80062–01, s signa-
turo (Lanzedelly / Lithogr. Institut in Wien). 

72 johann Wachtl, slikar v Gradcu, je bil v dvajsetih in tridesetih letih 19. stoletja iskan portretist. Za cerkev sv. 
Maksimilijana v celju je leta 1835 naslikal oltarni podobi sv. Maksimilijana in sv. valentina, gl. josef WastLer, 
Steirisches Künstler-Lexicon, Graz 1883, str. 177–178; Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike 
bis zur Gegenwart (ur. hans vollmer), 35, Leipzig 1942, str. 6 (geslo johann Wachtl). 

73 Litografijo hrani npr. Öbn, Port 80743–01, z navedkom avtorja josepha alexandra Wonsiedlerja (Lith. V. Won-
sidler / Lith und zu haben bey Jos. Fr. Kaiser in Gratz); josip MaL, Zgodovina slovenskega naroda, 2, celje 19932 
(reprint izdaje iz 1928–1939), repr. na str. 267. Zimmermann sodi v isto serijo kot portret ljubljanskega škofa 
antona alojzija Wolfa, natisnjen pri isti založbi, gl. alenka KLeMenc, anton alojzij Wolf, Upodobitve 2007 (op. 
38), str. 332–333, kat. št. 24. 1. 

74 s pogledom, ki se izza stebra odpira v nebo, spominja na portret ljubljanskega škofa Wolfa izpod čopiča jožefe 
Štrus, gl. alenka KLeMenc, anton alojzij Wolf, Upodobitve 2007 (op. 38), str. 336, kat. št. 24. 5.

75 Litografija je objavljena tudi na spletu: http://de.Wikipedia.org/w/index.php?title=Franz–Xaver–Kuttnar&oldid 
=112533329“.

76 Litografija je mdr. reproducirana v: Maria KLun, Fürstbischof Anton Martin Slomšek in Kärnten, Klagenfurt 1969, 
predlist (objavljena litografija je iz župnišča v bilčovsu). 

77 Za slomškove portrete gl. KovaČiČ 1936 (op. 7), str. 19–22; vriŠer 1992 (op. 7), str. 67–69; LavriČ 2013 (op. 
7), str. 29–36. Za voglov portret, ki je kot donacija prišel v last Pokrajinskega muzeja v Mariboru, gl. vincenc 
rajŠP, Mesto Maribor na poti do škofijskega sedeža, Studia Historica Slovenica, 6/2–3, 2006 (= Maribor skozi čas 
III.), repr. na str. 354, z navedbo, da gre za delo carla vogla iz leta 1853. 

78 Za thuna gl. tanGL 1841 (op. 2), str. 335–336; KovaČiČ 1928 (op. 3), str. 308, ki izrecno omenja, da med sli-
kami lavantinskih škofov ni thunove; josef GeLMi, thun und hohenstein Peter Michael vigil, Die Bischöfe 1990 
(op. 46), str. 513–514, z repr. portreta izpod čopiča Giovannija battiste Lampija. 

79 tri grafične portrete Petra Mihaela vigila thuna-hohensteina hrani Öbn: Port 80680–01, po jakobu adamu 
vrezal Mark (J. Adam fecit / Mark sc.), Port 80681–01, vrezal Mark (Mark sc.), Port 80682–01, po sliki Giovan-
nija battiste Lampija iz leta 1776 vrezal Lorenzi (I. Bap. Lamp. pinx. et del. / Dom. Lorenzi Ver. sculp.). Portret, ki 
ga je vrezal Mark, hrani npr. tudi narodni muzej slovenije, Grafični kabinet, G-253. 



34

ANA LAvRIČ

Portreti lavantinskih škofov na razstavah

K prepoznavanju lavantinskih škofovskih por-
tretov so pripomogle njihove javne predstavitve 
na razstavah. nekaj novih opredelitev je prine-
sla razstava slovenskega portretnega slikarstva 
od 16. stoletja do sodobnosti, ki so jo priredili 
v Ljubljani leta 1925.80 vanjo je bilo poleg lju-
bljanskih, goriških in freisinških vključenih 
tudi pet lavantinskih škofov na štirih platnih: 
dvojni portret jožefa ožbolta attemsa in vigi-
lija Marije Firmiana,81 ki ga je josip Mantuani v 
komentarju k razstavi pogojno pripisal johan-
nu adamu Mölku,82 portret janeza Thurna-
valsassine,83 portret neimenovanega lavantin-
skega škofa izpod čopiča johanna Wachtla,84 v 
katerem sta France Kidrič85 in Mantuani pre-
poznala ignacija Franca Zimmermanna,86 in 
portret antona Martina slomška iz leta 1846 
s signaturo slikarja hansona (sl. 30),87 katerega 
identifikacijo je Mantuani z ozirom na fiziog-
nomijo upodobljenca najprej ovrgel,88 pozneje 
pa ji kljub »vsem nesoglasjem v potezah« zopet 
pritrdil.89 v prid slednjemu vsekakor govori 

80 Katalog razstave portretnega slikarstva na Slovenskem. Razstava portretnega slikarstva na Slovenskem od XVI. stol. 
do danes (ur. France Mesesnel), Ljubljana 1925; Razstava portretnega slikarstva na Slovenskem. Razstava portretne-
ga slikarstva na Slovenskem od XVI. stol. do danes, drugi, spopolnjen natis (ur. France Mesesnel), Ljubljana 1925; 
ana LavriČ, upodobitve pastirjev ljubljanske škofije od njene ustanovitve do danes, Upodobitve 2007, str. 218.

81 Katalog 1925 (op. 80), str. 20, kat. št. 63; Razstava 1925 (op. 80), str. 18, kat. št. 63.
82 Mantuani 1925 (op. 55), str. 2. 
83 Katalog 1925 (op. 80), str. 14, kat. št. 26; Razstava 1925 (op. 80), str. 12, kat. št. 26. 
84 Katalog 1925 (op. 80), str. 36, kat. št. 141, z navedkom signature na hrbtni strani slike (Gemahlt v. Jos. Wachtl. 

1828), katere avtor je zaradi napačnega branja imena jo: naveden kot jožef; Razstava 1925 (op. 80), str. 34, kat. št. 
141, s popravkom, da gre za Zimmermanna; prim. tudi LavriČ 2007 (op. 80), str. 219.

85 France KiDriČ, Glose iz portretne razstave, Jutro, 220, 23. 9. 1925, str. 7. 
86 Mantuani 1925 (op. 55), str. 3, s pripombo, da bi bilo manj primeren izraz »ornat« v katalogu treba nadome-

stiti s »v koretlju in moceti z biretom«. 
87 Katalog 1925 (op. 80), str. 36, kat. št. 143, olje/platno, 54 x 40 cm, s signaturo (H. Hanson 1846); Razstava 1925 

(op. 80), str. 34, kat. št. 143, kjer je ostal identificiran kot slomšek. Kot provenienca je zapisana mariborska škofija, 
kjer pa portreta ni več zaslediti. 

88 Mantuani 1925 (op. 55), str. 3, s pripombo, da upodobljenec sicer nosi znamenja celjskega opata, vendar naj 
bi ne predstavljal slomška, temveč že njegovega naslednika na opatijskem sedežu. 

89 josip Mantuani, K razstavi portretov, Slovenec, 234, 16. 10. 1925, str. 3, z ugotovitvijo, da portret ne more pred-
stavljati slomškovega naslednika, celjskega opata Matija voduška, ki je bil na to mesto imenovan šele januarja 1847, 
in zaključuje: »razstavljeni portret bo torej vzlic vsem nesoglasjem v potezah in fizioloških razlikah hotel predsta-
vljati a. M. slomška, četudi se slika ne ujema niti z znanim jeklorezom, tiskanim v Lloydovi tiskarni v trstu, niti 
z lesorezom, ki ga je naredil jos. Mukarovsky leta 1872 za svĕtozor, niti celo s hansonovo litografijo popolnoma. 

30. Christian Heinrich Hanson: Anton Martin Slomšek, 
1846, nahajališče neznano
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dejstvo, da je hanson slomšku v tem času naslikal tri portrete in da ta s svojo slikano podobo ni 
bil zadovoljen, češ da si ni podoben.90 na razstavi je bila tudi okrogla miniatura z dopasnim por-
tretom nekega duhovnika,91 ki so ga pozneje prepoznali za škofa Kutnarja.92

v zvezi s portreti je bila pomembna tudi razstava, posvečena škofu antonu Martinu slomšku, 
ki so jo pod vodstvom vilija vuka leta 1992 pripravili v Pokrajinskem muzeju Maribor. razstav-
ljenih je bilo več slomškovih portretov, ki jih je v spremnem katalogu umetnostnozgodovinsko 
predstavil sergej vrišer.93 

Potem ko je bil mariborski škofiji vrnjen dvorec betnava, so v njem leta 2006 odprli stalno 
razstavo o verski, socialni in kulturni dediščini (nad)škofije (razstavo sta v okviru Škofijskega 
arhiva Maribor pripravila igor Filipič in ilarija Montanar); med eksponate so bili vključeni tudi 
škofovski portreti kot izreden zgodovinski in umetnostnozgodovinski spomenik, ki je s tem postal 
dostopen javnosti. Dobro zasnovana zbirka, ki naj bi postala temelj načrtovanega škofijskega muze-
ja, je zaradi ponovne odtujitve betnave izgubila razstavni prostor.94 

Avtorstvo in obnove slik portretne galerije

vprašanje avtorstva lavantinske portretne galerije zaenkrat ostaja odprto. Kuenburgov slikar z 
razdelitvijo portretov škofov na tri segmente oziroma tipološke vzorce, s katerimi se je skušal prila-
goditi življenjskemu času škofov in ustreznim slogovnim obdobjem, razkriva dobro poznavanje te 
zvrsti. Z večvrstičnim podnapisom, ki večinoma obsega kratek biogram, se je ravnal po uveljav-
ljenem principu slikanja portretnih galerij prednikov, dejstvo, da pri škofih ni označeval zaporedne 
številke, pa daje slutiti, da sta se tako Mayr kot Kuenburg zavedala, da seznam (ki številk prav tako 
nima) še ni popoln. Kuenburgov del galerije je slikarsko dokaj enovit, vendar pa kvaliteta ni povsod 
enaka, iz česar je mogoče sklepati, da so mojstru, ki je slikal s suvereno potezo čopiča (kot kažeta 
zlasti prva dva škofa), pomagali tudi manj izurjeni sodelavci, ki so okornost v figuraliki blažili s 
poudarjeno ornamentalnostjo.

Drugi del galerije je nastajal »sproti«, tj. z vsakokratnim škofom, zato je ob sicer standardnem 
portretnem vzorcu slikarsko bolj raznolik, tako kakor so bili različni tudi njegovi avtorji. na plat-

Zdi se mi, kakor nekak simbol za predstavo »škof slomšek«, ki živi v naših dušah; s tem dejstvom se moramo pač 
sprijazniti.«

90 LavriČ 2013 (op. 7), str. 30. 
91 Katalog 1925 (op. 80), str. 43, kat. št. 185; Razstava 1925 (op. 80), str. 41, kat. št. 185, miniatura, slikana s tempero 

na papirju, je iz zbirke narodnega muzeja slovenije. 
92 Kot Kutnarja ga omenja josip Mantuani, razstava portretov. beležke, Slovenec, 223, 3. 10. 1925, str. 2; josip 

Mantuani, razstava portretov. Popravki in dostavki, Slovenec, 225, 6. 10. 1925, str. 3. identifikacija upodo-
bljenca je neargumentirana, zaradi reda častne legije, ki ga nosi na prsih, pa bi ob njem še najprej pomislili na 
ljubljanskega škofa antona Kavčiča, čigar portreta doslej še ne poznamo, gl. LavriČ 2007 (op. 80), str. 199.

93 vriŠer 1992 (op. 7), str. 67–69. 
94 razstavo je zasnoval Škofijski arhiv Maribor, avtorja razstave sta bila igor Filipič in s. ilarija Montanar; gl. Ksenja 

hoČevar, sprehod po škofijskem muzeju na betnavi. razstava verske, socialne in kulturne dediščine maribor-
ske (nad)škofije, Družina, 55/49, 3. 12. 2006, str. 8–9. ob razstavi so izdali zloženko in katalog Verska, socialna in 
kulturna dediščina mariborske (nad)škofije. Betnava historia Lavantina. Katalog razstave (ur. igor Filipič), Maribor 
2006, z repr. škofovskih portretov (eberharda iz regensberga, Petra Krölla, henrika Krapffa, Lenarta Pewerla, 
Filipa rennerja, jurija agrikole in jurija stobeja) na str. 26, 37, 62, 63. 
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nih sta signirana samo johann Wachtl (pri Zimmermannu)95 in christian heinrich hanson (pri 
slomšku),96 Mantuanijeva pogojna atribucija dvojca s portretoma jožefa ožbolta attemsa in vi-
gilija Marije Firmiana slikarju josefu adamu Mölku97 nima realne podlage,98 prav tako tudi ne 
atribucija Kutnarjevega portreta Matevžu Langusu.99 

slike portretne galerije so bile v preteklosti najbrž že večkrat vsaj delno restavrirane oziroma 
preslikane. iz slomškove korespondence je razvidno, da se je potreba po njihovi obnovi (čeprav ni 
bila všteta med »zelo nujna dela«) pokazala ob preselitvi škofijskega sedeža iz Šentandraža v Mari-
bor in da se je Mihael Pikel v njegovem imenu za to delo pogajal s slikarjem Francem nagerjem.100 
Za kakšne posege je šlo, bi mogle pokazati le skrbne restavratorske analize, opozorimo pa lahko 
na dejstvo, da slikarji pri obnovi niso poskušali rekonstruirati tistih napisov, ki jih je zob časa že 
močno uničil, pri obnovi nekaterih manj poškodovanih besedil pa so zagrešili tudi nekaj napak.

•

Portretna galerija lavantinskih in lavantinsko-mariborskih škofov je kot celota izjemen spomenik. 
Četudi je več kot polovica portretov fiktivnih, kar zadeva lavantinski del, galerija izpolnjuje svoj 
namen, tj. v kontinuiranem nizu ohranja spomin na osebe, ki so vodile škofijo od ustanovitve 
do prenosa sedeža v Maribor (in v nadaljevanju do današnjih dni), in prek njih (dodatno tudi z 
besedili) prezentira njeno dolgo zgodovinsko pot. Portreti so razmeroma skromni, kakršna je bila 
glede na dohodke tudi škofija. takšno prezentacijo je deloma narekoval tudi Kuenburgov sistem 
dvojnih portretov, ki je omejeval tudi njegove naslednike in jim ni dopuščal obsežnejših baročnih 
aranžmajev. tradicije so se držali celo stoletje, od vzorca pa niso bistveno odstopali niti poznejši, 
portretirani samostojno. Mariborska (nad)škofija bo v bližnji prihodnosti dopolnila osemsto let, 
k razstavi portretne galerije, načrtovani za to priložnost, pa želi nekaj malega pripomoči tudi 
pričujoči prispevek.101 

95 Gl. op. 84.
96 Gl. op. 87. 
97 Mantuani 1925 (op. 55), str. 2, je menil, da naj bi bil dvojec naslikan šele precej let po Firmianovi resignaciji 

(resigniral 1753).
98 umetnik je v letih med 1764 in 1777 z iluzionističnimi poslikavami okrasil številne cerkve na Štajerskem, gl. 

horst schWeiGert, barocke Malerei in der steiermark, Lust und Leid. Barocke Kunst, barocker Alltag (ur. ile-
ane schwarzkogler), steirische Landesausstellung, Graz 1992, str. 193–194; Polona viDMar, Liturgična oprema 
mariborske stolnice, Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor (ur. stanko Lipovšek), 
Maribor 2009, str. 244–245.

99 Kot Langusovo delo je bil Kutnarjev portret predstavljen na betnavi. Glede avtorstva bi ob sliki še najprej po-
mislili na kako Langusovo učenko, morda kar na jožefo Štrus; za Štrusovo prim. alenka KLeMenc, slikarska 
dejavnost ljubljanskih uršulink, Tristo let ljubljanskih uršulink. Zgodovina samostana, njegovih šol in kulturnih 
dejavnosti (ur. Marija jasna Kogoj), Ljubljana 2002, str. 243–247. 

100 Arhiv za zgodovino in narodopisje, I/1. Dodatek Slomšekovih pisem (ur. Franc Kovačič), Maribor 1934, str. 17, 
slomškovo pismo Mihaelu Piklu, 9. 7. 1859: /…/ Die Herstellung der Reihefolge der Bischöfe durch Herrn Nager 
gehört zwar nicht inter summe necessaria; doch können Sie sich beim Herrn Franz Nager erkundigen, ob und unter 
welchen Bedingungen er diese Restauration vornehmen würde. Man müβte mit ihm einen Accord abschlieβen. Za 
Franca nagerja (1790–1866), ki je bil po rodu Ptujčan in je kot portretist in slikar nabožnih slik deloval v Gradcu, 
gl. WastLer 1883 (op. 72), str. 107–108.

101 Za informacije, posredovanje knjižničnega in arhivskega gradiva, pomoč na terenu, fotografske posnetke, dovoljenja 
za objavo idr. se iz srca zahvaljujem generalnemu vikarju janezu Lesniki (nadškofija Maribor), mag. Lilijani urlep 
(nadškofijski arhiv Maribor), igorju Filipiču (nadškofijski arhiv Maribor), prof. dr. antonu ožingerju (Filozofska 
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fakulteta Maribor), krško-celovškemu diakonu hermannu Kelichu (Krška škofija, celovec), dr. silvestru novaku 
(nadškofija Ljubljana), dr. Matjažu ambrožiču (teološka fakulteta Ljubljana), andreji brancelj bednaršek in branku 
babiču (belokranjski muzej Metlika), blaženki First in mag. Dariji Mavrič Čeh (narodni muzej slovenije), Gabrijeli 
Kolbič (univerzitetna knjižnica Maribor), dr. valentini bevc varl (Pokrajinski muzej Maribor) in inštitutskim 
sodelavcem dr. Franciju Lazariniju, renati Komić Marn in še prav posebej dr. blažu resmanu in mag. andreju 
Furlanu.

Katalog portretne galerije lavantinskih škofov

v katalogu so zajete slike iz portretne galerije lavantinskih škofov (nadškofijski ordinariat, Ma-
ribor). Predstavljene osebe zajemajo čas od ustanovitve škofije leta 1228 do preselitve škofijskega 
sedeža iz Šentandraža v Maribor leta 1859, tj. od ulrika iz hausa do antona Martina slomška, 
mariborsko-lavantinski del galerije pa v ta pregled ni vključen.

Portreti so naslovljeni z imenom upodobljenega škofa. osebna imena so zapisana v slovenščini 
in nemščini, dodan je tudi plemiški naziv. Pri vsakem škofu so navedene letnice rojstva in/oziroma 
smrti ter sedež in doba episkopata (po podatkih iz leksikona Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches in Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder). biogrami so kratki, pri škofih iz novejše-
ga časa nekoliko daljši. večinoma obsegajo podatke, o katerih govore tudi latinski podnapisi na 
portretih; ti včasih malenkostno odstopajo od zgodovinskih dejstev, zlasti pri letnicah, ki jih je 
korigiralo šele novejše zgodovinopisje, in pri nazivih (zlasti knezoškofovskem). omenjene so tudi 
umetnostne dejavnosti, naročila in zasluge posameznih škofov. 

Pri slikah je navedeno, ali gre za enojni ali za dvojni portret, poleg tehnike so zabeležene 
tudi mere znotraj okvirja (zaradi okoliščin platno ni bilo izmerjeno čez podokvir). opisa likovnih 
podob ni (zanj gl. http://www.mariborart.si/razstava/-/article-display/portretna-galerija-lavantin-
sko-mariborskih-skofov), ker je na splošno obravnavan v prvem delu članka, dodan pa je prepis 
besedilnih delov: gre za nekaj pisemskih adres (večidel v nemščini), večinoma pa za latinske pod-
napise, ki so običajno zasnovani kot kratki biogrami. vsi niso razbrani v celoti, ker so posamezne 
besede ali večji deli besedila na nekaterih portretih skoraj zabrisani in nečitljivi. v prepisu so upo-
števani tudi pogreški, ki so jih bržčas zagrešili restavratorji (na večje opozarja klicaj v oglatem okle-
paju). Kratice z nadpisanimi črtami so razvezane (manjkajoče črke so dodane v oglatem oklepaju), 
medtem ko so druge ustrezno označene. 

izbor literature na koncu kataloških enot upošteva predvsem temeljno zgodovinsko literaturo 
o lavantinskih škofih, tej pa so dodane objave, ki se dotikajo škofovskih portretov, zlasti v zvezi z 
njihovo razstavno postavitvijo na betnavi. 
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Kat. 1
EBERHARD II. (eberhard ii.)
ok. 1170–1246
salzburški nadškof 1200–1246, 
ustanovitelj lavantinske škofije

salzburški nadškof eberhard ii. je leta 1228 ustanovil lavantinsko škofijo s sedežem v Šentandražu v La-
botski dolini. Škofija je bila majhna, saj je obsegala le župnije v Labotski in eno v Dravski dolini, in slabo 
dotirana. bila je lastniška, zato so bili škofje povsem odvisni od salzburškega nadškofa, ki jih je imenoval 
in postavljal. 

Portret (enojni), olje/platno, 140,5 x 100 cm

Podnapis: EBERHARDVS, EX NOBILISSIMA CARINTHIACA FAMILIA DOMINORVM DE 
TRYCHSEN, ARCHI=/EPISCOPVS, ET PRINCEPS SALISBVRGENSIS S: SEDIS APOSTOLICAE LE-
GATVS, PATER PAVPERVM, / CVM CONSENSV HONORY PAPAE TERTY, HVIVS EPISCOPATVS 
FVNDATOR, AN[NO] 1222 [!] CVIVS MEMORIA / IN BENEDICTIONE SIT.

Literatura: KovaČiČ 1928, str. 155–158; oŽinGer 1982, str. 89–95; DoLinar 1992, str. 411–412; 
ortner 2001, str. 661–663; oŽinGer 2006, str. 11–13, repr. na str. 26. 

ANA LAvRIČ
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Kat. 2 L
 ULRIK iz HAUSA (ulrich von haus) 
+ 1257
lavantinski škof 1228–1257

Kot župnika v hausu (dokumentirano ok. 1190) ga je salzburški nadškof eberhard, pri katerem je uži-
val velik ugled, imenoval za prvega škofa novoustanovljene lavantinske škofije. Posvečen je bil 14. maja 
1228 v straubingu. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 117,5 x 145 cm

Podnapis: Ecclesiae Lavantinae Episcopus / Vdalricus è domesticis Eberhardi Sacel=/lanis 22 rexit annis, 
moritur Anno Cr: / MCCL:. 

Literatura: tanGL 1841, str. 69–73; KovaČiČ 1928, str. 159–160; DoLinar 2001, str. 333; Verska, 
socialna in kulturna dediščina 2006, repr. str. 25.

Kat. 2 D
KAREL iz BREŽ (Karl von Friesach)
+ 1260 (?) 
lavantinski škof 1257 (?) –1260 (?)

Po rodu je bil iz družine salzburških ministerialov in gradiščanov v brežah. biografskih podatkov o 
njem ni oziroma so nezanesljivi. napis na portretu sporoča, da je »poln zaslug« umrl leta 1259, in doda-
ja, da je škofoval osem let, kar se ne ujema s kronologijo.

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 117,5 x 145 cm

Podnapis: CAROLVS FRISACENSIS PRAE=/Fuit octo annis, extinguitur Anno Cr: / MCC.L.VIIII.

Literatura: tanGL 1841, str. 74; KovaČiČ 1928, str. 160–161; DoLinar 2001, str. 333; Verska, social-
na in kulturna dediščina 2006, repr. str. 25.

PORTRETNA GALERIJA LAvANTINSkIh škOfOv
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Kat. 3 L
ALMERIK GRAFENDORF (almerich Grafendorf, Grafendorfer)
+ 1267
lavantinski škof 1265–1267

izšel je iz družine salzburških ministerialov, ki so imeli posestva južno od brež. Postal je cistercijan in 
bil v letih 1251–1265 opat v reinu, nato je zasedel lavantinsko škofovsko katedro. Znan je podatek, da je 
leta 1266 v vorauu posvetil tri oltarje. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 118 x 144 cm

Podnapis: AMALRICVS PER qVINDECIM / Annos Imperans, Obÿt Anno Cr: / MCCLXXV. 

Literatura: tanGL 1841, str. 75–77; KovaČiČ 1928, str. 161–162; DoLinar 2001, str. 333.

Kat. 3 D
GERHARD pl. ENNSTAL (Gerhard von ennstal, ensthal)
+ 1284
lavantinski škof 1275–1284

izšel je iz družine štajerskih deželnih ministerialov. Postal je benediktinec in bil v letih 1258–1275 opat 
v Šentpavlu v Labotski dolini. opatijo je upravljal še kot škof do leta 1278. rezidiral je v Wolfsbergu, 
kjer je bival že njegov predhodnik herbord, in sicer v hiši, ki mu jo je leta 1277 podaril bamberški škof 
berthold Leiningen. Leta 1279 je v župniji sv. Martina v Granitzthalu posvetil podružnično cerkev sv. 
Miklavža. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118 x 144 cm

Podnapis: GERARDVS PRIVS S: PAULI AbbAS / Novem annis Infulam Gestans, moritur / Anno Cr: 
MCCLXXXIIII. 

Literatura: tanGL 1841, str. 81–84; KovaČiČ 1928, str. 163–165; DoLinar 2001, str. 334.

ANA LAvRIČ
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Kat. 4 L
KONRAD pl. FOHNSDORF in PRAITENFURT (Konrad von Fohnsdorf, vonstorf)
1254–1312
lavantinski škof 1285–1291
salzburški nadškof 1291–1312

Po rodu je bil iz štajerske plemiške družine. Že vsaj leta 1281 je postal kanonik v salzburgu, leta 1285 
pa ga je salzburški nadškof rudolf imenoval za lavantinskega škofa. Posvečen je bil 8. marca 1285. Po 
rudolfovi smrti je bil izvoljen za njegovega naslednika. bil je prvi lavantinski škof, ki je zasedel salz-
burško katedro. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 116,5 x 144 cm

Podnapis: CONRADUS NOBILIS DE VANSTORFF ET / PRAITENFURT CANONICVS SALISBUR-
GEN=/SIS P[RAE]FVIT HUIC EPISCOPATUI LAVANTINO / ANNIS. 5. DEINDE AD ARCH[IEPISCO]
P[A]TUM SALIS=/BURGENSEM HINC EVEHITUR A:o DUE [!] / 1289.

Literatura: tanGL 1841, str. 85–90; KovaČiČ 1928, str. 165–167; DoLinar, ortner 2001, str. 669–
670. 

PORTRETNA GALERIJA LAvANTINSkIh škOfOv
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Kat. 4 D
HENRIK iz HAUSA pl. HELFENBERG (heinrich von haus, helfenberg)
+ 1326
lavantinski škof 1291–1299
krški škof 1299–1326

Po izročilu je izšel iz družine krških ministerialov, imenovanih po helfenbergu, ki so bili posestniki 
gospostva Pilštanj na spodnjem Štajerskem. v letih 1278–1290 je služboval kot notar v salzburški ku-
riji, 1284–1290 kot župnik v hausu (ennstal), 1289 je potoval na študij v Padovo ali bologno, isto leto 
je postal član kapitlja v brežah, 1290 pa kanonik v salzburgu. Za škofa ga je imenoval papež nikolaj 
iv., posvetil pa po papeževem naročilu dominikanec kardinal Latinus Frangipani. Potem ko je prišel 
v spor z meščani Wolfsberga, mu je leta 1298 bamberški škof potrdil posest hiše v Wolfsbergu, ki jo je 
dobil v dar njegov predhodnik Gerhard. Leta 1299 je zasedel krško katedro. Posvečeval je cerkve ne le v 
svoji škofiji, ampak tudi na salzburškem in oglejskem področju. v času njegovega škofovanja je dekan 
kapitlja v Krki uredil dve novi kapeli (nad karnerjem in pri infirmeriji). 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 116,5 x 144 cm

Podnapis: HENRICUS ARCH[IEPISCO]P[A]T9 SALISB: CAN=/CELLARIVS A CONRADO 
ARCH[IEPISCO]P[O] P[RAE]FATO / IN ECCL[ES]IA LAVANTINA SUBSTITUITUR / Qui VSQUE AD 
ANNUM D[OMI]NI 1309 / LAUDABILITER GUBERNAVIT.

Literatura: tanGL 1841, str. 91–96; KovaČiČ 1928, str. 167; obersteiner 1969, str. 127–136; Do-
Linar, troPPer 2001, str. 212.

ANA LAvRIČ
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Kat. 5 L
WERNER (Werner)
+ 1317
lavantinski škof 1304–1317

Domnevno sin Wulfinga pl. stubenberga in elisabethe grofice ortenberg. salzburški nadškof Konrad 
pl. Fohnsdorf ga je imenoval za naslednika lavantinskega škofa Wulfinga stubenberga, ko je ta leta 1304 
zasedel bamberško škofovsko stolico. Leta 1310 se je udeležil provincialne sinode v salzburgu. slovel je 
kot učen in blag mož ter kot dobrotnik avguštinskih korarjev v Šentandražu. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 118 x 143,5 cm

Podnapis: WERNERUS EPISCOPUS / LAVANTINUS VIR MANSUE=/TUS OBŸT AN[N]O DOMINI 1328.

Literatura: tanGL 1841, str. 97–98; KovaČiČ 1928, str. 167–169; DoLinar 2001, str. 334.

Kat. 5 D
DITRIH WOLFHAUER (Dietrich Wolfhauer, Wolfsau)
+ 1332
lavantinski knezoškof 1317–1332

Po rodu je bil iz družine nižjega štajerskega plemstva. Leta 1307 se omenja kot doktor obojega prava, leta 
1306 pa kot prošt v Gurnici (Gurnitz). bil je tajnik in poslanec cesarja Friderika Lepega; ta mu je leta 1318 
zaradi zaslug podelil knežji naslov. Kot škof je bil zelo dejaven, mdr. je leta 1330 posvetil kapelo v vorauu, 
1332 pa oltar v Wenigzellu, pomnožil je škofijsko menzalno posest in leta 1331 pridobil grad twimberg. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118 x 143,5 cm

Podnapis: THEODORICUS WOLFFAUER EP[ISCOP]US LA=/VANTIN9 AUXIT BONA EP[ISCOP]AT9 
PER / CASTRUM TWIMBERG, A SE COEM=/TUM INSIGNIS BENEFACTOR OBŸT / A:o 1348.

Literatura: tanGL 1841, str. 99–107; KovaČiČ 1928, str. 169; DoLinar 2001, str. 334–335.

PORTRETNA GALERIJA LAvANTINSkIh škOfOv
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Kat. 6 
HENRIK (heinrich)
+ 1356
lavantinski knezoškof 1342–1356

bil je prošt na virgilijevem bregu v brežah. v času škofa henrika Mera pl. Leisa, ki je rezidiral na 
Dunaju, je bil upravitelj lavantinske škofije, leta 1342 pa je sam zasedel tamkajšnji škofovski sedež. Kot 
svetovalec vojvode albrehta ii. avstrijskega je dobil knežji naslov. bil je dober gospodar in je povečal 
škofijsko posest. 

Portret (enojni), olje/platno, 130,5 x 93 cm

Podnapis: HENRICUS III. EPISCOP. PRINC. / LAVANT. GUBER. ECCLESIAM LAV. / DE AN: 1342–
1356.

Literatura: tanGL 1841, str. 111–113; KovaČiČ 1928, str. 170–171; DoLinar 2001, str. 335.
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45

Kat. 7 L
PETER KRÖLL (Peter Kröll, chrell von reichenhall)
+ 1363
lavantinski knezoškof 1357–1363

sin Petra Krölla, pisarja iz reichenhalla, je bil (vsaj) od leta 1344 stolni kanonik v briksnu, kanonik v 
innichenu, župnik v reuthu in notar salzburškega nadškofa ortolfa Weißenecka, od 1344 tudi stolni 
kanonik v trentu, župnik v teissendorfu in prošt na virgilijevem bregu v brežah. Ko je leta 1357 dobil 
lavantinsko škofijo, se je dotedanjim cerkvenim nadarbinam odpovedal. opravljal je tudi službo salz-
burškega vicedoma v brežah. skrbel je za škofijsko posest in jo pomnožil. v Šentandražu je leta 1361 
poskrbel za popravilo dveh hiš, ki sta domnevno stali na kraju, kjer je nato njegov naslednik postavil 
škofovsko rezidenco. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 118 x 147 cm

Podnapis: PETRVS EP[ISCOP]VS LAVANTINVS AB ORTHOLPHO / ARCHIEP[ISCOP]O SALISB: 
VICED[OMIN]VS FRISACENSIS / CONSTITVT9 OBYT A:o 1366. 

Literatura: tanGL 1841, str. 114–118; KovaČiČ 1928, str. 171–172; DoLinar 2001, str. 335–336; Ver-
ska, socialna in kulturna dediščina 2006, repr. na str. 37.
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Kat. 7 D
HENRIK KRAPFF (heinrich Krapff, Krafft)
+ 1387
lavantinski knezoškof 1363–1387

Po rodu je bil iz bavarske viteške družine. Leta 1362 se omenja kot župnik pri sv. Lovrencu v Mürztalu, 
1363 kot dvorni pisar salzburškega nadškofa in kanonik v briksnu. Ko je postal lavantinski škof, je naj-
prej rezidiral v brežah, nato se je preselil v Šentandraž, kjer je zgradil novo škofovsko rezidenco. v njej 
je v letih 1380 in 1383 vodil škofijsko sinodo. vojvoda rudolf iv. ga je imenoval za dvornega kaplana in 
ga skupaj s kapitljem vzel pod posebno zaščito. Zaradi nizkih dohodkov škofije je bila v njegovem času 
škofijski menzi inkorporirana župnija sv. Florijana ob Laznici (st. Florian an der Laßnitz). ob velikem 
zahodnem cerkvenem razkolu je bil na strani rimskega papeža urbana vi. in ga je leta 1380 podprl tudi 
na provincialni sinodi v salzburgu proti avignonskemu protipapežu Klemenu vii. Leta 1387 je blizu 
Muraua v nesreči padel s konja in utonil v Muri. Pokopali so ga v oberbergkirchnu na bavarskem. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118 x 147 cm

Podnapis: HENRIC9 II KRAFT INTERFUIT SYNODO PROVINCIALI / A.o 1380 SALISBURGI CELE-
BRATAE VBI A PILGRINO / ARCH[IEPISCO]Po SAL: PAROCHIAM ET OPIDVM S: FLORIANI IN / 
STYRIA PRO SE ET SUCCESSORIB9 OPTINVIT. SIMULO: / VICED[OMI]NVS FRISACENSIS CON-
STITVT9 OBYT VIEN[N]AE / A:o 1387. 

Literatura: tanGL 1841, str. 119–129; KovaČiČ 1928, str. 172–174; DoLinar 2001, str. 336; Verska, 
socialna in kulturna dediščina 2006, repr. na str. 37.
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Kat. 8 L
KONRAD TORER pl. TÖRLEIN (Konrad torer von törlein)
+ 1406
lavantinski knezoškof 1397–1406

izšel je iz družine gornjebavarskih ministerialov. bil je sin Konrada torerja in anne Kumersprucker. 
služboval je kot župnik v salfeldu, leta 1369 je postal kanonik v salzburgu, 1384 prošt v berchtesgadnu, 
1391 upravitelj lavantinske škofije in 1397 tamkajšnji škof. Prihodke berchtesgadna, ki je bil leta 1393 
inkorporiran salzburgu, je obdržal vse do zasedbe škofovske stolice. običajno je rezidiral v brežah, kjer 
je od salzburškega nadškofa Gregorja schenka pl. osterwitza kupil hišo. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 115 x 143 cm

Podnapis: CONRADVS TORER NOBILIS DE TÖRLEIN / CANONICUS SALISBURGENSIS DEINDE 
P[ER] / COMPROMISSUM PRAEPOSITUS BERTES/GADENSIS EP[ISCOP]VS LAVANTINUS OBŸT / 
A:o 1411:.

Literatura: tanGL 1841, str. 130–131; KovaČiČ 1928, str. 176–177; DoLinar 2001, str. 337.
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Kat. 8 D
WOLFHARD pl. EHRENFELS (Wolfhard von ehrenfels)
+ 1421
baselski škof 1381–1385
lavantinski knezoškof 1411–1421 (?)

Po rodu je bil iz družine štajerskih ministerialov. Leta 1377 je na Dunaju študiral pravo, 1378 je postal 
administrator škofije v baslu, 1381 pa tamkajšnji škof, vendar se je že 1385 škofiji odpovedal. Leta 1389 
se omenja kot župnik v Kammernu na Štajerskem, 1407 pa kot salzburški kanonik. Leta 1411 ga je salz-
burški nadškof eberhard neuhaus imenoval za lavantinskega škofa. v tej službi je pomnožil škofijsko 
posest in se leta 1418 v salzburgu udeležil provincialne sinode, sklicane po koncilu v Konstanzi. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 115 x 143 cm

Podnapis: WOLFFHARDUS NOBILIS DE / ERNFELS CANONICUS SA:/LISBVRGENSIS P[RAE]FVIT 
ECCL[ESI]AE / LAVANTINAE ANNIS 10 OBŸT A:o / 1421. 

Literatura: tanGL 1841, str. 134–136; KovaČiČ 1928, str. 178; ries, DoLinar 2001, str. 338.
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Kat. 9 L
FRIDERIK DEYS, THEIS pl. THESINGEN (Friedrich Deys, Theis von Thesingen)
ok. 1365–1429
lavantinski knezoškof 1422–1424
chiemseejevski škof 1424–1429

rojen je bil v Wünnenbergu v škofiji Paderborn. Študiral je v Pragi, postal doktor kanonskega prava in 
več let služboval v rimski kuriji. Kot izjemen jurist je bil rimski prokurator salzburškega nadškofa eber-
harda neuhausa. Leta 1408 se omenja kot salzburški generalni vikar, v letih 1409–1418 pa kot avditor 
papeža in rimske rote ter udeleženec koncila v Konstanzi. Posedoval je več cerkvenih nadarbin v augs-
burgu (kanonikat) in hamburgu. o njegovem kratkem lavantinskem obdobju ni veliko znanega (vodil 
je preiskavo samostana v st. Georgen am Längsee, kjer je odstavil opatinjo tamkajšnjih benediktink, 
in leta 1423 pozival vernike k prispevkom za samostan avguštink v brežah). Potem ko je bil leta 1424 
imenovan za škofa na chiemseeju, je lavantinskemu kapitlju daroval sto goldinarjev za vzdrževanje 
njegovih stavb. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 118 x 145 cm

Podnapis: FRIDERICUS THEYSS NOBILIS / DE THEYSSINGEN REXIT / ECCL[ES]IAM LAVANTI-
NAM SEX / A. DEINDE AD EP[ISCOPA]TVM CHIEMSENSEM / TRANSIIT.

Literatura: tanGL 1841, str. 137–138; KovaČiČ 1928, str. 178–179; heiM 2001, str. 133–134.
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Kat. 9 D
LOVRENC pl. LICHTENBERG (Lorenz von Lichtenberg)
+ 1446
lavantinski knezoškof 1424–1433
krški elekt 1432–1433
lavantinski škof 1438–1444
administrator lavantinske škofije 1444–1446

izšel je iz kranjske plemiške družine, imenovane po gradu Lichtenberg pri Litiji. Leta 1420 se omenja 
kot kanonik v salzburgu, 1424 je postal lavantinski škof. Leta 1432 ga je krški kapitelj na zahtevo vojvo-
de Friderika v. avstrijskega, čigar kancler je bil, izvolil za škofa v Krki, vendar pa je salzburški nadškof 
johann reisberg za to mesto izbral hermanna Gnasa (ta je po poravnavi dobil lavantinsko škofijo), 
papež evgen iv. pa 1433 na ta položaj naposled imenoval tretjega kandidata, johanna schallermanna. 
Lichtenberg se je moral umakniti, vendar uprave krških posestev na Štajerskem in Kranjskem ni spustil 
iz rok. Leta 1438 je nato še drugič zasedel lavantinsko katedro; od leta 1444, ko je bil imenovan za oglej-
skega (proti)patriarha, se navaja kot administrator lavantinske škofije. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118 x 145 cm

Podnapis: LAVRENTIUS EP[ISCOP]US LAVANTINAM / USQUE AD AN[N]UM 1433 DEINDE / 
EP[ISCOP]VS GURCENSIS CREATUR. 

Literatura: tanGL 1841, str. 139–143; KovaČiČ 1928, str. 179–182; obersteiner 1969, str. 211–215; 
DoLinar 2001, str. 338.

ANA LAvRIČ



51

Kat. 10 L
HERMAN pl. GNAS (hermann von Gnas)
+ 1438
imenovani krški škof 1432–1433
lavantinski knezoškof 1433–1438

izšel je iz viteške družine s sedežem v Gnasu na Štajerskem. od 1430 je bil stolni kanonik v salzburgu 
in dvorni upravitelj tamkajšnjega nadškofa johanna reisberga. ta ga je 1432 imenoval za krškega škofa, 
medtem ko je krški kapitelj na to mesto izvolil Lovrenca Lichtenberga. Po poravnavi je Gnas dobil la-
vantinsko škofijo. o njegovem delovanju sicer ni nič znanega. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 117 x 145 cm

Podnapis: HERMANVS EP[ISCOP]VS ET PRINCEPS LAVAN=/TINVS PRAEFVIT SEX ANNIS OBŸT 
/ 1439. 

Literatura: tanGL 1841, str. 144–145; KovaČiČ 1928, str. 179–180; obersteiner 1969, str. 211–215; 
DoLinar 2001, str. 338.
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Kat. 10 D
LOVRENC pl. LICHTENBERG (Lorenz von Lichtenberg)
+ 1446
lavantinski knezoškof 1424–1433
krški elekt 1432–1433
lavantinski knezoškof 1438–1444
administrator lavantinske škofije 1444–1446

biogram pod kat. 9 D

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 117 x 145 cm

Kot zgodovinska oseba je bil Lovro Lichtenberg identičen s škofom Lovrom, ki je upodobljen na pred-
hodnem portretu (Kat. 9 D), vendar ju je slikar predstavil kot dve različni osebi. 

Podnapis: LAVRENTIUS NOBILIS DE LEVCTHEN=/BERG EP[ISCOP]VS ET PRINCEPS LAVANTI=/
NVS ET PATRIARCHA AQVILEIEN=/SIS. OBŸT A:o D[OMI]NI 1443 SEPVLT9 ANI [!] E [!] ARA[M] / 
MAIOREM IN HAC CATHEDRALI.

Literatura: tanGL 1841, str. 146–154; KovaČiČ 1928, str. 180–182; obersteiner 1969, str. 211–215; 
DoLinar 2001, str. 338.
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Kat. 11 L
TEOBALD SCWEINBECK (Theobald schweinbeck, schweinpeck)
+ 1462
lavantinski knezoškof 1446–1462

Po rodu je bil iz štajerske družine; njegov oče johann hans steinbeck je bil dvorni maršal vojvode er-
nesta Železnega, mati Grum pa hči heinricha von hanaua. Leta 1431 se omenja kot kanonik in 1437 kot 
špitalski mojster v salzburgu. Za škofa ga je imenoval salzburški nadškof truchseß von emmerberg, 
njegov naslednik volkersdorf pa mu je dovolil, da je še naprej obdržal kanonikat, in mu za rezidenco 
odkazal nadškofijski dvorec sitzing pri Šentandražu. Leta 1456 se je udeležil provincialne sinode v salz-
burgu in predložil poročilo o cerkvenih razmerah v škofiji. cesar Friderik iii. mu je 1457 potrdil vse 
škofijske privilegije in pravico do knežjega naslova zanj in za njegove naslednike. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 117 x 144 cm

Podnapis: TEOBALDVS EP[ISCOP]VS ET PRINCEPS LA=/VANTINVS OBTINVIT CONFIRMATIO-
NEM / SVPER DIGNITATE ET TITVLO PRINCIPIS / AB IMPERATORE FRIDERICO 3 A:o D[OMI]NI  
1457 OBŸT / A:o 1463.

Literatura: tanGL 1841, str. 155–168; KovaČiČ 1928, str. 182–183; DoLinar 1996, str. 656. 
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Kat. 11 D
RUDOLF baron RÜDESHEIM (rudolf Freiherr von rüdesheim)
1402–1482
lavantinski knezoškof 1463–1468
vroclavski škof 1468–1482

rojen je bil v rüdesheimu ob renu kot meščanski sin. bil je klerik škofije Mainz, študiral je filozofijo 
v heidelbergu in cerkveno pravo v rimu, kjer je 1428 doktoriral. Leta 1429 je postal prošt pri sv. Pavlu 
v Wormsu in 1435 tamkajšnji stolni kanonik. Kot zastopnik kapitlja se je 1433 udeležil koncila v baslu, 
kjer se je seznanil in spoprijateljil z enejem silvijem Piccolominijem, poznejšim papežem Pijem ii. tu 
je postal avditor rote, pozneje tudi avditor komore. na koncilu je bil na strani reformistov, zavzemal pa 
se je za sporazum s papežem evgenom iv. bolj rimsko se je usmeril v času Pija ii., ki ga je 1463 potrdil 
za lavantinskega škofa. Kot papeški legat je opravil več pomembnih cerkvenopolitičnih poslanstev (v 
nemčiji, na Češkem in Poljskem), mudil se je tudi v vroclavu, kjer je na željo kapitlja leta 1468 zasedel 
škofovsko katedro (pokopan je v tamkajšnji stolnici). bil je ugledna oseba na dvoru Friderika iii. Leta 
1441 je bil povzdignjen v baronski stan. Čeprav je bil eden najznamenitejših lavantinskih škofov (odli-
koval se je po izobrazbi, zanimanju za umetnost in klasične študije ter kot diplomat), njegovo delovanje 
za škofijo ni imelo večjega pomena, v vroclavu pa je pustilo globoke sledi (mdr. je obnovil številne v 
husitski vojni uničene cerkve in ustanovil vrsto novih fara). 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 117 x 144 cm

Podnapis: RVDOLPHVS NOBILIS DE RVDISHAIM EP[ISCOP]VS / ET PRINCEPS LAVANTINVS 
FVIT ALIQVAM/DIV PER GERMANIA[M] ET BOHEMIA[M] LEGA/T9 AP[OSTO]LIC9 TANDE[M] 
TRANSIIT AD EP[ISCOP]ATV[M] VRA=/TISLAVIENSEM A:o 1468. 

Literatura: tanGL 1841, str. 169–174; KovaČiČ 1928, str. 183–184; KoPiec, DoLinar 1996, str. 
601–603.
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Kat. 12 L
JANEZ pl. ROTH (johannes von roth, rott)
1426–1506
lavantinski knezoškof 1468–1482
vroclavski škof 1482–1506

rodil se je v kraju Wemding im ries na Švabskem čevljarskemu mojstru seifriedu in njegovi ženi bar-
bari. Pri dvajsetih letih je odšel v rim; humanistične vede je študiral pri Lorenzu valli, kjer je spoznal 
znamenite humaniste, kot so Francesco Filelfo, Poggio bracciolini, Guarino da verona in albrecht von 
eyb. seznanil se je tudi z enejem silvijem Piccolominijem. na njegovo priporočilo je postal tajnik ogr-
skega kralja Ladislava Postumusa. Po kraljevi smrti je v Padovi študiral pravo in bil leta 1460 promo-
viran. sprejeli so ga na dunajski dvor, kjer je dobil plemiški naslov in postal svetovalec Friderika iii. 
ter leta 1468 državni kancler. vzporedno je napredoval tudi v cerkveni hierarhiji: dobil je passavski, 
vroclavski in augsburški kanonikat, leta 1468 pa lavantinsko škofijo, ki se ji zaradi diplomatskih nalog 
ni mogel veliko posvečati. Proti turkom, ki so v njegovem času plenili po Labotski dolini, je utrdil ško-
fovski grad twimberg, vendar ga je kmalu predal ogrom, pri katerih je poiskal zavetje pred cesarsko 
vojsko (pri cesarju je bil namreč padel v nemilost, ker je podpiral salzburškega nadškofa). s soglasjem 
ogrskega kralja Matija Korvina je 1482 postal škof v vroclavu (pokopan je v tamkajšnji stolnici), kjer je 
razvil živahno pastoralno dejavnost. bil je zelo učen mož, izjemen pridigar in bibliofil. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 117,5 x 144,5 cm

Podnapis: IOANNES EP[ISCOP]VS ET PRINCEPS LAVANTIN9 / P[RAE]FVIT TURBULENTIS TURCI-
CARVM INCURSI=/ONUM TEMPORIB9. OBŸT A.o 1488.

Literatura: tanGL 1841, str. 175–197; KovaČiČ 1928, str. 184–186; KoPiec, DoLinar 1996, str. 
596–598.
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Kat. 12 D
ERHARD PAUMGARTNER 
(erhard Paumgartner)
+ 1508
lavantinski knezoškof 1487–1508

bil je doktor cerkvenega prava. Za lavantinskega škofa je bil imenovan v času, ko je v Labotski dolini 
divjala vojna med cesarjem Friderikom iii. in ogrskim kraljem Matijem Korvinom. stolice zato ni mo-
gel zasesti in je škofijo več let upravljal iz st. Floriana, posvečen pa je bil v benetkah. Šele po Matijevi 
smrti se je lahko podal v Šentandraž in prevzel opustošeno škofijo. Z veliko truda ji je povrnil odtujene 
posesti, ki so jih bili zasedli ogri, grad twimberg pa je moral od njih odkupiti. Z bamberškim vice-
domom v Wolfsbergu je prišel v spor zaradi odvetniških pravic nad nekaterimi koroškimi cerkvami. 
Poskrbel je za popravilo in posvetitev cerkva, ki so jih bili oskrunili in poškodovali turki, nove cerkve, 
kapele in oltarje pa je prepovedal postavljati brez škofovega dovoljenja. Prepovedal je tudi prirejanje 
gledaliških iger po cerkvah. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 117,5 x 144,5 cm

Podnapis: ERHARDUS NOBILIS DE BAUMGARTE[N] / CANONIC9 SALISBURGENSIS EP[ISCOP]VS / 
ET PRINCEPS LAVANTIN9 OBŸT / A.o 1509.

Literatura: tanGL 1841, str. 199–214; KovaČiČ 1928, str. 187–189; DoLinar 1996, str. 518–519.
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Kat. 13 L
LENART PEWERL (Leonhard Pewerl, Peurl)
ok. 1454–1536
lavantinski knezoškof 1508–1536

Po rodu je bil iz stare štajerske družine. v letih 1494–1514 je bil kanonik in stolni dekan v salzburgu. 
tamkajšnji nadškof Keutschach ga je leta 1508 imenoval in posvetil za lavantinskega škofa, 1511 pa ga 
je oglejski patriarh Domenico Grimani pooblastil, da v avstrijskem delu patriarhata opravlja posvetitve 
in vizitacije, sklicuje sinode in izvršuje jurisdikcijske posle. velike skrbi mu je povzročalo gospodarsko 
stanje škofije, ki se je poslabšalo zaradi kmečkega punta (1515) in nenehne turške nevarnosti. rekon-
ciliiral je mnogo cerkva in oltarjev, ki so jih turki oskrunili in poškodovali, o čemer pričajo ohranjeni 
zapisniki. od leta 1524 je bil njegov koadjutor Filip renner, ki ga je tudi nasledil. Leta 1530, ko je težko 
zbolel, je v Šentandražu ustanovil špital. Pokopan je v tamkajšnji stolnici. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 119,5 x 145 cm

Podnapis: LEONARD9 PEŸERL NOBILIS, CANONIC9 / ET DECAN9 SALISBURGENSIS, DEINDE / 
EP[ISCOP]US ET PRINCEPS LAVANTIN9. FVN=/DAVIT HOSPITALE IN HAC CIVITATE / SITUM. 
OBŸT A.o 1530.

Literatura: tanGL 1841, str. 215–219; KovaČiČ 1928, str. 189–192; DoLinar 1996, str. 526–527; 
Verska, socialna in kulturna dediščina 2006, repr. na str. 62.
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Kat. 13 D
FILIP RENNER (Philipp renner)
+ 1555
koadjutor lavantinskega knezoškofa 1524–1536
lavantinski knezoškof 1536–1555
administrator sekovske škofije 1551–1553

Doma je bil iz Gomilice (Gamlitz) in se je leta 1513 vpisal na dunajsko univerzo. Kot doktor obojega 
prava in vikar pri sv. Florijanu ob Laznici (st. Florian an der Laßnitz) je leta 1524 postal koadjutor la-
vantinskega škofa, odgovoren za duhovne zadeve. rekonciliiral je cerkve, oltarje in pokopališča, ki so 
jih opustošili turki. Čeprav je bil posvečen že leta 1533, je škofijo prevzel šele po resignaciji škofa Pewer-
la leta 1536. Leta 1549 se je v salzburgu udeležil slovite nadškofijske sinode, ki je hotela zaustaviti po 
Koroškem in Kranjskem že razširjeno reformacijsko gibanje. Ker cesar Ferdinand i. ni dovolil uveljaviti 
njenih dekretov, se je renner moral sprijazniti z razširjanjem protestantizma v škofiji. Leta 1551 je za 
krajši čas dobil v upravo sekovsko škofijo. Pokopan je v Šentandražu. 

Portret (dvojni desno), olje/platno, 119,5 x 145 cm

Podnapis: PHILIPPUS RENNER EP[ISCOP]US ET PRINCEPS LA=/VANTINUS INTERFUIT CONCI-
LIO PROVINCIALI / AB ARCHI[EPISCO]PO MATTHAEO SALISBURGI CELEBRA=/TO VIXIT IN 
EP[ISCOPA]TU ANNIS 20 OBŸT 1 MARTII / Ao 1550:. 

Literatura: tanGL 1841, str. 220–222; KovaČiČ 1928, str. 192–194; DoLinar 1996, str. 577–578; 
DoLinar 2002, str. 75–77; Verska, socialna in kulturna dediščina 2006, repr. na str. 62.
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Kat. 14
MARTIN HERKULES RETTINGER pl. WISPACH 
(Martin herkules rettinger von Wispach)
+ 1570
lavantinski knezoškof 1556–1570

bil je ugleden teolog z doktorskim naslovom. Pred imenovanjem za lavantinskega škofa je bil kanonik v 
augsburgu in briksnu; briksenski kanonikat je s papeškim dovoljenjem obdržal še po tem, ko je zasedel 
več let vakantno lavantinsko stolico. Leta 1562 se je udeležil salzburške sinode, na kateri so obravnavali 
teme, ki naj bi se predložile na koncilu v trentu. Kot teološki učenjak je vodil salzburško delegacijo, ki 
se je udeležila sklepne faze koncila, in se skupaj z navzočimi škofi podpisal na zaključni dokument. v 
škofiji je skrbel za duhovne in gospodarske zadeve. Popraviti je dal škofijske gradove in druge stavbe, 
pridobil je več posestev, v Šentandražu pa z nakupi vrtov za mestnim obzidjem zasnoval obsežen sadov-
njak. Pokopan je v šentandraški stolnici. 

Portret (enojni), olje/platno, 119 x 73,5 cm

Podnapis: MARTINVS HERCVLES RETTINGER / BRIXINENSIS ET AVGVSTANAE ECCLESIAE 
CA=/NONICVS, INTERFVIT, VBI SE QVOQVE SVB=/SCRIPSIT, CONSILIO TRIDENTINO, DIE 17mo 
/ IANVARII 1570. PIE OBDORMIVIT IN DOMINO.

Literatura: tanGL 1841, str. 223–227; KovaČiČ 1928, str. 194–195; DoLinar 1996, str. 579.
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Kat. 15 L
JURIJ AGRIKOLA (Georg agricola)
+ 1584
lavantinski knezoškof 1570–1572
sekovski škof in administrator lavantinske škofije 1572–1584

Študiral je v ingolstadtu in v Franciji ter dosegel doktorat obojega prava. bil je prošt v brežah in arhidi-
akon za spodnjo Koroško. Pomembno vlogo je odigral na provincialnem koncilu v salzburgu leta 1569. 
Z rekatolizacijskimi prizadevanji si je prislužil pohvalo papeža Gregorja Xiii. Lavantinsko stolico je za-
sedel leta 1570. Leta 1572 ga je salzburški nadškof premestil v seckau, zaradi velike zadolženosti škofije 
pa mu je prepustil še upravo lavantinske. Čeprav je bil kot škof na strani deželnega kneza, je podpiral 
tudi interese deželnih stanov. Graška nuncija Feliciano ninguarda in bartolomeo Portia sta mu bila 
nenaklonjena. Pokopan je v seckauu, kjer mu je dal naslednik brenner napraviti naslikan epitaf. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 118 x 147 cm

Podnapis: GEORGIVS AGRICOLA IVR: V: D: EP[ISCOP]VS: / ET PRINCEPS LAVANTIN9 A:o 1572 RE-
SIGNANS / AD EP[ISCOP]ATVM SEC[C]OVIENSEM TRANSIIT VBI / MANENS ADMINISTRATOR 
HVIVS EP[ISCOPA]T9 / OBI[I]T A:o 1584.

Literatura: tanGL 1841, str. 228–229; KovaČiČ 1928, str. 195; aMon 1996, str. 7–8; aMon 2002, 
str. 79–80; Verska, socialna in kulturna dediščina 2006, repr. na str. 63.
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Kat. 15 D
JURIJ STOBEJ pl. PALMBURG (Georg stobaeus von Palmburg)
1532–1618
lavantinski knezoškof 1584–1618

bil je pruskega rodu (rojen v braniewu na Poljskem). Študiral je na Dunaju, nato v rimu, kjer je bil med 
prvimi gojenci reorganiziranega zavoda collegium Germanicum. Po doktoratu je bil župnik v Linzu, 
nato svetovalec salzburškega nadškofa in prošt v briksnu. Leta 1584 ga je salzburški nadškof Kuen-belasy 
imenoval za lavantinskega škofa. v škofiji, kjer se je protestantizem dotlej že zelo razširil, je začel z vizita-
cijami in reformo duhovščine. sestavil je načrt (spomenico) za rekatolizacijo notranjeavstrijskih dežel in 
jo izvedel skupaj s sekovskim škofom Martinom brennerjem in ljubljanskim škofom tomažem hrenom.
bil je v tesnih zvezah z vladarsko hišo in v letih 1597–1608 opravljal službo vladnega namestnika za 
notranjeavstrijske dežele v Gradcu. v letih 1610–1611 je v vroclavu vpeljeval v službo mladega škofa 
Karla habsburškega, po evropskih poteh pa je spremljal tudi druge člane vladarske družine. v svoji 
škofiji je obnovil zapuščene in razpadajoče cerkve, od temeljev prenovil razpadajočo škofijsko palačo 
in poskrbel za stolno cerkev. Pokopan je v Šentandražu, kjer si je sam pripravil nagrobnik. bil je eden 
najznamenitejših lavantinskih škofov. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118 x 147 cm

Podnapis: GEORGIVS STOBAEVS DE PALMBVRG EP[ISCOP]VS ET / PRINCEPS LAVANTINVS 
VIR PRVDENS ET ELO=/QVENS SER.MI ARCHIDVCIS FERDINANDI INTIMVS / CONSILIARIVS 
EIVSDEMQ. IN HIS PROVINCIIS LOCVM / TENES HANC AVLAM A FVND[AMENT]IS EXTRVXIT 
TANDEM / ALIQVOTIES AD PAVLVM 5. P. M. ET AD REGEM POLO=/NIAE LEGATVS AD SVPE-
ROS EVOCATVR A:o 1612. 

Literatura: tanGL 1841, str. 230–258; KovaČiČ 1928, str. 195–206; richter 1971, str. 488–489; 
DoLinar 1996, str. 681–682; Verska, socialna in kulturna dediščina 2006, repr. na str. 63.
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Kat. 16 L
LENART GÖTZ (Leonhard Götz)
+ 1640
lavantinski knezoškof 1619–1640

njegovo poreklo ni znano. bil je doktor obojega prava, tajni svetnik in vicekancler nadvojvoda Fer-
dinanda (od 1617 češkega in od 1618 ogrskega kralja, od 1619 cesarja Ferdinanda ii.). imel je ženo in 
sina jurija, ko pa je ovdovel, mu je Ferdinand izposloval lavantinsko stolico. užival je kanonikata v 
Konstanzi in augsburgu ter druge prebende. Škofovsko posvečenje mu je leta 1620 v Gradcu podelil 
sekovski škof jakob eberlein. od 1620 do 1630 je opravljal službo vladnega namestnika za notranjo 
avstrijo. Ferdinandov predlog, naj bi po smrti tomaža hrena 1630 prevzel ljubljansko škofijo, je salz-
burški nadškof odklonil. bil je salzburški generalni vikar za Koroško, kjer je v letih 1625 in 1638/39 kot 
član refomacijske komisije utrjeval katolištvo v celovcu. Da bi okrepil versko prenovo svoje škofije, je v 
Wolfsberg vpeljal kapucine. Posvetil je veliko število cerkva (kapucinsko leta 1638). umrl je v Gradcu, 
pokopali so ga pri st. Florianu, pozneje pa prenesli v Šentandraž. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 118,5 x 146 cm

Podnapis: LEONARDVS GÖZ PRIVS AVGVSTISSIMI / CAESARIS FERDINANDI 2DI. CANCELLA-
RI=/VS DEINDE EP[ISCOP]VS ET PRINCEPS LAVANTIN9 / ET PRAEDICTA CAES: MAJEST: CONSI-
LIARIVS / INTIM9 VIR PRVDENS ET PROB9 OBŸT A:o 1640.

Literatura: tanGL 1841, str. 259–266; KovaČiČ 1928, str. 295–297; DoLinar 1996, str. 231–232.
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Kat. 16 D
ALBERT pl. PRIAMIS (albert von Priamis)
ok. 1605–1654
lavantinski knezoškof 1640–1654

rojen je bil v kraju s. Maria v vallagerini v trentski škofiji očetu hyppolitu in materi Lucretii. Šolal se je 
pri jezuitih v Gradcu, nato v rimu, kjer je bil v letih 1622–1627 gojenec zavoda collegium Germanicum, 
in Perugii, kjer je leta 1630 dosegel doktorat iz teologije. Pozneje je postal prošt v brežah, spodnjekoro-
ški arhidiakon s sedežem v velikovcu in salzburški generalni vikar za Koroško. Lavantinsko katedro je 
zasedel leta 1640. Poskrbel je za popravilo škofijskih stavb, deloma obnovil stolnico in dal pri Šentan-
dražu postaviti loretsko kapelo. umrl je v Gradcu, pokopali pa so ga v šentandraški stolnici. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118,5 x 146 cm

Podnapis: ALBERTVS DE PRIAMIS PRIVS PRAEPOSITVS MONTIS S. VIR=/GILII FRISACI ET AR-
CHIDIACONVS SVP[ERIOR]IS DEINDE INFERIORIS / QVOQ. CARINTIAE ET PRAEPOSITVS IN 
VÖLKENMARKT TANDEM / EP[ISCOP]VS ET PRINCEPS LAVANTINVS CELS. ET R[EVERENDISSI]
MI PRINCIPIS / PARIDIS ARCHI[EPISCO]PI. SALISB. PER CARINTIAM VICARIVS / GENERALIS 
VIR PIVS ET DOCTVS OBŸT AN[N]O 1654 / DIE 8 SEPT[EMBRIS].

Literatura: tanGL 1841, str. 267–272; KovaČiČ 1928, str. 297; DoLinar 1990, str. 351–352.
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Kat. 17 L
MAKSIMILIJAN GANDOLF baron KUENBURG (Maximilian Gandolf Freiherr von Kuenburg)
1622–1687
lavantinski knezoškof 1654–1664
sekovski knezoškof 1665–1668
salzburški knezonadškof 1668–1687 

rodil se je v Gradcu štajerskemu vicedomu reinprechtu Moritzu in heleni, rojeni schrattenbach. Pripa-
dal je stari koroški družini, iz katere je izšla vrsta škofov in drugih cerkvenih dostojanstvenikov. Študi-
ral je v Gradcu, doktorat iz teologije pa je leta 1644 dovršil v rimu. užival je kanonikata v eichstättu in 
salzburgu ter postal predsednik salzburškega konzistorija. Leta 1654 je bil imenovan in 1655 posvečen 
za lavantinskega škofa, 1665 je zasedel sekovski škofovski sedež, 1668 pa nadškofovskega v salzburgu. 
Leta 1686 je bil povišan v kardinala. v Šentandražu je dal sestaviti seznam lavantinskih škofov (spisal 
ga je stolni dekan, poznejši prošt avguštin Mayr) in naslikati njihove portrete. Leta 1661 je v mestni 
župnijski cerkvi v Wolfsbergu posvetil oltar sv. antona. skrbel je za šolski pouk in ustanavljal nove 
vikariate. Kot salzburški nadškof je lavantinskim škofom kupil in podaril posestvo Thürn. ustanovil 
in zgradil je avguštinska samostana v halleinu in tittmoningu ter kolegiatno cerkev v seekirchnu, v 
salzburgu je vpeljal teatince in začel graditi njihov samostan, dokončal je stolnico ter postavil dvorec 
(»der lange hof«) in biblioteko, nedaleč od mesta pa zgradil romarsko cerkev Maria Plain. Pokopan je v 
salzburški stolnici, njegovo srce pa je shranjeno pri Marii Plain. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 117 x 144 cm

Podnapis: CELSISSIMVS ET REVERENDISIMVS S: R: I: PRINCEPS MAXI/milianus Gandolphus ex S: 
R: I: Comitibus de Kÿenburg, Qui sub Lavantina / Mitra Per Decen[n]ium Virtutum Radios Velut Lumen 
Super Candelabrum / Positum Spargens. Postea ad Episcopatum Seccoviensem Vocatus, Tandem / Archi-
-episcopalem Tiaram Salisburgensem Adeptus est Anno MDCLXVIII / Arce Türn à S […] Successoribus 
Episcopis Coempta.

Literatura: tanGL 1841, str. 273–286; KovaČiČ 1928, str. 298–299; ortner 1990, str. 247–249; or-
tner 2002, str. 91–95.
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Kat. 17 D
SEBASTIJAN baron PÖTTING 
(sebastian Freiherr von Pötting-Persing)
1628–1689
lavantinski knezoškof 1665–1673
passavski knezoškof 1673–1689

Po rodu je bil iz spodnjeavstrijske družine. rojen je bil v reitpollenbachu baronu ortliebu, gradiščanu 
v Lienzu, in anni jakobi, rojeni baronici Paumgarten. Pred letom 1649 je bil gojenec zavoda collegium 
Germanicum v rimu, že od 1647 pa kanonik in od 1664 prošt v Passauu. Lavantinski škof je postal na 
željo cesarja Leopolda i. o njegovi dejavnosti iz tega obdobja ne vemo veliko, znano pa je, da je v Šent-
andražu pri loretski kapelici zunaj mesta ustanovil samostan dominikank in ga naselil z redovnicami iz 
Marenberka. Leta 1673 se je kot novoimenovani škof preselil v Passau, kjer je zaradi turške nevarnosti 
začel graditi utrdbo. Posvetil se je tudi gradnji in okrasu nove stolnice, ki pa jo je dokončal šele njegov 
naslednik. Pokopan je v bližini velikega oltarja. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 117 x 144 cm

Podnapis: SEBASTIANVS EX S. R. I. COMITIBVS DE POETING CATHED. / Ecclesiae Passaviens: Prae-
positus, ad Episcopatum Lavantinum / Evectus IX Annis huic praefuit Ecclesiae, qui et Sanctimoni=/
ales Ord: S: Dominici ad aedem Lauretanam Extra / Vrbem instituit. Anno 1673 Princeps et / Episcopus 
Passaviensis evocatus. Locum Ce[ssit] 16[..]. 

Literatura: tanGL 1841, str. 287–289; KovaČiČ 1928, str. 299; LeiDL 1990, str. 347–348.
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Kat. 18 L
FRANC GAŠPAR državni baron STADION (Franz caspar reichsfreiherr von stadion)
ok. 1644–1704
lavantinski knezoškof 1674–1704

rojen je bil v solothurnu. njegova študijska pot ni znana. Leta 1669 je dobil salzburški kanonikat. 
Posvečen je bil šele 1673, ko je bil imenovan na lavantinsko stolico, ki jo je zasedel naslednje leto in 
na kateri je ostal kar tri desetletja. v tem času je posvetil več obnovljenih cerkva in oltarjev, v šentan-
draškem predmestju pa je dal leta 1687 zgraditi prostorno cerkev Marije Loretske (vanjo je vključil 
prvotno loretsko hišico), ki je poslej rabila za slovesna škofovska opravila. sestavil je opis lavantinske 
škofije, ki pa je nekoliko pomanjkljiv in netočen. Pokopali so ga v stolnici, leta 1719 pa prenesli v lo-
retsko cerkev. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 117,5 x 143,5 cm

Podnapis: FRANCISCVS CASPARVS EX ANTIQVISSIMA / Familia de Stadion etc: Anno MDCLXXIII 
Ecclesiae Lavanti[n]ae Episcopus / Creatus, Singulari animi Constantia perspicaci Prudentia, Gloriae 
divinae / Zelo: Gravitate, ac munifica Clementia praeditus aedificatâ Lau=/retana Ecclesia post XXXI 
Regiminis Sui annos ad Caelestem / Coronam auocatus Anno MDCCIV.

Literatura: tanGL 1841, str. 290–306; KovaČiČ 1928, str. 299–300; DoLinar 1990, str. 480–481; 
urLeP 2011, str. 465–476.
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Kat. 18 D
JANEZ SIGISMUND baron KUENBURG (johann sigmund Freiherr von Kuenburg)
1656–1711
lavantinski knezoškof 1704–1708
chiemseejevski knezoškof 1708–1711

izšel je iz stare štajerske družine, ki je leta 1665 dosegla grofovski naslov. rojen je bil v Gradcu kot prvi 
od enajstih otrok sigmunda Ludwiga in anne Marie, rojene grofice eibiswald. Študiral je pravo v salz-
burgu in sieni. Leta 1675 je dobil salzburški in leta 1684 passavski kanonikat, 1682 se omenja kot prošt 
pri kolegiatni cerkvi Marije snežne v salzburgu. v mašnika je bil posvečen leta 1687, leta 1704 je zasedel 
lavantinsko katedro, čez štiri leta pa ga je salzburški nadškof Thun imenoval za škofa na chiemseeju. 
v salzburgu je opravljal tudi službo dvornega svetnika, predsednika sveta in vladnega namestnika. o 
njegovi dejavnosti v lavantinski škofiji ni podatkov. Kot chiemseejevski škof je leta 1708 vizitiral tam-
kajšnje avguštinske kanonike in 1709 vodil škofijsko sinodo, ki je uveljavljala odloke tridentinskega 
koncila. Pokopan je v salzburški stolnici. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 117,5 x 143,5 cm

Podnapis: SIGISMVNDVS EX S: R: I: COMITIBVS DE / Kÿenburg Ex Cathedra Lavantina, In qua / ut 
Optimus Episcopus Sederat, ad Chiemensem / Evocatus Fvit Anno MDCCVIII. 

Literatura: tanGL 1841, str. 307–308; KovaČiČ 1928, str. 301; naiMer 1990, str. 245–246.
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Kat. 19 
FRANC GAŠPAR državni baron STADION 
(Franz caspar reichsfreiherr von stadion)
ok. 1644–1704
lavantinski knezoškof 1674–1704

biogram pod kat. 18 L

Portret (enojni), olje/platno, 99,5 x 72 cm

napisov nima. 

Literatura: tanGL 1841, str. 290–306; KovaČiČ 1928, str. 299–300; DoLinar 1990, str. 480–481; 
urLeP 2011, str. 465–476.

opombe: sliki je priložen list z zabeležko, da je bila zaradi slabega stanja, potemnelega laka in raztrga-
nin leta 1996 restavrirana (zapisal Franc Zdolšek 19. 10. 1996).
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Kat. 20 L
FILIP KAREL državni grof, od 1716 knez FÜRSTENBERG 
(Philipp carl reichsgraf, 1716 Fürst von Fürstenberg)
1669–1718
lavantinski knezoškof 1709–1718

rodil se je grofu Franzu christophu in Marii Theresii, rojeni vojvodinji arenberg-arschott. Leta 1685 je 
dobil kanonikat v straßburgu, 1686 v Kölnu in 1695 v salzburgu. Lavantinsko škofijo je bil pripravljen 
prevzeti s pogojem, da obdrži vse tri kanonikate, kar je povzročilo, da ga je sveti sedež potrdil šele po 
dolgih pogajanjih. v duhovnika je bil posvečen leta 1708, introniziran pa je bil 12. septembra 1709. Leta 
1709 je postal tudi salzburški generalni vikar in arhidiakon za Koroško ter prošt v velikovcu. Prizadeval 
si je za pastoralo in krščanski pouk. Leta 1714 je posvetil kapucinsko cerkev v schwambergu (s samosta-
nom vred je bila zgrajena že 1706). umrl je star šele 49 let. Pokopan je v šentandraški stolnici v Križevi 
kapeli, kjer mu je brat Frobenij Ferdinand postavil nagrobnik z napisno ploščo in portretno busto. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 117,5 x 144 cm

Podnapis: PHILIPPVS CAROLVS S: R: I: PRINCEPS Â FŸRSTEN=/berg Primum Coloniensis Dein Ar-
gentinensis Tandem Salis=/burgensis Ecclesiarum Canonicus ob Singularem Animarum / Zelum ad Epi-
scopatum et Principatum Lauantinum Pro=/motus Fuit An[n]o Christi M: D: C: C: IX qui Cum novem 
An[n]is / oves […] / sui […]. 

Literatura: tanGL 1841, str. 309–312; KovaČiČ 1928, str. 301–302; DoLinar 1990, str. 140–141.
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Kat. 20 D
LEOPOLD ANTON ELEVTERIJ državni baron FIRMIAN 
(Leopold anton eleutherius reichsfreiherr von Firmian)
1679–1744
lavantinski knezoškof 1718–1724
sekovski knezoškof 1724–1727
imenovan za ljubljanskega knezoškofa 1727
salzburški knezonadškof 1727–1744

izšel je iz stare tirolske plemiške družine. rodil se je Franzu Wilhelmu, tedaj cesarskemu poslaniku 
na bavarskem dvoru, in Marii Magdaleni viktorii, rojeni grofici Thun, sestri salzburškega nadškofa 
johanna ernsta Thuna. Zaradi sorodstvenih zvez je že v deških letih prišel na salzburški dvor. Študiral 
je v innsbrucku, salzburgu in rimu (v zavodu san apollinare). Ko se je vrnil v salzburg, je postal prošt 
pri Mariji snežni, leta 1713 pa stolni dekan. Leta 1718 je prevzel lavantinsko škofijo, ki jo je skušal refor-
mirati s strogimi predpisi za tamkajšnji kler. reformna prizadevanja je v sodelovanju z graškimi jezuiti 
nadaljeval tudi kot sekovski škof. Leta 1727 ga je cesar Karel vi. imenoval za ljubljanskega škofa, vendar 
pa je bil še pred papeško potrditvijo v salzburgu izvoljen za nadškofa. Kot salzburški nadpastir si je pri-
zadeval za okrepitev oblasti in dušno pastirstvo, pospeševal je bratovščine in češčenje sv. janeza nepo-
muka (na več krajih je dal postaviti njegov kip). opiral se je zlasti na redovnike, njegov čas pa je najbolj 
zaznamoval veliki pregon protestantov. v salzburgu se je izkazal tudi kot graditelj (mdr. je dokončal 
grad Kleßheim in zgradil grad Leopoldskron). Pokopan je v stolnici pred oltarjem sv. rešnjega telesa. 

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 117,5 x 144 cm

Podnapis: LEOPOLDVS EX LIBERIS BARONIBVS DE FIRMIAN AD: / Cathedram Lavantinam Evectus 
est An[n]o Incarnationis Dominicae M: D: CC / XVIII. Qui Gradatim Ad maiora Vocatus Translatus est 
ad Infulam Secca=/viensem Primum Dein Verò ad Episcopatum Labacensem Tandem / Vnanimi Voto 
in Archi=episc[op]um Salisburgensem Electus Octodecim / An[n]os ut Excelsus Princeps Partes Omnes 
Explevit Donec Anno / Domini M: D: CC: XLIIII […] Morte Mutauit. 

Literatura: tanGL 1841, str. 313–315; KovaČiČ 1928, str. 302; ortner 1990, str. 111–113; ortner 
2002, str. 110–114. 
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Kat. 21 L
JOŽEF OŽBOLT državni grof ATTEMS 
(joseph oswald reichsgraf von attems)
1679–1744
lavantinski knezoškof 1724–1744

izšel je iz stare furlanske plemiške družine. rojen je bil v Gorici kot sin juliusa antona attemsa in Ma-
rie anne, rojene grofice Kuenburg. namenjena mu je bila vojaška kariera, vendar se je pozneje odločil 
za duhovniški poklic. Potem ko je zaključil študij v rimu, je bil leta 1702 v ogleju posvečen in je prevzel 
dušno pastirstvo v biglianu. Leta 1708 je postal salzburški kanonik, pozneje tudi prošt kolegiatnega 
kapitlja pri Mariji snežni. Ko je leta 1724 zasedel lavantinsko stolico, je bil hkrati imenovan tudi za 
salzburškega generalnega vikarja za Koroško, leta 1725 pa je dobil še proštijo sv. Mavricija v brežah 
(ta je bila pozneje inkorporirana lavantinski škofiji). Prizadeval si je za pastoralo in vestno upravljanje 
cerkvenega premoženja. Duhovnikom je mdr. naročal, naj skrbe za urejenost cerkva, in jim posebej 
zapovedal, da novih cerkva, kapel in oltarjev ne smejo postavljati brez škofovega dovoljenja. Škofijsko 
palačo je s povečavo in prenovo predelal v monumentalno stavbo, kakršna je služila njegovim nasledni-
kom vse do preselitve škofijskega sedeža. slovel je po pobožnosti in radodarnosti do ubogih. Pokopan 
je v Šentandražu. 

Portret (dvojni, levo), olje/platno, 118 x 145 cm

Podnapis: JOSEPHVS OSWALDVS EX COMITIBVS AB / Attembs ad Episcopatum Promotus Fuit XXI-
III: Febru: / MDCCXXIIII In Pastorali officio Seras in noctes Indefessus, / Religionis ac Im[m]unitatis 
Ecclesiasticae Zelô insignis. Pater Pauperum / Maximam Ep[isco]p[a]lis Palatÿ Partem Civitatem Versus 
Funditus Extruxit, / Pietatis famâ illustris Sedem obitu Suo Viduavit IV Maÿ MDCCXLIV.

Literatura: tanGL 1841, str. 316–323; KovaČiČ 1928, str. 302–303; DoLinar 1990, str. 16–17.
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Kat. 21 D
VIGILIJ AVGUŠTIN MARIJA državni baron, od 1749 grof FIRMIAN 
(vigilius augustin Maria reichsfreiherr, 1749 Graf von Firmian)
1714–1788
lavantinski knezoškof 1744–1753

rojen je bil v trentu kot tretji od šestih otrok Franza alphonsa Georga Firmiana in barbare elisabethe, 
rojene grofice Thun. Študiral je v innsbrucku, salzburgu in rimu ter bil leta 1729 posvečen v duhov-
nika. Kot prošta pri Mariji snežni v salzburgu ga je leta 1744 njegov stric, salzburški nadškof Leopold 
anton elevterij Firmian, imenoval za lavantinskega škofa, hkrati pa je postal tudi salzburški generalni 
vikar za Koroško. Kot škof je s papeškim dovoljenjem obdržal kanonikata v salzburgu in Passauu. Za 
salzburg je uspešno opravil neko poslanstvo na dunajski dvor, kot poroča podnapis na portretu. Leta 
1753, ko so ga izvolili za salzburškega prošta, se je škofiji odpovedal. Ker je z resignacijo izgubil knežji 
naslov, ga je cesar Franc i. leta 1755 povzdignil v državnega kneza. Pod jožefom ii. je bil imenovan za ko-
adjutorja krškega škofa auersperga, a ga je ta odklonil. umrl je leta 1788 v Passauu.

Portret (dvojni, desno), olje/platno, 118 x 145 cm

Podnapis: VIGILIVS MARIA S: R: I: PRINCEPS ET DOMINVS DE FIRMIA[N] / Metrop: Salisb: et 
Cathed: Passau: Canon: Anno 1744 ad Pastorale Pedum Vocatus Ita / Vigilantiam Ep[isco]p[a]lem rarâ 
Cum Animi Firmitate inter Gravissimas Susceptae Ad S: Caes: / Reg: Majestatem Mariam Theresiam 
Legationis Curas Conjuxxit, ut Virum Se ad / maxima natum Omnibus probaverit, Disciplinae Clericalis 
Censurâ, Eruditione, / et sagaci Eloquentiâ Clarus magnum Sui Desiderium reliquit, dum An[n]o 1753 / 
Episcopatum Resignavit, Factus Praepositus Metrop: Salisburg: Ecclesiae. 

Literatura: tanGL 1841, str. 324–325; KovaČiČ 1928, str. 303–304; DoLinar 1990, str. 117–118.
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Kat. 22
JOŽEF OŽBOLT državni grof ATTEMS (joseph oswald reichsgraf von attems)
1679–1744
lavantinski knezoškof 1724–1744

Portret (enojni), olje/platno, 77 x 67 cm (znotraj okvirja 74,5 x 64,5 cm)

biogram pod kat. 21 L

opombe: Po zabeležki naj bi slika, ki izhaja iz brežic in je bila izročena mariborskemu nadškofijskemu 
ordinariatu, predstavljala jožefa ožbolta attemsa. 

sliki je priložen zapis: Jožef I. Ožbalt grof Attems 1724–1744. Slikar neznan. Olje, pl. 77 x 67 cm. Resta-
vriral Povše 1985? Sliko je podaril škofijskemu ordinariatu dekan Janez Zorko. Dobil jo je od neke gospe 
(akt. št. 33/86). Zapisal Fr. Zdolšek. 

Literatura: ŠerbeLj 2007, str. 309, kat. št. 18.1.
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Kat. 23
VIGILIJ AVGUŠTIN MARIJA državni baron, od 1749 grof FIRMIAN 
(vigilius augustin Maria reichsfreiherr, 1749 Graf von Firmian)
1714–1788
lavantinski knezoškof 1744–1753

biogram pod kat. 21 D

Portret (enojni): olje/platno

adresa na pismu: Dem Hochwirdig: / hochgebohrnen / Vigilio Mâriâ / Reichs fürst: / undt Bischoffen / zu 
Lauandt, Graff: / undt Herrn / Von Fürmian etc. etc. / St: Andree.

Literatura: tanGL 1841, str. 324–325; KovaČiČ 1928, str. 303–304; DoLinar 1990, str. 117–118.
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Kat. 24
JANEZ državni grof THURN-VALSASSINA in TAXIS 
(johann baptist reichsgraf von Thurn und taxis)
1706–1762
lavantinski knezoškof 1754–1762

rojen je bil v Konstanzi ignazu Lamoralu Thurn-valsassinu in taxis in Marii claudii Franziski Wal-
burgi, rojeni grofici Fugger. Filozofijo je študiral v ettalu, cerkveno pravo v salzburgu, teologijo pa v 
rimu kot gojenec Germanika, in sicer od leta 1726 do leta 1729, ko je postal salzburški kanonik. od 
leta 1733 je bil tudi predsednik konzistorija. Leta 1754 je zasedel lavantinsko škofovsko stolico in s pa-
peškim dovoljenjem obdržal salzburški kanonikat. Škofijo je našel v težkem finančnem položaju, saj se 
odstopli škof Firmian ni hotel odpovedati njenim dohodkom od proštije v brežah, generalni vikariat 
za Koroško, ki je običajno pripadal lavantinskim škofom in ki je bil po Firmianovi resignaciji izročen 
krškemu Thunu, pa je dobil šele po Thunovi smrti (leta 1761). Zaradi gospodarskih težav je dalj časa 
bival v salzburgu, od koder se je na zahtevo nadškofa schrattenbacha leta 1761 vrnil v Šentandraž, kjer 
pa je že naslednje leto umrl. Pokopali so ga v Križevi kapeli stolne cerkve. nagrobni napis ga hvali kot 
bogaboječega, dobrotljivega in ponižnega moža.

Portret (enojni), olje/platno, 113 x 72,5 cm

Podnapis: IOANNES BAPTISTA EX COMITIBVS DE / Thurn Vallsassina et Taxis Metrop: Salisb: Eccle-
siae / Canonicus Capit: Consistorÿ. Salisburg: per XXI Annos / Praeses IV: Febr: Anno. MDCCLIV Nomi-
natus Episcopus / et Princeps Lavantinus, Vir Timens Deum, benignus in Pauper=/es, et Cui Conscientia 
Munda bona erat Substantia Eccl. XIII obyt / Piissime III Junij MDCCLXII. 

Literatura: tanGL 1841, str. 326–328; KovaČiČ 1928, str. 304–306; DoLinar 1990, str. 515–516.
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Kat. 25
JOŽEF FRANC ANTON državni grof AUERSPERG (joseph Franz anton reichsgraf von auersperg)
1734–1795
lavantinski knezoškof 1763–1773
krški knezoškof 1773–1784
passavski knezoškof 1784–1795

rojen je bil na Dunaju kot prvi od osmih otrok heinricha josepha kneza auersperga in Marie Franziske 
antonie grofice trautson in Falkenstein. Filozofijo je študiral na Dunaju, teologijo v rimu. Leta 1752 
je dobil passavski in 1753 salzburški kanonikat, 1757 pa proštijo ardagger. Ko je leta 1763 zasedel la-
vantinsko katedro, so mu pripadli proštija in vicedominat v brežah ter generalni vikariat za Koroško, z 
dovoljenjem papeža, ki mu je dal spregled zaradi nezadostne starosti (ob imenovanju za škofa je bil star 
šele 29 let), pa je obdržal tudi dotedanje prebende. Zaradi gmotnih težav se je že leta 1764 hotel škofiji 
odpovedati, vendar je na prigovarjanje nadškofa schrattenbacha vztrajal do 1773, ko je postal krški 
škof. Leta 1768 je v Šentandražu z velikimi stroški popravil škofijsko palačo, ki jo je poškodoval potres; 
obdal jo je z vrtom in jo znotraj sijajneje uredil. v letih 1766 in 1767 je v imenu nadškofa na Dunaju 
vodil pogajanja za sporazum med vlado in salzburgom. Kot vnet razsvetljenec in jožefinec je pospeševal 
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šolstvo in odpravljal baročne oblike ljudske pobožnosti. versko je preoblikoval zlasti krško škofijo, ki 
je tako postala vzorčni model jožefinske cerkvene reforme, medtem ko se je pozneje kot passavski škof 
(v njegovem času je passavska škofija izgubila avstrijski del ozemlja in se tako skrčila za dve tretjini) 
udejstvoval predvsem na finančnem, upravnem, študijskem in kulturnem področju. Leta 1789 je postal 
kardinal. Pokopan je v grobnici passavske stolne cerkve. 

Portret (enojni), olje/platno, 114 x 72,5 cm

adresa na pismih: An / Den Hochwürdigst: Hochge=/Bohrnen Herrn Herrn Joßeph Franz Anton, des / 
Heyl: Röm: Reichs fürsten / und Bischoffen zu Lavant, / aus dem fürst: Haus v[on] Auersperg etc. etc. // 
An Ihro Hochge. 

Podnapis: Josephus. Franc: Ant: ê Prosapia S. R. I. Principum ab Auersperg antê Virtute, quam Canonica 
aetate / ad Episcopatum maturus XXXI jan: Anno MDCCLXIII, Ecclesiae Lavantinae Desponsatus, in 
Tractandis / Spiritualibus, ac Temporalibus Laboriosus, accuratus, ac Dexterrimus, Clericalis et Regula-
ris Disciplinae / Zelator eximius. Singulari amorem Sui, Timoremq[ue] Temperandi arte ab omnibus ma-
gni habitus, / ad Caesareo=Regiam Maiestatem Mariam Theresiam pro im[m]unitate, et juris Dictione 
Ecclesiastica / legatione Functus, inde magnopere adauctâ Nominis sui gloriâ, Episcopali Palatio Flumen 
/ Versus altius sublato, et Uiridario Circumducto, interiori etiam Structura magnificentius / Coordinatâ 
hic inferioribus Scholis et Clagenfurthi Studiô theologiae Speculativo=Dogmaticae introductô / XXXI jan. 
Anno MDCCLXXIII in Gurcensi Episcopatu Confirmatus, peren[n]e […].

Literatura: tanGL 1841, str. 329–334; KovaČiČ 1928, str. 306–308; obersteiner 1969, str. 475–
493; LeiDL 1990, str. 19–21. 
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Kat. 26
JOŽEF FRANC ANTON 
državni grof AUERSPERG 
(joseph Franz anton reichsgraf von auersperg)
1734–1795
lavantinski knezoškof 1763–1773
krški knezoškof 1773–1784
passavski knezoškof 1784–1795

biogram pod kat. 25.
Portret (enojni), olje/platno, 114 x 72,5 cm
adresa na pismih: An / Den Hochwürdigst: Hochge=/Bohrnen Herrn Herrn / Joßeph Franz Anton, des / 
Heyl: Röm: Reichs fürsten / und Bischoffen zu Lavant / auß den fürst: Haus v[on] / Auersperg etc. etc. // 
An Ihre hoch.; Zum Hoch […] fürsten […] Pischoffen zu Lavant. St. Andree.

Literatura: tanGL 1841, str. 329–334; KovaČiČ 1928, str. 306–308; LeiDL 1990, str. 19–21. 
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Kat. 27
PETER MIHAEL VIGIL državni grof THUN in HOHENSTEIN 
(Peter Michael vigil reichsgraf von Thun und hohenstein)
1724–1800
lavantinski knezoškof 1773
trentski knezoškof 1776–1800

rojen je bil v trentu kot drugi sin augustina Thuna in antonie, rojene grofice spaur. njegov stric Do-
minik anton je bil škof v trentu, njegov brat Thomas johann Kaspar škof v Passauu, brat Philipp joseph 
Michael trentski kanonik, stric johann Michael Wenzel spaur pa tamkajšnji pomožni škof. Po gimnaziji 
v trentu je odšel v rim na accademio dei nobili ecclesiastici. v duhovnika je bil posvečen leta 1755. 
bil je član kapitljev v trentu in salzburgu, kjer je leta 1775 postal dekan. Kot cesarski kandidat se je za 
mesto škofa v domačem mestu potegoval že leta 1763, stolico pa je dobil šele 1776. Med tem je bil leta 1773 
imenovan za lavantinskega škofa, vendar se je škofiji, najbrž zaradi slabih dohodkov, že čez štiri tedne 
odpovedal. Deloval je v duhu jožefinskih reform, posebnega interesa za pastoralo pa ni imel. 

Portret (enojni), olje/platno, 86,5 x 68 cm

Literatura: tanGL 1841, str. 335–336; KovaČiČ 1928, str. 308; GeLMi 1990, str. 513–514.
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Kat. 28
FRANC KSAVER državni grof, od 1776 knez BREUNER 
(Franz de Paula Xaver Ludwig jakob reichsgraf, 1776 Fürst von breuner)
1723–1797
lavantinski knezoškof 1773–1777
chiemseejevski knezoškof 1786–1797

rojen je bil v Gradcu kot četrti od osmih otrok Karla adama in Marie josephe, rojene grofice starhem-
berg. od leta 1743 je bil član regensburškega, od 1746 salzburškega in od 1756 passavskega stolnega ka-
pitlja (regensburški prebendi se je odrekel 1766, passavski pa 1788). v letih 1768–1773 je opravljal službo 
passavskega oficiala za področje pod anižo. Leta 1773 ga je salzburški nadškof hieronymus colloredo, 
njegov bratanec, imenoval za lavantinskega škofa. Kot škof je s papeškim dovoljenjem obdržal kanoni-
kate, dobil je tudi proštijo sv. Mavricija v brežah in hkrati postal salzburški generalni vikar za Koroško. 
v Šentandražu si je prizadeval za skrbno upravo škofije in se lotil gradbenih del: olepšal je stolnico ter 
dal popraviti škofijsko palačo in druga poslopja. Ko je bil ob koncu leta 1776 v salzburgu izvoljen za 
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stolnega dekana, se je naslednje leto škofiji odpovedal, še pred tem pa mu je colloredo pridobil naslov 
kneza »ad personam«. Kot dekan je stal na strani colloreda, zaradi očitkov, da dela proti interesom 
kapitlja, pa je leta 1781 resigniral. colloredo ga je nato 1786 imenoval za škofa na chiemsseju; pod njim 
so bile v letih 1788–1790 v škofiji zaprte oziroma podrte številne podružnične cerkve. breuner je umrl v 
salzburgu; pokopan je v tamkajšnji stolnici.

Portret (enojni), olje/platno, 114 x 76 cm

Podnapis: REV[ERENDISSI]MVS ET CEL[SISSI]MVS D: D: FRANCISCVS XAVER Â PROSAPIA S: R: I: 
COMITVM / â Breuner, ante Viennae officialis Passauiensis in Spiritualibus 30ma[m] Septembr[is] An[n]o 
[1]773 nominatus Ep[isco]pus / et S: R: I: Princeps Lavantinus, integerrimi animi Candore, genuino in Deum 
pietate, et sincerae virtutis exem=/plo se Formam Gregi exhibens per Trien[n]ium et octomestre, quo prae-
fuit, omnium animos amore, et re=/verentia sibi devinctos habuit, multisq[u]e: hominum millibus quaqua 
Versus per Lavanti=/num, teinacensem, Gamundanum, et frisacensem districtus in fide Confirmatis, Con-
stitutis / in Carinthiae Metropoli Clericalis disciplinae Censoribus, dum Episcopali officio sedulus incum=/
bit, ad Decanale officium in metropolitana Salisburgensi Ecclesia Vocat[u]s, Episcopatu Cedens, Sin=/gulare 
apud omnes Sui reliquid Desiderium. Iam ê Principe Lavantino S: R: I: Princeps â / Breuner. 

Literatura: tanGL 1841, str. 337–338; KovaČiČ 1928, str. 308; naiMer 1990, str. 45–46. 
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Kat. 29
VINCENC JOŽEF grof, od 1788 knez SCHRATTENBACH 
(vinzenz joseph Franz sales Graf, 1788 Fürst von schrattenbach)
1744–1816
lavantinski knezoškof 1777–1790, 1795–1800
brnski škof 1800–1816

rojen je bil v brnu kot sedmi od dvanajstih otrok Franza antona Xaverja grofa schrattenbacha in Marie 
josephe Walpurge grofice Wrbna in Freudenthal. njegov stric je bil siegmund christoph schratten-
bach, salzburški nadškof, iz rodovine pa je izšlo še več cerkvenih dostojanstvenikov. Leta 1751 je vstopil 
v collegium Theresianum na Dunaju, pozneje je ob podpori strica študiral v salzburgu, kjer je leta 
1762 postal član stolnega kapitlja, 1771 pa predsednik dvornega sveta. Leta 1777 je zasedel lavantin-
sko škofovsko stolico. s papeškim dovoljenjem je obdržal salzburški kanonikat, dobil pa še proštijo sv. 
Mavricija in vicedominat v brežah, generalni vikariat za Koroško in (leta 1781) gosposvetsko proštijo. 
Z novo ureditvijo in razmejitvijo škofij pod jožefom ii. se je lavantinska škofija razširila na velikovško 
okrožje na Koroškem in celjsko okrožje na spodnjem Štajerskem, ki je pred tem spadalo pod Gorico in 
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Ljubljano, in je glede na večinsko prebivalstvo postala slovenska. Leta 1786 je, dotlej salzburška lastni-
ška, dobila status samostojne škofije v okviru salzburške cerkvene province. Prenosa škofijskega sedeža 
iz Šentandraža v celje, ki ga je predlagala vlada, schrattenbach ni izvedel. Ko je bil leta 1788 izvoljen 
za stolnega prošta v salzburgu, se je leta 1790 škofiji odpovedal, vendar jo je na prošnjo klera in cesarja 
Franca ii. čez pet let znova prevzel. Z blagim značajem, prijaznostjo in skromnostjo se je duhovščini in 
vernikom zelo priljubil (poleg slomška je bil najbolj priljubljeni škof v lavantinski škofiji), od vlade pa 
si je prislužil ukor, ker ni bil birokratski izvajalec jožefinskih reformnih ukrepov. v Šentandražu je dal 
popraviti škofijsko palačo in druge škofijske stavbe. Znova je pozidal tudi pristavo v Wolfsbergu, ki je 
leta 1798 pogorela, in dobrohotno podprl meščane, katerih hiše je s pristavo vred uničil požar. Ko je leta 
1800 postal škof v brnu, se je vrnil domov in tam tudi umrl. 

Portret (enojni), olje/platno, 139 x 95 cm

Podnapis: Celsissimus, ac Reverendissimus Vincentius Josephus ex antiquissima Prosapia S: R: I: Comi-
tum de Schrattenbach 31:ma Maÿ 1777 ad Episcopatum Lavantinum nominatus, cujus opera, / et studio 
Augustissimus Imperator Josephus II Praeposituram Saliensem Episcopali Mensae anno 1781 in perpe-
tuum addixit, Electus deinde Ecclesiae Metropolitanae Salisburgensis / Praepositus 29. Febr: 1790 Episco-
patum resignavit. Augustissimi Imperatoris Francisci II Clero, et populo supplicante, votis, defuncto ejus 
Successore Celsiss:mo et Rev:mo / Gandolpho Ernesto fuit ad hanc Episcopalem Cathedram 25. Junÿ 1795 
redux. Dominus in subditos benevolus Benefactor magna Civitatis parte igne vastatae insignis, / Princeps 
in Conversatione amabilis Pater pauperibus intentus, Episcopus in praedicando verbum Dei Zelosus, sic 
clerum, et populum, verbo, et exemplo aedificabat, / et depositum fidei critico tempore illibatum custo-
divit et ad Successorem transmeare fecit. Ad jdem Episcopale munus Brunam ab eodem Augustissimo 
vocatus 25. octobris 1800 abiit. / F: P: Jusch Dec: Lav: et Can: Rud:.

Literatura: tanGL 1841, str. 339–343, 346–348; KovaČiČ 1928, str. 308–310; DoLinar 1983, str. 
671–672.
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Kat. 30
JOŽEF GANDOLF ERNEST grof KUENBURG (joseph ernest Gandolph Graf von Kuenburg)
1737–1793
lavantinski knezoškof 1790–1793

rojen je bil v Gradcu kot šesti izmed štirinajstih otrok johanna Franza Ludwiga grofa Kuenburga in 
Marie anne Theresie, rojene herberstein. v letih 1754–1758 je kot gojenec Germanika (collegium Ger-
manicum) študiral v rimu, nato je vpisal pravo na univerzi v salzburgu. bil je kanonik v augsburgu, 
salzburški stolni kapitular ter stolni dekan in vladni namestnik v ellwangnu. Leta 1790 je zasedel lavan-
tinsko katedro; zaradi nizkih dohodkov škofije je obdržal kanonikat v salzburgu, dobil pa tudi proštijo 
sv. Mavricija in salzburški vicedominat v brežah ter proštijo pri Gospe sveti (pripadel bi mu sicer tudi 
generalni vikariat, a je bil z novo razmejitvijo škofij ukinjen). v njegovem času se je v škofiji, ki se je z 
jožefinsko regulacijo leta 1786 razširila na spodnjo Štajersko, kazalo vse večje pomanjkanje slovenskih 
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duhovnikov, situacija pa je odpirala tudi nacionalno vprašanje. Gandolf je v zvezi s pastoralnimi potre-
bami duhovščini razposlal posebno okrožnico. Zaradi bolezni sam ni mogel veliko storiti, je pa popravil 
in okrasil škofovsko cerkev Marije Loretske. umrl je za prsno vodenico; pokopali so ga v Križevi kapeli 
stolnice v Šentandražu. 

Portret (enojni), olje/platno, 121,5 x 75,5 cm

Podnapis: Gandolphus Ernestus e S. R. I. Comitibus de Kuenburg Eccl:ae Metropol: Salis=//burgensis 
Can:us Capit:is, Summus Decanus Eccl:ae Princip. Elvacensis, eiusque Principatus / pro Ser:mo Clemente 
Wenceslao Saxoniae Duce, Electore Trevirensi, Ep[iscop]o Augustano et / Principe Elvacensi per plures 
annos Locumtenens ad Episcopatum Lavantinum XX. F:eb / A[nn]o 1790 Nominatus, cui postquam pie, 
sollicite, candido semper apertoque ani=/mo, maxima in Deum Pietate, et in suos Charitate praefuisset, 
Aedemque Lau=/retanam exornasset, hÿdropio [!] pectorali ad coronam Laborum evocatus I. Dec: / 1793. 
decessit. 

Literatura: tanGL 1841, str. 344–345; KovaČiČ 1928, str. 352–355; DoLinar 1983, str. 419–420. 
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Kat. 31
LEOPOLD MAKSIMILIJAN grof FIRMIAN (Leopold Maximilian Graf von Firmian)
1766–1831
passavski pomožni škof 1797–1800
lavantinski knezoškof 1800–1822
salzburški apostolski administrator 1818–1822
dunajski knezonadškof 1822–1831

izšel je iz družine, ki se je ponašala z vrsto cerkvenih odličnikov. rojen je bil v trentu očetu Leopoldu 
antonu virgilu grofu Firmianu in materi aloisii, rojeni grofici Wolkenstein-trostburg. Študij je zaklju-
čil v salzburgu, ki je pod nadškofom colloredom postal središče katoliškega razsvetljenstva. v duhov-
nika je bil posvečen leta 1792. bil je član salzburškega in passavskega stolnega kapitlja, od leta 1797 tudi 
passavski pomožni škof. Leta 1800 ga je colloredo imenoval za lavantinskega škofa (bil je zadnji lavan-
tinski škof plemiškega rodu), užival pa je tudi proštijo in vicedominat v brežah in gosposvetsko proštijo. 
v času njegovega škofovanja je postalo aktualno vprašanje selitve škofijskega sedeža iz Šentandraža na 
Ptuj ali v Maribor, vendar je zaradi napoleonskih vojn potihnilo. Z njim je bilo povezano tudi vprašanje 
stolnega kapitlja; kapitelj avguštinskih korarjev je namreč zaradi slabih gospodarskih razmer v poznem 
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18. stoletju zamrl, in ker je vlada leta 1787 dokončno zavrnila njegovo obnovitev, je leta 1808 popolno-
ma prenehal delovati (imetje je prešlo v upravo koroškega verskega sklada). Zaradi povečanega obsega 
škofije, ki ga je bila povzročila jožefinska regulacija škofijskih meja, je nastala pereča tudi potreba po 
lastnem bogoslovju. vlada je leta 1786 zanj namenila razpuščeni samostan šentandraških dominikank, 
vendar je realizacijo preprečila ustanovitev centralnega semenišča v Gradcu, ko pa je bilo le-to razpu-
ščeno, je bilo leta 1811 v celovcu ustanovljeno skupno bogoslovje za krško in lavantinsko škofijo. Pod 
Firmianom, ki je vneto podpiral šolstvo, je bila ustanovljena tudi gimnazija v celju (1808), po škofiji 
pa je nastalo tudi več novih osnovnih šol. Leta 1816 ga je cesar Franc kot vladi vdanega moža imenoval 
za nadškofa v salzburgu, vendar mu je papež zaradi cerkvenopolitičnih vzrokov dopustil le apostolsko 
administraturo. Firmian, ki je med ljudmi slovel po vzornem vedenju in dobrodelnosti (zlasti ob požaru 
leta 1821 in v času slabih letin), je ostal lavantinski škof še do leta 1822, ko ga je cesar imenoval za nad-
škofa na Dunaju. umrl je na Dunaju; pokopan je v katedrali sv. Štefana.

Portret (enojni), olje/platno, 139 x 95 cm

Podnapis: Celsissimus ac Reverendissimus Leopoldus Maximilianus ex antiquissima stirpe Comitum et 
Dominorum in Firmian sub XXVII Nov: MDCCC / ab Archiepiscopo Salisburgensi ad hanc sedem Episco-
palem nominatus, cui per XXI An: et VI Mens: apostolica vigilantia et cura praefuit. A Francisco I Impe=/
ratore Austriae augustissimo sub XXIX Julij MDCCCXVI ad Archiepiscopalem sedem Salisburgensem 
vocatus, ob impedimenta interjecta ad possessionem / non pervenit, sed a Summo Pontifice Pio VII prae-
fato Archiepiscopatui, ut Administrator Apostolicus praepositus et sub XXV Januarij MDCCCXXII / ab 
eodem Imperatore ad Archiepiscopalem sedem Vien[n]ensem evectus fuit. Tam clero, quam ovibus se, ut 
formam pietatis, et timoris in Deum exhibuit. Studio / perenni deditus, insignis benefactor civibus diebus 
horribilis incendij exorti nocte 17:ma 7.bris 1821, et Dominus benignus annis Sterilitatis in subditos. Maxi-
mo desi=/derio sui relicto discessit. 

Literatura: tanGL 1841, str. 349–358; KovaČiČ 1928, str. 356–359; GatZ 1983, str. 191–192. 
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Kat. 32
IGNACIJ FRANC ZIMMERMANN (ignaz Franz sales Zimmermann)
1777–1843
lavantinski knezoškof 1824–1843

rojen je bil v slovenski bistrici poštnemu upravitelju Francu Zimmermannu in njegovi ženi Kajetani, 
rojeni Müller. Po smrti staršev se je preselil k stricu k sv. urbanu pri Ptuju (Desternik). Šolal se je na 
Ptuju, nato v Gradcu in na Dunaju, kjer se je leta 1794 vpisal na pravo, naslednje leto pa presedlal na 
teologijo, ki jo je od 1796 študiral v Gradcu. Leta 1800 je bil v Šentandražu ordiniran, nato je kot ka-
plan služboval v slovenski bistrici do 1807, ko je postal župnik v vuzenici (tu je uredil šolsko stavbo 
in pouk ter župnijsko pisarno), leta 1815 je prevzel župnijo na vidmu ob savi, naslednje leto pa je bil 
imenovan za gubernijskega svetnika in kanonika v Gradcu. Leta 1824 ga je salzburški nadškof avguštin 
Gruber imenoval za lavantinskega škofa. Ponudbo za bolje dotirano stolico v Krki je odklonil. s stalno 
kongruo, ki jo je dosegel pri cesarju, je mdr. skrbel za popravilo škofijskih poslopij. Leta 1825 je bil na 
njegovo prošnjo v Šentandražu obnovljen kapitelj, ki je kot ustanova regularnih kanonikov leta 1808 
prenehal obstajati. redno je vizitiral svoje župnije in naročal pisanje župnijskih kronik. ideji o preselitvi 
škofijskega sedeža v celje, na Ptuj, v Maribor ali slovensko bistrico (slednja se je porodila leta 1826 ob 
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Zimmermannovem obisku rodnega kraja), ki jo je leta 1822 aktualiziral cesarski ukaz, ni bil preveč na-
klonjen. v škofiji je uveljavljal slovenščino. njegovo pastirsko pismo ob nastopu škofovske službe je bilo 
prvo slovensko v lavantinski škofiji, v slovenskih krajih pa je imel tudi nagovore v slovenščini. Podprl 
jo je tudi kadrovsko, saj je na odločilne pozicije postavljal ljudi, ki so veliko pripomogli k narodnemu 
prebujenju. Glede na rojstni kraj in nacionalno zavest velja za prvega slovenskega škofa na lavantinski 
katedri. Kot ljubitelj klasičnih jezikov ter francoščine in angleščine je škofijsko knjižnico obogatil s šte-
vilnimi knjigami v teh jezikih in sestavil njen katalog. Karlmannu tanglu je pomagal pri pripravi knjige 
Reihe der Bischöfe von Lavant (1841), za katero je sestavil regeste škofijskih listin. Pokopali so ga v Šent-
andražu na pokopališču, kjer je njegov nečak Franc sailer postavil kapelo, njegov škofovski naslednik 
Franc Kutnar pa v njej zgradil grobnico za lavantinske škofe. v kapeli vzidana nagrobna plošča sporoča: 
28. Sept. 1843 / Obdormivit in Domino Celsissimus ac Reverendissimus / Dominus Dominus / Ignatius 
Franciscus Zimmermann / Princeps Episcopus Lavantinus, / Gregis commissi paternus Pastor, Patriae 
pius amator, / Natus Vind. Feistritzii in Stiria 26. Julii 1777. Episcopus consecratus / 12. Septembris 1824. 
/ Hoc sacellum / In piae gratitudinis testimonium aedificari fecit Franciscus Sailer, / defuncti nepos. 

Portret (enojni), olje/platno, 102,5 x 79 cm, na hrbtni strani sig. in dat.: Gemahlt v. Jo: Wachtl 1828.

Podnapisa ni.

Literatura: tanGL 1841, str. 359; KovaČiČ 1928, str. 359–361; richter 1991, str. 817–818; DoLi-
nar 1983, str. 838–839. 
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Kat. 33
FRANC KSAVER KUTNAR (Franz Xaver Kuttnar)
1793–1846
lavantinski knezoškof 1843–1846

rojen je bil v Šenvidu pri stični kot sin kmeta in trgovca Franca Kutnarja in njegove žene Marjete, rojene 
Fortuna. Šolal se je v Ljubljani, kjer je bila leta 1816 posvečen v duhovnika in kjer je nato postal stolni 
kaplan in pridigar. Ljubljanski škof avguštin Gruber ga je leta 1818 imenoval za svojega dvornega kapla-
na in konzistorialnega tajnika, leta 1824, ko je zasedel salzburško nadškofovsko katedro, pa ga je vzel s 
seboj na novo delovno mesto. Kutnar je v salzburgu napredoval v cerkvenih službah: leta 1828 je postal 
konzistorialni svetnik in vicekustos, čez dve leti škofijski šolski nadzornik, leta 1832 pa stolni kanonik. 
Leta 1843 ga je takratni salzburški nadškof kardinal schwarzenberg imenoval za lavantinskega škofa. 
bil je prvi lavantinski škof slovenskega rodu. Dolžnostim, mdr. pastoralnim vizitacijam in skrbi za bo-
goslovce, se je kljub slabemu zdravju predano posvetil. Leta 1846 je cesar Ferdinand na njegovo prošnjo 
dodelil lavantinskemu kapitlju pravico do dveh infuliranih dignitarijev (prošta in dekana). Pokopan je v 
Šentandražu v grobnici, ki jo je bil v kapeli sv. Križa (le-to je dal olepšati z neoklasicističnim pročeljem) 
na pokopališču pripravil za lavantinske škofe.

Portret (enojni), olje/platno, 92,5 x 75,5 cm

Podnapisa ni. 

Literatura: KovaČiČ 1928, str. 362–363; LuKMan 1932, str. 597; DoLinar 1983, str. 425–426.
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Kat. 34
ANTON MARTIN SLOMŠEK (anton Martin slomšek)
lavantinski knezoškof 1846–1862

rodil se je 26. novembra 1800 na slomu (zaselek uniše) pri Ponikvi kmečkim staršem Marku in Mariji, 
rojeni Zorko. kot prvi izmed osmih otrok. na Ponikvi se je odlikoval kot najboljši učenec nedeljske šole, 
ki jo je bil vpeljal kaplan jakob Prašnikar. Čeprav naj bi na očetovo željo ostal na kmetiji, sta mati in 
Prašnikar dosegla, da je šolanje nadaljeval. Šolal se je v celju, Ljubljani, senju in celovcu, kjer je stopil 
v semenišče in bil 8. septembra 1824 posvečen v duhovnika. Ponudbo predstojnikov za doktorski študij 
je odklonil, ker se je odločil za dušno pastirstvo. Kot kaplan je od leta 1825 služboval na bizeljskem in 
od 1827 pri novi cerkvi, leta 1829 je nastopil mesto spirituala v celovcu, v letih 1838–1844 pa je bil 
nadžupnik, dekan in dekanijski šolski nadzornik v vuzenici. na predlog lavantinskega škofa Franca 
Ksaverja Kutnarja je leta 1844 postal kanonik in se preselil v Šentandraž, kjer je opravljal tudi dolžno-
sti škofijskega šolskega nadzornika. aprila 1846 je prevzel celjsko opatijo, vendar je bil po Kutnarjevi 
smrti že 30. maja imenovan za lavantinskega škofa; 5. julija je bil v salzburgu posvečen, 19. julija pa v 
Šentandražu slovesno umeščen. Po večletnih prizadevanjih mu je uspelo, kar so predhodniki že dolgo 
neuspešno poskušali; dosegel je preureditev škofijskih meja, s katero je lavantinska škofija postala prete-
žno slovenska, in leta 1859 preselil škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor. umrl je v duhu svetosti 24. 
septembra 1862; pokopali so ga na mariborskem mestnem pokopališču, leta 1941 so njegove posmrtne 
ostanke prenesli v frančiškansko cerkev, 1978 pa v stolnico. uradni naziv »častitljivi božji služabnik« 
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mu je bil priznan 13. maja 1996, 19. septembra 1999 pa ga je papež janez Pavel ii. v Mariboru razglasil 
za blaženega. slomšek si je prizadeval za versko in moralno prenovo ter za izobraževanje in kulturni 
dvig slovenskega naroda, spodbujal je narodno zavest, ki naj bi temeljila na spoštovanju lastnega jezika 
in zgodovine. bil je izjemen pridigar ter plodovit nabožni in vzgojno-izobraževalni pisatelj in pesnik. 
Leta 1846 je začel izdajati almanah Drobtinice, leta 1851 pa je bila na njegovo pobudo za izdajo knjig 
v domačem jeziku ustanovljena Mohorjeva družba. Za duhovnike je uvedel pastoralne konference in 
duhovne vaje, za vernike pa ljudske misijone, pobožnosti in bratovščine. ustanovil je tudi molitveno 
bratovščino sv. cirila in Metoda za zedinjenje pravoslavnih s katoliško cerkvijo, ki se je uspešno razši-
rila po vzhodni in srednji evropi. 

Portret (enojni), olje/platno, 143,5 x 96 cm, sig. in dat.: H. / Hanson / 1846.

Podnapisa ni. 

Literatura: KovaČiČ 1928, str. 363–397; GraFenauer, GsPan 1967, str. 367–379; DoLinar 1983, 
str. 708–710; vriŠer 1992, str. 67, 68; LavriČ 2013, str. 30, 31.

ANA LAvRIČ



93

Izbor literature:

Karl aMon, agricola Georg, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographi-
sches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 7–8.

Karl aMon, Georg agricola, Lebensbilder steirischer Bischöfe (ur. Michaela Kronthaler), Graz-Wien-
-Köln 2002 (veröffentlichungen des steiermärkischen Landesarchivs, 29), str. 79–80.

France M. DoLinar, Kuenburg joseph ernest Gandolph, Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz), berlin 1983, str. 419–420. 

France M. DoLinar, Kuttnar Franz Xaver, Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 
1945. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz), berlin 1983, str. 425–426.

France M. DoLinar, schrattenbach vinzenz joseph Franz sal., Die Bischöfe der deutschsprachigen 
Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz), berlin 1983, str. 671–672.

France M. DoLinar, Zimmermann ignaz Franz sales, Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz), berlin 1983, str. 838–839. 

France M. DoLinar, attems joseph oswald, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 
1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 16–17.

France M. DoLinar, Firmian vigilius augustin Maria, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 117–118.

France M. DoLinar, Fürstenberg in Mösskirch Philipp carl, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 140–141.

France M. DoLinar, Priamis albert, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein 
biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 351–352.

France M. DoLinar, stadion Franz caspar, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. 
Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 480–481.

France M. DoLinar, Thurn und taxis johann baptist, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 515–516.

France M. DoLinar, Mariborsko-lavantinska škofija, Enciklopedija Slovenije, 6, Ljubljana 1992, str. 
411–412

France M. DoLinar, Götz Leonhard, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein 
biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 231–232.

France M. DoLinar, Paumgartner erhard, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. 
Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 518–519.

France M. DoLinar, Pewerl (Pewrl) Leonhard, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 
1648. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 526–527.

France M. DoLinar, renner Philipp, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein 
biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 577–578.

France M. DoLinar, rettinger von Wispach Martin herkules, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei-
ches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 579.

France M. DoLinar, schweinpeck Theobald, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 
1648. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 656. 

France M. DoLinar, stobaeus von Palmburg Georg, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 
bis 1648. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 681–682.

France M. DoLinar, almerich Grafendorf (Grafendorfer) (ocist), Die Bischöfe des Heiligen Römi-
schen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 
2001, str. 333.

PORTRETNA GALERIJA LAvANTINSkIh škOfOv



94

France M. DoLinar, Dietrich Wolfhauer (Wolfsau), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 
bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 334–335.

France M. DoLinar, Gerhard von ennstal (osb), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 
bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 334.

France M. DoLinar, heinrich, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein bio-
graphisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 335.

France M. DoLinar, heinrich Krapff, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein 
biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 336.

France M. DoLinar, Karl von Friesach, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein 
biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 333.

France M. DoLinar, Konrad torer von törlein, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 
1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 337.

France M. DoLinar, Lorenz von Lichtenberg, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 
1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 338.

France M. DoLinar, Peter Kröll (chrell von reichenhall), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei-
ches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 
335–336.

France M. DoLinar, ulrich von haus, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein 
biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 333.

France M. DoLinar, Werner, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein bio-
graphisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 334.

France M. DoLinar, Franz ortner, Konrad von Fohnsdorf (Praitenfurt), Die Bischöfe des Heiligen 
Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), ber-
lin 2001, str. 669–670.

France M. DoLinar, christine troPPer, heinrich (von haus, helfenberg), Die Bischöfe des Heili-
gen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), 
berlin 2001, str. 212.

France M. DoLinar, Philipp renner, Lebensbilder steirischer Bischöfe (ur. Michaela Kronthaler), 
Graz-Wien-Köln 2002 (veröffentlichungen des steiermärkischen Landesarchivs, 29), str. 75–77.

erwin GatZ, Firmian Leopold Maximilian, Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 
1945. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz), berlin 1983, str. 191–192.

josef GeLMi, Thun und hohenstein Peter Michael vigil, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1648 bis 1803 (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 513–514.

ivan GraFenauer, alfonz GsPan, slomšek anton, Slovenski biografski leksikon, 3/10, Ljubljana 
1967, str. 367–379.

Manfred heiM, Friedrich Deys (Theis von Thesingen), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 
bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 133–134.

jan KoPiec, France M. DoLinar, roth johannes, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 
bis 1648. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 596–598.

jan KoPiec, France M. DoLinar, rüdesheim rudolf, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 1996, str. 601–
603.

Franc KovaČiČ, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928), Maribor 1928. 

august LeiDL, auersperg joseph Franz anton, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 
1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 19–21. 

ANA LAvRIČ



95

august LeiDL, Pötting-Persing sebastian, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. 
Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 347–348.

ana LavriČ, Spomenik škofa Antona Martina Slomška v mariborski stolnici. Slovenski narodni buditelj 
v likovni umetnosti, Ljubljana 2013 (umetnine v žepu, 8).

France LuKMan, Kutnar Franc Ksav., Slovenski biografski leksikon, 1/4, Ljubljana 1932, str. 597.

erwin naiMer, breuner Franz de Paula Xaver Ludwig jakob, Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 
45–46. 

erwin naiMer, Kuenburg johann sigmund, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 
1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 245–246.

jakob obersteiner, Die Bischöfe von Gurk (1072–1822), Klagenfurt 1969 (aus Forschung und Kunst, 5).

Franz ortner, eberhard von regensberg, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. 
Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 661–663. 

Franz ortner, Firmian Leopold anton eleutherius, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 
bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 111–113.

Franz ortner, Kuenburg Maximilian Gandolf, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 
1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 247–249.

Franz ortner, Leopold anton eleutherius reichsfreiherr von Firmian, Lebensbilder steirischer Bi-
schöfe (ur. Michaela Kronthaler), Graz-Wien-Köln 2002 (veröffentlichungen des steiermärkischen Lan-
desarchivs, 29), str. 110–114.

Franz ortner, Maximilian Gandolf Freiherr von Kuenburg (seit 1669 reichsgraf), Lebensbilder stei-
rischer Bischöfe (ur. Michaela Kronthaler), Graz-Wien-Köln 2002 (veröffentlichungen des steiermärki-
schen Landesarchivs, 29), str. 91–95.

anton oŽinGer, Zgodovina lavantinske škofije, Tvoja in moja Cerkev, Ljubljana 1982, str. 89–95. 

anton oŽinGer, Zgodovina mariborsko-lavantinske škofije, Verska, socialna in kulturna dediščina 
mariborske (nad)škofije. Katalog razstave (ur. igor Filipič), Maribor 2006, str. 11–13. 

jakob richter, stobej Palm(a)burg jurij, Slovenski biografski leksikon, 3/11, Ljubljana 1971, str. 488–489.

jakob richter, Zimmermann ignac Franc, Slovenski biografski leksikon, 4/15, Ljubljana 1991, str. 
817–818.

Markus ries, France M. DoLinar, Wolfhard von ehrenfels, Die Bischöfe des Heiligen Römischen 
Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, clemens brodkorb), berlin 2001, str. 
338.

Ferdinand ŠerbeLj, ernest amadej attems, doprsni portret, Upodobitve ljubljanskih škofov (ur. ana 
Lavrič et al.), Ljubljana 2007, str. 309, kat. št. 18.1.

Karlmann tanGL, Reihe der Bischöfe von Lavant, Klagenfurt 1841.

Marijan trŠar, stotero obrazov umetnosti, v: Stotero obrazov umetnosti. Donacija akademika profe-
sorja dr. Vinka Kambiča in Vilme Bukovec Kambič, Metlika 2005, str. 2–6. 

Lilijana urLeP, Škof Franc i. Gašpar pl. stadion in njegov opis lavantinske škofije, Arhivi, 34, 2011, str. 
465–476.

Verska, socialna in kulturna dediščina mariborske (nad)škofije. Katalog razstave (ur. igor Filipič), Ma-
ribor 2006. 

sergej vriŠer, a. M. slomšek v likovnih delih, Anton Martin Slomšek (ur. vili vuk), Maribor 1992, 
str. 67, 68.

PORTRETNA GALERIJA LAvANTINSkIh škOfOv



96

Portrait Gallery of the Bishops of Lavant

Summary

The portrait collection of the Lavantine bishops originates from the period in which ancestral portrait gal-
leries flourished in the secular, i.e. aristocratic milieu as well as in ecclesiastic circles. in the 1660s the collec-
tion was conceived by bishop Maximilian Gandolf Kuenburg, who commissioned painted portraits of his 
predecessors in the Lavantine see, beginning with the first bishop. The collection was continued by his suc-
cessors. in addition to the neighbouring bishoprics and monasteries, he most likely followed the example of 
saint Paul’s abbey, for which an ancestors’ gallery was commissioned by the ambitious abbot hieronymus 
Marchstaller in the 1620s with his ‘court’ painter Lorenz Glaber. 

as the basis of the gallery, a list of the Lavantine bishops with brief biographies, which was produced 
by the cathedral dean, subsequent provost augustin Mayr from 1656, was used. although the manuscript 
is incomplete and in many cases the data unreliable, it is an important historical source, which was comple-
mented with notes up to 1969. it is especially valuable due to the portrait miniatures which make one of the 
most extensive and interesting series in slovene manuscript material.

The peculiarity of the Lavantine portrait gallery are double portraits; in the collection there are as 
many as 17, from the first bishop ulrich of haus up to vigilius augustin Maria Firmian (1744–1753). The 
following portraits are single and conclude, as regards the Lavantine period, with anton Martin slomšek. 
The series of double portraits comprises three typological patterns: baroque-remodelled medieval, renais-
sance and representative baroque. With the application of these patterns, the Kuenburg’s painter tried to 
conform to the period of the bishops’ lives and to the corresponding historical styles. among the single 
portraits there are also some older ones. The portraits of the founder, salzburg archbishop eberhard, and of 
bishop Martin hercules rettinger most probably pre-date the gallery. The portrait of henry iii only filled 
a gap in the continuous series of bishops later (by 1724); he is the first to be portrayed as a prince-bishop 
(although Lavantine bishops are supposed to have borne this title since 1318). Formally it imitates the figure 
of Leopold anton Firmian who undoubtedly commissioned henry’s effigy. Francis caspar stadion, joseph 
oswald attems and vigilius augustin Maria Firmian also appear in replicas resp. copies of their images on 
the double portraits. joseph Francis anton auersperg is represented by two single portraits. The collection 
was subsequently complemented by a portrait of a bishop, most probably Peter vigilius Thun, who gave up 
the Lavantine see even before taking it up. Despite later additions, the gallery has remained incomplete, as 
otto Mörenstein, herbord, Wulfing stubenberg, henry Mer Leis, ulrich Wilaus and George are missing.

The portraits of bishops up to Maximilian Gandolf Kuenburg were made retrospectively and are 
mainly imaginative, but the portraits of Georg stobej and Leonhard Götz were painted with an obvious 
dependence on printed models. From Kuenburg on, all the portraits were painted after the model or at 
least copied after originals. comparative material has therefore also been included in research, especially 
figural tombstones, prints and oil paintings from other collections; there is more comparative material on 
the bishops who later took another see.

Most of the questions regarding the authors of the Lavantine portrait gallery remain unanswered. as 
regards the nature of the paintings, Kuenburg’s part is rather uniform, but the quality varies. We can there-
fore conclude that the main master, painting in sovereign brush strokes, was helped by less experienced 
collaborators, who tried to conceal their lack of skill in painting figures by emphasising the decorative ele-
ments. The second part of the gallery was created simultaneously with portraits of the actual bishops, and is 
therefore, despite the standard portrait pattern, more heterogeneous, as were its authors. The only portraits 
signed are those of Zimmermann by joseph Wachtl and of slomšek by christian heinrich hanson; there 
is no real basis for the Mantuani’s tentative attribution of the double portrait of joseph oswald attems and 
vigilius Maria Firmian to the painter josef adam Mölk, as there is none for the attribution of Kutnar’s por-
trait to Matevž Langus.

ANA LAvRIČ



97

ACTA hISTORIAE ARTIS SLOvENICA 20|1 ∙ 2015, 97–137

Slikarske zbirke grofov Herberstein 
Zbirki Janeza Ernesta I. in Janeza Ernesta II. 
v Gradcu in gradu Hrastovec 

Tina Košak
 

ugledna in družbenopolitično vplivna štajerska plemiška rodbina herberstein je imela v drugi 
polovici 17. in v 18. stoletju v kulturnem in umetnostnem razvoju notranjeavstrijskih dežel zelo 
pomembno vlogo. Med njenimi člani je bilo več umetnostnih naročnikov in zbirateljev, ki so v 
zgodnjem novem veku pomembno sooblikovali štajerski umetnostni prostor. v prvem delu študije 
o slikarskih zbirkah grofov herberstein, ki je bil objavljen v prvem zvezku devetnajste številke Acta 
historiae artis Slovenica, je bila z vidika zbirateljstva in zgodovine okusa podrobno analizirana 
umetnostna zbirka, ki jo je v svoji mestni rezidenci v Gradcu in v gradu hrastovec pri Lenartu 
po sredini 17. stoletja zasnoval član hrastovške rodbinske veje erazem Friderik grof herberstein.1 
Pričujoči prispevek kot nadaljevanje omenjene študije podaja analizo zbirateljskih praks članov 
rodbine, ki so imeli hrastovec v lasti po smrti erazma Friderika, od leta 1691, obenem pa osvetljuje 
spremembe v strukturi hrastovške slikarske zbirke in njeno umestitev v prenovljeni grajski interjer 
ter predstavlja novoodkrite podatke o lastništvu gradu hrastovec v 18. stoletju.

Dne 5. februarja 1691 je erazem Friderik grof herberstein v svojem testamentu za glavna 
dediča določil najstarejšega sina Karla Friderika in svojo drugo soprogo Marijo terezijo, rojeno 
grofico Lenghaimb.2 Lastništvo gradu hrastovec je po erazmovi smrti prevzel Karel Friderik grof 
herberstein. Kot je bilo omenjeno že v prvem delu študije, sta se med slikami iz hrastovške zbirke 
ohranili dve upodobitvi psov, za kateri lahko sklepamo, da sta bili njegovo naročilo (Pokrajinski 
muzej Maribor, sl. 1, 2).3 na ovratnici psa, upodobljenega na sliki Jazbečar, je namreč monogram 
C. F., ki ga dopolnjuje monogram V. H. na pendantu Pes v boju z medvedom. skupaj predstavljata 
začetnice nemške različice imena Karel Friderik grof herberstein (Carl Friedrich Von Herberstein). 
tudi slogovna analiza pendantov in primerjava z upodobitvami psov v sočasnem avstrijskem sli-
karstvu ter z deli iz zbirke erazma Friderika grofa herbersteina kažeta na to, da sta portreta psov, 
ki sicer razkrivata skromen slikarski rokopis, nastala okrog leta 1700 ali pozneje, torej v času, ko je 
bil lastnik hrastovca Karel Friderik grof herberstein.4

1 tina KoŠaK, slikarske zbirke grofov herberstein. Zbirka erazma Friderika grofa herbersteina v gradu hrastovec 
in v Gradcu, Acta historiae artis Slovenica, 19/1, 2014, str. 53 –91.

2 steiermärkisches Landesarchiv Graz (odslej stLa), Familienarchiv herberstein, Karton 43, heft 427, s.p.; stLa, 
Landrecht, testamenten 1688–1696, Karton 1014, s.p. 

3 KoŠaK 2014 (op. 1), str. 77–78.
4 Za slogovno in tipološko analizo obeh del gl. tina KoŠaK, Žanrske upodobitve in tihožitja v plemiških zbirkah na 

Kranjskem in Štajerskem v 17. in 18. stoletju, Ljubljana 2011 (tipkopis doktorske disertacije), str. 282–284, 438, kat. 
št. 108, 109.
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Karel Friderik, ki se je leta 1697 poročil z ano terezijo grofico saurau,5 je torej imel v lasti 
hrastovec od leta 1691. njegov lastnik ni ostal dolgo, vsekakor ne do svoje smrti leta 1739, kakor 
navajajo nekateri avtorji.6 iz več arhivskih dokumentov v fondih Deželna pravda (altes Landrecht) 
in rodbinski arhiv herberstein (Familienarchiv herberstein) v Štajerskem deželnem arhivu 
(steiermärkisches Landesarchiv), je namreč mogoče razbrati, da je gospostvo herberstein že več 
kot dve desetletji prej prešlo v roke upnikom močno zadolženega Karla Friderika, nato pa je grad 
kupil janez ernest i. grof herberstein, predstavnik glavne, t. i. štajerske rodovne linije herberstein. 
Poleg obvestila o prodaji gradu, naslovljenega na deželno vlado,7 pričajo o prodaji tako izvod kupo-
prodajne pogodbe med janezom ernestom i. in upniki Karla Friderika grofa herbersteina, izdan 
decembra 1715 in avgusta 1716, ki se je ohranil v družinskem arhivu herberstein,8 kot tudi navedba 
te pogodbe v rubriki Listine v inventarju zapuščine janeza ernesta i. grofa herbersteina.9 Da Karel 
Friderik grof herberstein ob svoji smrti leta 1739 ni bil več lastnik hrastovca, pa potrjuje tudi in-
ventar njegove zapuščine, v katerem hrastovec ni naveden.10 iz njega je mogoče razbrati tudi, da si 
Karel Friderik do smrti ni finančno opomogel, saj so člani inventarne komisije 22. oktobra istega 
leta njegovo celotno premoženje ocenili le na dober 901 goldinar.11 Podatki o njegovem kratkem 
lastništvu gradu hrastovec in zlasti slabem gmotnem položaju so dragoceni tudi za pojasnjevanje 
konteksta umetnostnih naročil v hrastovcu ob koncu 17. stoletja, saj poleg letnice 1688 na vhodu 
grajske kapele govorijo v prid tezi, da je stropno poslikavo v grajski kapeli in neohranjeno poslikavo 
stopnišča pri slikarju antoniu Maderniju (1660–1702) naročil njegov oče erazem Friderik grof 
herberstein.12 

5 Ludwig schiviZ von schiviZhoFFen, Der Adel in den Matriken der Stadt Graz, Graz 1909, str. 216.
6 Prim. France KiDriČ, herberstein, Slovenski biografski leksikon, 1, Ljubljana 1926, str. 302; vinko rajŠP, herber-

stein, Enciklopedija Slovenije, 4, 1990, str. 15; igor WeiGL, Dvorec Dornava in druge arhitekture jožefa hueberja 
na slovenskem Štajerskem, Dornava. Vrišerjev zbornik (ur. Marjeta ciglenečki), Ljubljana 2003 (tematska publi-
kacija Zbornika za umetnostno zgodovino), str. 34, op. 42.

7 stLa, Landrecht, Karton 404, heft 1, fol. 25–29v.
8 stLa, Familienarchiv herberstein, Karton 48, heft 451.
9 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 7v; za navedbo iste pogodbe v inventarju po janezu ernestu ii. grofu 

herbersteinu, sinu janeza ernesta i., leta 1780 prim. tudi stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 185v–186. 
10 stLa, Landrecht, Karton 408, heft 4.
11 stLa, Landrecht, Karton 408, heft 4, fol. 231.
12 Gl. barbara Murovec, antonio Maderni (1660–1702). je bil pozabljeni Weissenkircherjev zet iz capolaga 

1. Jazbečar, Pokrajinski muzej Maribor 2. Pes v boju z medvedom, Pokrajinski muzej Maribor 
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navedeni arhivski podatki o zgodovini lastništva gradu hrastovec v prvi polovici 18. stoletja 
so precej drugačni od do zdaj objavljenih, ki so razmeroma skopi in si večkrat celo nasprotujejo. 
France Kidrič in vinko rajšp tako denimo navajata, da je bil štajerski deželni upravitelj janez er-
nest grof herberstein lastnik hrastovca šele od leta 1735.13 njuni omembi letnice 1735 sta verjetno 
vezani na podatek v obsežnem genealoškem pregledu rodbine avtorja josepha augusta Kumarja, 
saj je že ta napačno domneval, da je janez ernest i. prevzel lastništvo hrastovca leta 1735.14 igor 
Weigl navaja, da je bil janez ernest grof herberstein vnuk erazma Friderika in sin Karla Friderika 
grofa herbersteina, grad pa naj bi podedoval po njegovi smrti leta 1739.15 Weiglovi podatki se ne 
ujemajo niti z genealoškimi podatki na rodovnem deblu rodbine herberstein (Pokrajinski muzej 
Ptuj-ormož) niti s podatki iz matičnih knjig, ki jih je objavil Ludvik schiviz von schivizhoffen.16 
iz obeh virov je namreč razvidno, da je ime janez ernest na začetku 18. stoletja pripadalo dvema 
članoma glavne rodovne linije herberstein, janezu ernestu i. grofu herbersteinu (1671–1726) in 
njegovemu sinu janezu ernestu ii. (1709–1780), da sta bila oba lastnika gradu hrastovec pa poleg 
že omenjene kupoprodajne pogodbe potrjujeta tako inventarja njunih zapuščin kot tudi potrdilo 
slednjega o prevzemu lastništva gospoščine hrastovec.17

o zbirateljskih preferencah janeza ernesta i. in janeza ernesta ii. grofa herbersteina in ure-
ditvi gradu hrastovec v času njunega lastništva pričata inventarja njunih zapuščin, ki ju hrani 
Štajerski deželni arhiv v Gradcu.18

Janez Ernest I. grof Herberstein (1671–1726)

janez ernest i., štajerski deželni upravitelj v letih 1703–1726, ki se je leta 1671 rodil v Gradcu kot 
sin janeza Ferdinanda i. grofa herbersteina in Marije rozine elizabete, rojene herberstein, je, kot 
rečeno, imel gospoščino hrastovec v lasti le desetletje med letoma 1716 in 1726. Po njegovi smrti je 

prvi attemsov freskant?, Slovenska umetnost in njen evropski kontekst. Izbrane razprave 1 (ur. barbara Murovec), 
Ljubljana 2007 (elektronske izdaje umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta steleta: http://uifs.zrc-sazu.si/
sites/default/files/9789612540494.pdf), str. 118; za vsebino poslikave stopnišča, ki jo je leta 1955 uničil požar, 
gl. barbara Murovec, Grafični cikli Ovidovih Metamorfoz in njihov vpliv na baročno slikarstvo na Slovenskem, 
Ljubljana 1998 (tipkopis magistrske naloge), str. 102  –107. Fotografijo poslikave stopnišča pred požarom hrani 
informacijsko dokumentacijski center Direktorata za kulturno dediščino (odslej inDoK center), Ministrstvo 
za kulturo. Za opis in stanje obeh poslikav na začetku 20. stoletja gl. umetnostnozgodovinski inštitut Franceta 
steleta, Znanstvenoraziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti (odslej uiFs Zrc saZu), 
terenski zapiski Franceta steleta, zvezek XXXiv, 22. 6.–25. 6. 1925, fol. 45v–46v, 51. Manjše fragmente fresk s 
stopnišča, ki so se po požaru ohranili, so sneli, restavrirali in shranili v mariborskem Pokrajinskem muzeju, kjer 
so še zdaj; prim. inDoK center, Ministrstvo za kulturo, spisovno gradivo, hrastovec; Pokrajinski muzej Maribor, 
fotodokumentacija, št. neg. 367–c/2.

13 KiDriČ 1926 (op. 6), str. 302; rajŠP 1990 (op. 6), str. 15.
14 joseph august KuMar, Geschichte der Burg und Familie Herberstein in drei Theilen, 2, Wien 1817, str. 46. 
15 WeiGL 2003 (op. 6), str. 34, op. 42. Pri navedbi janeza Friderika v opombi je verjetno napaka, saj avtor v glavnem 

besedilu, na katerega se opomba navezuje, omenja Karla Friderika grofa herbersteina. 
16 Za vpis rojstva (5. 6. 1671) in smrti (6. 12. 1726) janeza ernesta i. herbersteina gl. schiviZ von schiviZhoF-

Fen 1909 (op. 5), str. 77, 285. v literaturi se pojavlja tudi letnica smrti 1746, ki pa je napačna; prim. npr. KuMar 
1817 (op. 14), str. 46; KiDriČ 1926 (op. 6), str. 302, 302; rajŠP 1990 (op. 6), str. 15.

17 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 7v; stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 185v–186; stLa, Familie-
narchiv herberstein, Karton 50, heft 472.

18 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1; stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3.
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lastništvo hrastovca formalno prevzela njegova vdova Marija Šarlota Doroteja, rojena grofica Di-
etrichstein, od nje pa leta 1731 njun najstarejši sin janez ernest ii.,19 ki je bil 13. marca 1709 krščen 
v Gradcu kot janez ernest siegfried jožef.20 Kot njegov boter je v krstni matici izpričan štajerski 
deželni glavar in strasten zbiratelj slik jurij seyfried grof Dietrichstein, ki je bil s herbersteini rod-
binsko tesno povezan;21 glede na obstoječe rodovne raziskave je bil stric soproge janeza ernesta i. 
in matere janeza ernsta ii., Šarlote Doroteje, hkrati pa je bil tudi poročen z Marijo rozalijo grofico 
herberstein.22 janez ernest ii. grof herberstein je bil torej starejši brat ljubljanskega škofa Karla 
janeza grofa herbersteina (1719–1787, prim. Priloga 1).23 

 v popisu zapuščine janeza ernesta i. v hrastovcu, spisanem januarja 1727, so poleg uvodne-
ga pojasnila o prevzemu lastništva gradu podane zgolj sumarne vrednosti gospoščine in novopri-
dobljena oprema. opozorilo na začetku kratke rubrike s premičninami navaja, da je bila oprema, 
ki je bila v gradu še za časa prejšnjih lastnikov, inventarizirana ob nakupu gradu, zato v tem 
inventarju ni bila ponovno navedena (gl. Priloga 2). inventarja, sestavljenega ob nakupu gradu, 
med ohranjenim arhivskim gradivom (še) ni bilo mogoče najti. na podlagi popisa slik v njem bi 
verjetno lahko podrobneje opredelili, kako velik del zbirke erazma Friderika je novi lastnik pri-
dobil ob nakupu gradu in kakšna sta bila struktura in obseg zbirke leta 1715 oziroma 1716. o tem, 
da je janez ernest i. skupaj z gradom prevzel tudi precejšnji del slikarske zbirke erazma Friderika, 
sicer pričajo številne ohranjene slike iz hrastovca v zbirkah pokrajinskih muzejev v Mariboru in 
na Ptuju, ki jih je bilo mogoče identificirati v zapuščinskem inventarju erazma Friderika.24 

v popisu zapuščine janeza ernesta i. v hrastovcu slike niso navedene, zaradi česar bi mogli 
sklepati, da po nakupu gradu slikarske opreme ni bistveno dopolnjeval. Čeprav inventar o slikar-
ski opremi v hrastovcu molči, pa je mogoče na podlagi obsežnega popisa slik v mestni rezidenci v 
Gradcu janeza ernesta i. brez zadržkov označiti za enega pomembnejših štajerskih zbirateljev konca 
17. oziroma začetka 18. stoletja. njegova zbirka slik v palači na ulici herrengasse v središču Gradca25 
je bila namreč (skupaj s štirimi pozlačenimi okvirji) ocenjena na kar 3995 goldinarjev in pol in je po 
popisu sodeč vključevala zelo kvalitetna slikarska dela. Primerjava z vrednostmi umetnostnih zbirk 
v drugih dokumentiranih štajerskih zapuščinskih inventarjih razkriva, da je bila ena dragocenejših 
umetnostnih zbirk na Štajerskem na začetku 18. stoletja in obenem najdragocenejša med doku-
mentiranimi zbirkami grofov herberstein. njena vrednost je bila denimo več kot tisoč goldinarjev 

19 Za prenos lastništva hrastovca na janeza ernesta ii. gl. Familienarchiv herberstein, Karton 50, heft 472.
20 schiviZ von schiviZhoFFen 1909 (op. 5), str. 104.
21 jurij seyfried grof Dietrichstein kot naročnik in zbiratelj še ni bil celostno obdelan, do zdaj so bila podrobneje 

obravnavana le njegova naročila pri slikarju Franzu steinpichlerju; gl. Lore viLLenave, Der innerösterreichische 
Maler Franz Steinpichler (1630–1714), Graz 1996 (tipkopis magistrske naloge); za posamezna dela v Dietrichstei-
novem zapuščinskem inventarju prim. tudi KoŠaK 2011 (op. 4), str. 41, 44, 47–48; KoŠaK 2014 (op. 1), str. 58.

22 Gl. http://genealogy.euweb.cz/dietrich/dietrich3.html (stanje: 10. 8. 2015); schiviZ von schiviZhoFFen 
1909 (op. 5), str. 217.

23 Za ljubljanskega škofa Karla janeza grofa herbersteina gl. npr. France KiDriČ, herberstein Karel janez, Slovenski 
biografski leksikon, 1, Ljubljana 1926, str. 303–313; France Martin DoLinar, herberstein, Karl johann reichsgraf 
von, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches. 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz), 
berlin 1990, str. 182–“183; Herbersteinov simpozij v Rimu (ur. edo Škulj), celje 2004; France Martin DoLinar, 
Ljubljanski škofje, Upodobitve ljubljanskih škofov (ur. ana Lavrič, Marja Lorenčak, blaž resman, Ferdinand 
Šerbelj), narodna galerija, Ljubljana, 2007, str. 48 –51; France Martin DoLinar, Ljubljanski škofje, Ljubljana 
2007, str. 211–230 (z literaturo).

24 KoŠaK 2014 (op. 1), str. 53–91.
25 Za lokacijo stavbe gl. stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 44v.
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višja od skupne vrednosti graške in hrastovške zbirke erazma Friderika grofa herbersteina, ocen-
jene dobra tri desetletja prej,26 ter precej višja od vrednosti dobro desetletje prej inventarizirane 
zbirke janeza seyfrieda kneza eggenberga, deželnega vladarja Kranjske med letoma 1673 and 1692, 
v njegovi rezidenci v dvorcu Waldstein na Štajerskem (2948 goldinarjev).27 Primerljiva je bila denimo 
z vrednostma sicer precej večje slikarske zbirke ignaca Marije grofa attemsa v Palais attems (3436 
goldinarjev), ki jo je ob popisu attemsove zapuščine leta 1733 ocenil slikar veit hauckh,28 in zbirke 
Franca ehrenreicha grofa trauttmansdorffa, popisane leta 1719 v njegovi graški rezidenci (3804 
goldinarjev),29 a denimo precej nižja od vrednosti leta 1715 popisane zbirke jurija seyfrieda grofa 
Dietrichsteina v njegovi palači v Gradcu (5768 goldinarjev).30 

Kljub visoki vrednosti so bile slike le manjši del grofovega premoženja. v njegovi zapuščini 
v Gradcu je tako inventarna komisija31 med drugim popisala tudi za dobrih 8143 goldinarjev sre-
brnine in zlata, za 1913 goldinarjev oblačil in za 4029 goldinarjev različnih kosov pohištva,32 med 
katerim je bila posebej dragocena 1200 goldinarjev vredna »nizozemska« tapiserija v Parada Zim-
mer.33 vrednost palače na herrengasse, vključno s celotno zapuščino, je komisija ocenila na 63.404 
goldinarjev in 18 krajcarjev.34

v popisu slik, ki so visele na stenah mestne rezidence janeza ernesta i. herbersteina, se zrcali-
jo sočasni zbirateljski trendi, ki jih je opaziti tudi v zbirkah drugih omenjenih štajerskih plemičev. 
Čeprav so bile v zbirki zastopane vse pomembnejše ikonografske zvrsti, so med 162 navedenimi 
slikami močno prevladovala dela s profano vsebino. skoraj tretjino je bilo krajin, razmeroma ve-
liko je bilo tudi tihožitij in lovskih prizorov. sledili so portreti, enofiguralne doprsne upodobitve, 
žanrski prizori in bitke. razmeroma malo je bilo alegorij in mitoloških upodobitev. Med prepoz-
nanimi nabožnimi prizori jih je bila večina novozaveznih in upodobitev svetnikov, preostali pa so 

26 Za vrednosti graške in hrastovške zbirke erazma Friderika grofa herbersteina, ki sta bili skupaj ocenjeni na nekaj 
več kot 2884 goldinarjev, gl. KoŠaK 2014 (op. 1), str. 58, 80–89.

27 stLa, Landrecht, Karton 162, s.p. navedbe slik, popisane v inventarju janeza seyfrieda kneza eggenberga, so bile 
deležne podrobnejših raziskav med pripravami na razstavo in katalog Aus Ost und West. Kostbarkeiten der ehe-
maligen Eggenbergischen Sammlungen, schloss eggenberg, Graz 1986 (uvodne študije in katalog barbara ruck). 
takrat je bilo v inventarju identificiranih tudi več ohranjenih del. na transkripcijo in objavo, ki bi omogočili 
nadaljnje primerjalne študije historiata zbirke, pa inventar še čaka.

28 Poleg zbirke v graški Palais attems je imel ignac Marija grof attems tudi večjo zbirko slik v dvorcu neu Gösting 
(ocenjeno na 933 goldinarjev in pol), s slikami pa je opremil tudi gradove slovenska bistrica, brežice, Štaten-
berg in Podčetrtek. Prim. stLa, archiv attems, Karton 8, heft 59, fol. 37–45v (zlasti 45v), 69v–77v (zlasti 77v), 
92–97v, 118–124v, 141–143, 159–160v; za transkripcijo popisov slik v zapuščinskem inventarju ignaca Marije 
grofa attemsa gl. Georg Matthias Lechner, Der Barockmaler Franz Karel Remp (1675–1718), Wien 2010 (tip-
kopis doktorske disertacije), str. 227–240; za zbirko ignaca Marije grofa attemsa in za johanna veita hauckha kot 
inventarnega cenilca attemsove zbirke prim. igor WeiGL, Matija Persky. Arhitektura in družba sredi 18. stoletja, 
Ljubljana 2000 (tipkopis magistrske naloge), str. 63; igor WeiGL „Die einheimischen bewundern die Gemälde“. 
Graf ignaz Maria von attems-heiligenkreuz als auftraggeber und sammler, Osterweiterung – Westerweiterung, 
11. Österreichischer Kunsthistorikertag. Kunsthistoriker 18/19, 2001–2002, str. 50–55. 

29 stLa, Landrecht, Karton 1344.
30 stLa, Landrecht, Karton 130, s.p.
31 Kot člana komisije sta podpisana joseph grof Wurmbrand in jörg sigmundt grof auersperg (stLa, Landrecht, 

Karton 406, heft 1, fol. 63v).
32 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 22–34v.
33 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 31: Niederländische Spalier auf eine Facon mit Gold eingetragenen nebst 

zweÿ gemahlene Stucken pr. 1200 fl.
34 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 46v–47.
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predstavljali starozavezne teme. 
Podobno kot struktura zbirke erazma Friderika grofa herbersteina v Gradcu in hrastovcu 

tudi zastopanost ikonografskih zvrsti v zbirki janeza ernesta i. grofa herbersteina v Gradcu, zlas-
ti večja deleža krajin in tihožitij ter razmeroma majhen delež posvetnih upodobitev in alegorij, 
potrjuje, da so večji štajerski zbiratelji konec 17. in na začetku 18. stoletja (z zmernim časovnim 
zamikom) sledili širšim evropskim zbirateljskim trendom. Postopnemu zmanjševanju števila reli-
gioznih prizorov je namreč v zahodnoevropskih zbirkah mogoče slediti že od druge polovice 16. 
stoletja, torej takoj po protestantskem ikonoklazmu ter istočasno z uveljavljanjem žanrskih upodo-
bitev in krajine kot samostojnih zvrsti.35 Prav naraščanje števila krajin – med njimi sta bili v zbirki 
janeza ernesta i. tudi skupini 8 in 16 del, za katere lahko domnevamo, da so bila manjših dimenzij 
– je denimo že pred sredino 17. stoletja zaznamovalo nizozemske in flamske zbirke,36 od šestdesetih 
let 17. stoletja pa je bil tak trend prisoten tudi na Kranjskem.37 

Popis slik v inventarju zapuščine janeza ernesta i. je pri ugotavljanju grofovih zbirateljskih 
preferenc in tudi zgodovine okusa na Štajerskem posebno dragocen tudi zaradi številnih atribucij. 
ob dejstvu, da so te sicer v notranjeavstrijskih zapuščinskih inventarjih izredno redke, je izjemen 
dokument. Za razliko od denimo inventarjev po erazmu Frideriku grofu herbersteinu, v katerih 
je bil kot edino atribuirano delo dokumentiran na 900 goldinarjev ocenjeni »rubensov original« iz 
njegove graške zbirke,38 inventar zapuščine janeza ernesta i. v Gradcu navaja avtorstva pri več kot 
tretjini navedb, kar nam omogoča podrobnejšo analizo njegovega umetnostnega okusa. 

 Če je erazem Friderik herberstein pri snovanju svoje graške in hrastovške slikarske 
opreme rad posegal predvsem po delih nizozemskih in flamskih slikarjev, je v zbirki janeza er-
nesta i. opaziti večje zanimanje za sočasne srednjeevropske slikarje, zlasti tiste, ki so delovali v 
avstrijskih deželah. stene njegove hiše v Gradcu sta tako zapolnjevali upodobitvi sv. boštjana in 
sv. andreja hansa adama Weissenkircherja (1646–1695, št. 6, 83),39 trije lovski prizori in Daniel 
v levnjaku carla andreasa rutharta (1630–1703, št. 7, 8, 71, 72),40 Morski triumf (morda neptu-
nov triumf) bavarskega slikarja hansa rottenhammerja (1564–1625, št. 3), Judita s Holofernovo 

35 Gl. npr. Keith P. F. MoXeY, Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, and the Rise of Secular Painting in the Context of the 
Reformation, new York 1977 (outstanding Dissertations in the Fine arts. a Garland series), str. 109–196; Larry 
siLver, Peasant Scenes and Landscapes. The Rise of Pictorial Genres in the Antwerp Art Market, Philadelphia 
2006, str. 1–16.

36 Za zastopanost krajin v nizozemskih zbirkah prim. zlasti john Michael Montias, Artists and Artisans in Delft. 
A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century, Princeton 1982, str. 242, tabela 8.3; john Michael Montias, 
Works of art in seventeenth-century amsterdam. an analysis of subjects and attributions, Art in History. Hi-
story in Art. Studies in Seventeenth-Century Dutch Culture (ur. David Freedberg, jan de vries), santa Monica 1991, 
str. 350–351, tabela 2.

37 Za zastopanost krajin v zbirkah kranjskega plemstva med sredino 17. in sredino 18. stoletja gl. KoŠaK 2011 (op. 
4), zlasti str. 25–31.

38 KoŠaK 2014 (op. 1), str. 57–59.
39 Wilhelm suida in anny rosenberg Gutmann sta Weissenkircherju pripisala dve sliki z upodobitvijo sv. boštjana 

(Graz, alte Galerie, inv. št. 147; rim, Galleria corsini), vendar sta bili atribuciji pozneje ovrženi. Prim. Wilhelm 
suiDa, hans adam Weissenkircher, Belvedere, 5, 1924, str. 75; anny rosenberG-GutMann, Hanns Adam 
Weissenkirchner. Sein Leben und Seine Kunst, Wien-Graz-Leipzig 1925, str. 35, 41; barbara rucK, Hans Adam 
Weissenkircher. Fürstlich Eggenbergischer Hofmaler (1646–1695). Mit einem Versuch zur Rekonstruktion des Pro-
grammes für seinen allegorischen Gemäldezyklus im Eggenberger Planetensaal, Graz 1982 (tipkopis doktorske di-
sertacije), str. 164–165. slika z upodobitvijo sv. andreja v slikarjevem ohranjenem opusu ni bila dokumentirana.

40 Številke v oklepajih predstavljajo zaporedne številke slik, popisanih v inventarju zapuščine janeza ernesta i. grofa 
herbersteina v Gradcu. Za transkripcijo popisa njegove slikarske zbirke gl. Priloga 2.
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glavo in neznan, bržkone historični oz. mitološki prizor slikarja Spillbergerja (št. 4, 84; verjetno 
gre za na Dunaju delujočega johanna von spillenbergerja, ca. 1628–1679, čigar dela najdemo tudi v 
zapuščini grofov attems),41 dve krajini enega izmed Faistenbergerjev – bržkone krajinarja antona 
(1663–1708; št. 70, 92) 42 – ter bitki Georga Philippa rugendasa (1666–1742, št. 90). Hannsa Grafa, 
ki je v herbersteinovem inventarju naveden kot avtor dveh pastirskih prizorov (št. 91), bi lahko 
povezali z dunajskim slikarjem johannom baptistom (hansom) Grafom (1654–1710),43 atribucijo 
manjše upodobitve bitke slikarju Wechterju (št. 106) pa morda z enim izmed članov istoimen-
ske nürnberške družine slikarjev in bakrorezcev.44 Med slikami v zbirki janeza ernesta i. je bila 
tudi doprsna podoba, pripisana Giovanniju Pietru de Pomisu (o. 1569–1633), v Gradcu delujočemu 
slikarju, medaljerju in arhitektu lombardskega porekla (št. 107).45 Podobno kot v nekaterih večjih 
štajerskih zbirkah srečamo v inventarju po janezu ernestu i. tudi atribucije velikima nemškima 
renesančnima mojstroma albrechtu Dürerju (1471–1528) in Lucasu cranachu (o. 1472–1553).46 
Dürerju je bila pripisana na 50 goldinarjev ocenjena slika svetih treh kraljev (št. 99), cranachu pa 
12 goldinarjev vredna upodobitev Marije in na 30 goldinarjev ocenjena Judita s Holofernovo glavo 
(št. 29, 98).

tudi med nizozemskimi in flamskimi slikarji so prevladovali tisti, ki so delovali na avs-
trijskem. Poleg upodobitve treh satirov bartholomeusa sprangerja (1546–1611, št. 19) so tako v 
graški palači viseli tudi Oznanenje pastirjem in pastirski prizor na Dunaju delujočega nizozem-
skega slikarja jana van ossenbecka (1623–1674, št. 79, 87), veliko cvetlično tihožitje nizozemskega 
slikarja verelsta (št. 110)47 in kar šest del (tri tihožitja z bakreno posodo, dve doprsni upodobitvi in 

41 Za johanna von spillenbergerja gl. npr. ruth baLjÖhr, Johann von Spillenberger, 1628–1679. Ein Maler des 
Barock, Weißenhorn 2003 (z literaturo). Doprsni upodobitvi iz zbirke grofov attems hrani alte Galerie, univer-
salmuseum joanneum v Gradcu (inv. št. 31, 32).

42 Za antona Faistenbergerja gl. Gerlinde Gruber, Faistenberger, anton, Allgemeines Künstlerlexikon. Die bilden-
den Künstler aller Zeiten und Völker, 52, München-Leipzig 2003, str. 286.

43 Za na Dunaju delujočega slikarja johanna baptista (hansa) Grafa gl. thomas Dreher, Graf, johann baptist, 
Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 60, München-Leipzig 2008, str. 82; 
prim tudi Georg Kasper naGLer, Neues allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten von dem Leben und den 
Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, El-
fenbeinarbeiter etc., 2, Leipzig 1835–1852, str. 318–319, ki omenja dunajskega slikarja hansa Grafa (morda misli 
na očeta z istim imenom: johann Graff) z drugačnimi biografskimi podatki (pred 1680–?). 

44 Za slikarsko družino Wechter gl. npr. Fritz traugott schuLZ, Wechter (Wächter, Wachter), Künstlerfamilie des 
16.–17. jhr., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von den Antike bis zur Gegenwart (ur. hans vollmer), 35, 
Leipzig 1942, str. 230–233.

45 o Giovanniju Pietru de Pomisu obsežneje npr. Giovanni Pietro de Pomis. Der innerösterreichische Hofkünstler, 
1569 bis 1633 (ur. Kurt Woisetschläger), Graz 1974; Dagmar Probst, Giovanni Pietro de Pomis (1569–1633). In-
nerösterreichischer Hofmaler und Propagandist des religionspolitischen Programms Ferdinands II, Graz 2014 (reihe 
habilitationen, Dissertationen und Diplomarbeiten, 42).

46 Prim. npr. inventar ignaca Marije grofa attemsa, stLa, archiv attems, Karton 8, heft 59, fol. 37v, 41; inventar 
jurija seyfrieda grofa Dietrichsteina, stLa, Landrecht, Karton 130, s.p.; inventar Franca ehrenreicha grofa trautt-
mansdorffa, stLa, Landrecht, Karton 1344, s.p. o tem, da so bili med avtorsko opredeljenimi deli tudi kopije, pa-
stiši in dela, naslikana v maniri navedenih slikarjev, gl. KoŠaK 2011 (op. 4), zlasti str. 44–45, 51, 80–82; KoŠaK 
2014 (op. 1), str. 57–59. 

47 na podlagi navedbe v inventarju ni mogoče z gotovostjo opredeliti, za katerega od članov nizozemske slikarske 
družine verelst gre; domnevamo lahko, da se atribucija navezuje na hermana (1641/42–1702), ki je deloval na 
Dunaju. Za verelste gl. npr. G. h. veth, aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilder. Pieter her-
mansz. verelst en zijne zoonen, Oud Holland, 14, 1896, str. 99–112; adriaan van der WiLLiGen, Fred G. Me-
ijer, A Dictionary of Dutch and Flemish Still-life Painters Working in Oils. 1525–1725, Leiden 2003, str. 203–205. 
Za hermana verelsta na Kranjskem prim. zlasti uroš Lubej, Prispevki k biografijam na Kranjskem delujočih 
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podoba starke) Flamca joannesa de cordue (pred 1645–1702, št. 66, 103, 114, 116). v popisu zbirke 
janeza ernesta i. je tako najti največ omemb corduovih del. Da je bil ta med štajerskimi naročniki 
bržkone zelo priljubljen, potrjujejo tudi navedbe njegovih slik v inventarjih zapuščin vdove jan-
eza seyfrieda kneza eggenberga, Marije antonije in jurija seyfrieda grofa Dietrichsteina pa tudi 
ohranjeni deli v zasebni zbirki grofov herberstein in tihožitji iz zbirke grofov attems v graški alte 
Galerie.48 severnjaški tip krajine je bil v zbirki janeza ernesta i. grofa herbersteina zastopan s tremi 
slikami na dunajskem dvoru delujočega Flamca reniera Megana (tudi Meganck, 1637–1690, št. 74, 
102).49 Da je bil okus janeza ernesta i. usmerjen tudi v nizozemsko-flamsko slikarstvo, se v pop-
isu njegove zbirke, zlasti pri navajanju različnih tipov krajin in žanrskih del, zrcali tudi v uporabi 
pridevnikov holländisch in niederländisch.50 

Med avtorsko opredeljenimi slikami v inventarju janeza ernesta i. so tudi dela, pripisana ve-
likim mojstrom nizozemske in flamske slikarske šole. najdragocenejša slika v zbirki je bila po 
mnenju inventarne komisije na kar 1000 goldinarjev ocenjeno Zmagoslavje smrti (št. 77), v inven-
tarju pripisano Pietru brueghlu ml. (o. 1565–1636), znanem kot Peklenskem brueghelu (nem. Höl-
len Brueghel).51 joseph Wastler je sliko v herbersteinovem inventarju identificiral z Zmagoslavjem 
Smrti, ki ga je okrog leta 1881 od grofov brandisov za 1000 goldinarjev odkupil graški Deželni 
muzej kot delo Pietra brueghla ml.52 brandisi so ga imeli še pred sredino 19. stoletja v mariborskem 
mestnem gradu.53 Zdaj je kot delo jana brueghla st. (1568–1625) v stalni zbirki graške alte Galerie 
(sl. 3).54 

flamskih in holandskih slikarjev druge polovice Xvii. stoletja, Acta historiae artis Slovenica, 2, 1997, str. 43–49; 
uroš Lubej, herman verelst, Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem (ur. barbara Mu-
rovec, Matej Klemenčič, Mateja breščak), Ljubljana 2005, str. 212 (z literaturo).

48 Za corduova dela v inventarjih zapuščin kneginje eggenberg in grofa Dietrichsteina gl. stLa, Landrecht, Karton 
163, s.p.; stLa, Landrecht, Karton 130, fol. 28v, 60v. Med deli iz zbirke attems v graški alte Galerie sta joannesu 
de cordui pripisani dve tihožitji (inv. št. 563, 860); za eno od njih gl. Gottfried bieDerMann, johannes de cor-
dua (um. 1630–1702). vanitas, mit totenkopf, v: Gottfried bieDerMann, Gabriele GMeiner-hÜbeL, chri-
stine rabensteiner, Bildwerke. Renaissance-Manierismus-Barock. Gemälde und Skulpturen aus der Steiermär-
kischen Landesmuseums Joanneum in Graz, Klagenfurt 1995, str. 80–81; ulrich becKer, johannes de cordua. 
vanity still Life, Alte Galerie-Masterpieces (ur. ulrich becker), Graz 2005, str. 138, kat. št. 48. Za sliki, pripisani 
joannesu in augustinu de cordui, v zasebni zbirki grofov herberstein gl. Aus Ost 1986 (op. 27) str. 75, kat. št. 
151–152.

49 Za Megana gl. npr. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von den Antike bis zur Gegenwart (ur. hans voll-
mer), 24, Leipzig 1930, str. 335 (geslo Megan, renier); rKD artists (http://www.rkd.nl/en/explore/artists/record?
query=megan+renier&start=0; stanje: 10. 6. 2014)

50 Prim. v Prilogi navedene slike pod št. 39, 40, 51, 56, 64, 100. 
51 izbor novejše temeljne literature o Pietru brueghlu ml. in janu brueghlu st.: Pieter Brueghel der Jüngere–Jan Bru-

eghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600. Tradition und Fortschritt (ur. Wilfried seipel), Kulturstifting ruhr 
essen, Kunsthistorisches Museum Wien, Lingen 1997; Klaus ertZ, christa nitze ertZ, Jan Brueghel der Ältere 
(1568–1625). Kritischer Katalog der Gemälde, 1–4, Linden 2008–2010; Brueghel Enterprises (ur. Peter van den 
brink), bonnenfantenmuseum Maastricht, Musées royaux des beaux-arts de belgique, brussel, Ghent-amster-
dam 2001.

52 joseph WastLer, Graz. Landschäftliche Gemäldegalerie, Repertorium für Kunstwissenschaft, 5, 1882, str. 413; 
prim. tudi theodor von FriMMeL, aus der steiermärkischen Landesgalerie zu Graz, Blätter für Gemäldekunde, 
3/1, 1906, str. 6–8; Wilhelm suiDa, Die Landesbildergalerie und Skulpturensammlung in Graz, Wien 1923; str. 
49–50, kat. št. 111.

53 rudolf Gustav PuFF, Maribor, njegova okolica, prebivalci in zgodovina, Maribor 1999 (prva nemška izdaja 1847), 
str. 32. 

54 Za Zmagoslavje smrti v graški alte Galerie gl. heinrich schWach, Führer durch die Landes-Bildergallerie, Graz 
1898, 11, kat. št. 75; Karl Lacher, Katalog der Landes-Bildergalerie in Graz, Graz 1903, str. 13, kat. št. 69 (dotlej 
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Kot delo Petra Pavla rubensa (1577–1640) je bila v inventarju zapuščine janeza ernesta i. na-
vedena slika nimfe in satira v krajini, ocenjena le na 50 goldinarjev (št. 82). navedbo prav toliko 
vredne upodobitve Marije slikarja Jordana (št. 17) lahko morda povežemo z enim izmed slikar-
jev jordaensov, katerih dela so bila dostopna na avstrijskem trgu, morda hansom (1555–1630) ali 
jacobom jordaensom (1593–1678).55 Reinbranda, ki so mu pripisali 100 goldinarjev vredno upodo-
bitev praporščaka (št. 86), pa lahko identificiramo z rembrandtom van rijnom (1606–1669). Kako 
zanesljive so atribucije, ki jih je inventarna komisija zabeležila z večjimi ali manjšimi odstopanji 
od uveljavljenih zapisov imen, je težko oceniti, domnevamo lahko, da so bile med zgoraj nave-
denimi atribuiranimi deli tudi kopije in pastiši, naslikani v slogu omenjenih mojstrov. na podlagi 
trenutnega stanja raziskav v inventarju popisanih slik, z izjemo brueghlove, še ni bilo mogoče 
identificirati s potrjenimi deli opusov umetnikov, ki so jim bile pripisane, saj opisi njihove vsebine 
niso dovolj natančni, da bi jih lahko zgolj na podlagi teh povezali z ohranjenimi umetninami. iden-
tifikaciji navedenih slik z znanimi deli bomo morda bliže, ko bosta podrobneje raziskani nadaljnja 
usoda graške zapuščine janeza ernesta i. in historiat tamkajšnje zbirke v drugi polovici 18. in v 19. 
stoletju.

Poleg številnih del flamske in nizozemske šole je inventarna komisija v zapuščini janeza er-
nesta i. prepoznala tudi dela beneške šole in jih povezala z najpomembnejšimi predstavniki cinque-
centa. Doprsno upodobitev zamorca so tako pripisali Paolu veroneseju (1528–1588, št. 108). Zaradi 
nizke vrednosti slike (ocenjena je bila le na 4 goldinarje) lahko domnevamo, da delo vendarle ni bil 
veronesejev original, temveč verjetneje kopija ali pastiš, naslikan v veronesejevi maniri. upodo-

še kot Peter brueghel ml.); FriMMeL 1906 (op. 52), str. 6–8 (z utemeljeno atribucijo janu brueghlu st.); suiDa 
1923 (op. 52), str. 49–50, kat. št. 111; Gottfried bieDerMann, jan brueghel d. Ä (1568–1625), triumph der 
todes, v: bieDerMann, GMeiner-hÜbeL, rabensteiner 1995 (op. 48), str. 58–61 (z napačno letnico 
(1723) herbersteinovega inventarja); ulrich becKer, jan brueghel the elder, triumph of Death, Alte Galerie 
2005 (op. 48), str. 120, kat. št. 39.

55 Za slikarje s priimkom jordaens gl. rKD artists: https://rkd.nl/en/home/artists#search=simple&query=jordaens 
(stanje: 12. 6. 2014); prim. tudi jean DenucÉ, Kunstausfuhr Antwerpens im 17. Jahrhundert. Die Firma Forcho-
udt, antwerpen 1931, str. 308.

3. Jan Brueghel st.: 
Zmagoslavje smrti, 
Gradec, Alte Galerie, 
Universalmuseum Joanneum
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bitve eksotov v beneškem slikarstvu 16. stoletja namreč niso bile redke; slikarju iz veronesejevega 
kroga oz. njegovemu posnemovalcu je bila na primer pripisana doprsna podoba zamorke, pred leti 
prodana na dražbi avkcijske hiše christie›s.56 Podobno lahko sklepamo, da je bila kopija ali pastiš 
tudi na les naslikana upodobitev filozofa, pripisana tintorettu (1518–1594, št. 97). Med predstavniki 
beneške šole je kot avtor na 50 goldinarjev ocenjene Večerje v Emavsu v inventarju naveden tudi eden 
izmed bassanov (št. 94). janez ernest i. se je lahko pohvalil tudi z manjšima bitkama, ki so ju člani 
inventarne komisije pripisali priljubljenemu francoskemu slikarju konjeniških prizorov jacquesu 
courtoisu (1621–o. 1676), bolj znanemu pod vzdevkom Le borgognone oz. bourguignon (št. 105).57 

Med številnimi imeni slikarjev v inventarju zapuščine janeza ernesta i. jih je tudi nekaj, ki jih 
(bržkone zaradi razlik v črkovanju) še ni bilo mogoče identificirati (npr. Volkart, Wecklen, Kerinz, 
Heiss, Westenrut58). Posebno pozornost pa pritegne na kar 500 goldinarjev ocenjeni Prehod čez 
Rdeče morje, pripisan neznanemu slikarju Vaigu (št. 78). tudi te kljub navedbi datacije 1597, kar je 
v notranjeavstrijskih zapuščinskih inventarjih redkost, v literaturi še ni bilo mogoče izslediti.

Primerjava atribucij, ikonografskih zvrsti in motivov v inventarju janeza ernesta i. z drugimi 
inventarnimi popisi večjih štajerskih zbirk kaže, da je bil okus janeza ernesta i. precej konven-
cionalen. Profani značaj njegove zbirke, v kateri, kot rečeno, izstopajo zlasti krajine in tihožitja, 
sovpada z večino dokumentiranih velikih štajerskih plemiških zbirk na začetku 18. stoletja, pa tudi 
s trendom, ki ga kaže večina večjih kranjskih zbirk.59 Podobno velja za omembe slikarjev. tudi v 
drugih večjih štajerskih plemiških zbirkah srečujemo dela, pripisana Dürerju, veroneseju, tin-
torettu, bassanu in rubensu. Podobno pogoste so atribucije lokalno delujočim srednjeevropskim 
(npr. ruthart, spillberger, Weissenkircher) ter nizozemskim in flamskim slikarjem (npr. ossen-
beeck, cordua), ki kažejo na sorodne zbirateljske preference štajerskih plemičev. občasno, kadar 
gre za opise slik enake tematike in istega avtorstva, pa jih je mogoče pojasniti tudi s prehajanjem 
posameznih slik iz ene zbirke v drugo. Že joseph Wastler je domneval, da je janez ernest i. brue-
ghlovo Zmagoslavje smrti pridobil iz zapuščine janeza seyfrieda kneza eggenberga (1644–1713),60 
saj je bil tudi v eggenbergovi zapuščini v dvorcu Waldstein inventariziran Der Vniuersal Tott, 
Von Prigl.61 eggenberg je Zmagoslavje smrti skupaj s šestimi drugimi slikami kupil pri flamskih 

56 christie’s south Kensington, old Master Pictures, št. dražbe: 9665, 11. 7. 2003, lot. 251; za reprodukcijo gl. http://
www.christies.com/lotfinder/lot/follower-of-paolo-caliari-il-veronese-portrait-4131738-details.aspx?intobject 
iD=4131738 (stanje: 7. 6. 2014).

57 o courtoisovih konjeniških prizorih in bitkah gl. npr. edward hoLt, the jesuit battle-painter jacques courtois 
(Le bourgignon), Apollo, 89, 1969, str. 212–223; Daniele De sarno PriGnano, Per jacques courtois, il borgo-
gnone, “pittore di battaglie, e vedute de’ paesi...”, A tu per tu con la pittura. Studi e ricerche di storia dell’arte, Faenza 
2002, str. 156–167. 

58 ime Westenrut ob navedbi tihožitja s posodjem in ribo sicer spominja na brata arnolda in bathasarja van We-
sterhouta, flamska bakrorezca in slikarja, ki sta v drugi polovici 17. in na začetku 18. stoletja delovala v rimu in 
Pragi. Ker pa med njunimi dokumentiranimi deli ni tihožitij, ju zgolj na podlagi teh podatkov za zdaj ne moremo 
z gotovostjo povezati z atribucijo v inventarju. Za slikarje Westerhoute prim. Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart (ur. hans vollmer), 35, Leipzig 1942, str. 446–447 (gesli Westerhout, 
arnold van; Westerhout, balthasar van); rKD artists (https://rkd.nl/en/explore/artists/record?query=westerhou
t+arnold&start=2; https://rkd.nl/en/explore/artists/record?query=westerhout&start=7; stanje: 13. 6. 2014).

59 Prim. KoŠaK 2011 (op. 4), zlasti str. 29, 32, 34.
60 WastLer 1882 (op. 52), str. 413; prim. tudi FriMMeL 1906 (op. 52), str. 6–8; suiDa 1923 (op. 52), str. 50, kat. 

št. 111; bieDerMann 1995 (op. 54), str. 58; becKer 2005 (op. 54), str. 120, kat. št. 39.
61 stLa, Landrecht, Karton 162, s.p. 
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trgovcih z umetninami Forchondtih kot delo Žametnega Brueghla (jana brueghla st.).62 Kot lahko 
razberemo iz seznama prodanih slik v Forchondtovi računski knjigi, je zanj odštel 330 cesarskih 
tolarjev (približno 495 goldinarjev), torej več kot trikrat več od vrednosti, ki je bila sliki pripisana 
ob njegovi smrti. 

ob dejstvu, da so člani družine brueghel naslikali več različic Zmagoslavja smrti, večinoma po 
invenciji Pietra bruegla st. (1525–1569), in ob podatku, da so bile tudi slednje večkrat kopirane,63 
ne moremo povsem izključiti možnosti, da gre v primeru herbersteinove in eggenbergove slike za 
dve različni deli. Podrobnejša primerjava popisov slik v zapuščinskih inventarjih janeza seyfrieda 
kneza eggenberga in janeza ernesta i. grofa herbersteina pa vendarle govori v prid Wastlerjevi 
tezi, saj kaže, da je iz eggenbergove zbirke verjetno prešlo v herbersteinovo tudi nekaj drugih del. 
Med inventarizacijo zapuščine janeza seyfrieda eggenberga leta 1713 in dve leti pozneje, leta 1715, 
ko je umrla njegova soproga Marija antonija, rojena orsini-rosenberg, so bili med popisanimi 
deli tudi Daniel v levnjaku in dva lovska prizora carla borromäusa andreasa rutharta ter ruben-
su pripisana upodobitev satira in nimfe (bržkone rubensova in Wildensova Pan in Siringa, ki jo 
je eggenberg kupil pri Forchondtih).64 vse se po opisu vsebine in atribucijah (rubensu pripisana 
slika pa tudi v ceni) povsem ujemajo s slikami v zapuščini janeza ernesta i.65 ta bi torej lahko del 
svoje zbirke pridobil iz zbirke eggenberg po smrti eggenbergove vdove Marije antonije.66 Med 
okoliščinami, ki lahko govorijo v prid te domneve, je poleg dejstva, da je bilo tovrstno prehajanje 
(delov) zbirk med zbiratelji v obdobju baroka običajen pojav, tudi podatek, da je bilo nekaj slik iz 
zbirke janeza seyfrieda kneza eggenberga identificiranih tudi v zapuščini grofov attems.67 Ker je 
bil janez seyfried knez eggenberg zelo zadolžen, je mogoče, da je bil po smrti njegovih dedičev del 
zbirke prodan tudi kot kompenzacija za dolgove.68

Posamezne navedbe slik v inventarju zapuščine janeza ernesta i. grofa herbersteina kažejo 
paralele tudi z opisi v inventarju zapuščine jurija seyfrieda grofa Dietrichsteina.69 tudi v Dietrich-
steinovem popisu zbirke v njegovi graški rezidenci srečamo De Pomisovo sliko, cvetlični tihožitji, 
pripisani slikarju verelstu, Wechterjeva in spillenbergerjeva dela ter Meganovo krajino. v prid 

62 DenucÉ 1931 (op. 55), str. 172–173. ob istem nakupu so Forchondti eggenbergu dobavili tudi Banket bogov 
Fransa Florisa de vriendta (zdaj v zbirki alte Galerie, inv. št. 57) za 220 tolarjev, sliko Pomone abrahama janssen-
sa, na kateri je krajino naslikal jan brueghel, tihožitje pa adriaen van utrecht, za 30 tolarjev, rubensovo sliko Pan 
in Siringa v krajini jana Wildensa za 180 tolarjev, sliko Fransa Woutersa za 60 tolarjev, bassanovo Noetovo barko 
za 100 tolarjev in Zadnjo večerjo hansa van Wechelena za 80 tolarjev.

63 Pieter Brueghel 1997 (op. 51); Dominique aLart, Did Pieter brueghel see his Father›s Paintings? some Metho-
dological and critical reflections, Brueghel Enterprises 2001 (op. 51), str. 46–57.

64 Prim. stLa, Landrecht, Karton 162, s.p.; Landrecht, Karton 163, s.p.; za rubensu in Wildensu pripisano sliko Pan 
in Siringa v računski knjigi Forchondtov gl. op. 62.

65 Prim. Priloga 2, št. 7, 8, 71, 82.
66 stLa, Landrecht, Karton 162, s.p.; stLa, Landrecht, Karton 163, s.p.
67 Aus Ost 1986 (op. 27), str. 61, 73, 84–85, kat. št. 142, 156, 160. nekaj slik iz zbirke janeza seyfrieda eggenberga je 

v lasti rodbine herberstein še zdaj, vendar so v njihovo last prišle po drugi poti, večina šele po prevzemu dvorca 
eggenberg po izumrtju moške linije eggenbergov.

68 o zadolženosti janeza seyfrieda kneza eggenberga gl. Gerhard bernd MarauscheK, Die Fürsten zu Eggenberg. 
Unter besonderer Berücksichtigung ihres Kunstmäzenatentums. 1568–1717, Graz 1968 (tipkopis doktorske diserta-
cije), str. 198, 202, 205–206; barbara Kaiser, Schloss Eggenberg, Landesmuseum joanneum, Graz 2006, str. 83; 
prim tudi renata KoMiĆ Marn, Kratka zgodovina rodbine eggenberg s posebnim ozirom na slovenski prostor, 
Kronika. Časopis za zgodovino in narodopisje, 63/1, 2015, str. 22.

69 stLa, Landrecht, Karton 130, s.p.
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domnevi, da podobnosti med herbersteinovo in Dietrichsteinovo zbirko vendarle ne gre v celoti 
pripisati zgolj sorodnim zbirateljskim preferencam obeh grofov, pa govori podatek, da je imel tudi 
Dietrichstein prav tako kot herberstein upodobitev svetih treh kraljev pripisano albrechtu Dürerju, 
pa tudi Marijo z jezusom pripisano Jordanu in Marijo z jezusom pripisano Lucasu cranachu. janez 
ernest i. herberstein bi torej lahko nekaj slik za svojo zbirko pridobil tudi iz zapuščine konec leta 
1714 umrlega jurija seyfrieda grofa Dietrichsteina,70 ki ga je ne nazadnje osebno dobro poznal. Kot 
rečeno, je bil prek soproge z njim rodbinsko povezan, Dietrichstein pa je bil tudi krstni boter nje-
govemu sinu janezu ernestu ii.71 Kot strasten zbiratelj je bil janez ernest i. bržkone tudi sicer dobro 
seznanjen z drugimi večjimi zbirkami. ob prodaji slik iz Dietrichsteinove zbirke pa bi rodbinske vezi 
zanj morda lahko pomenile prednost pri nakupu.

imena slikarjev, navedena v zapuščinskem inventarju janeza ernesta i., kažejo, da je bilo v 
njegovi graški zbirki razmeroma veliko starejših slikarskih del. avtorskih navedb slikarjev 16. in 
zgodnjega 17. stoletja je namreč v popisu precej več kot sočasnih slikarjev, o prisotnosti umet-
nin 16. stoletja v zbirki pa pričata tudi brueghlovo Zmagoslavje smrti in navedba letnice 1597 v 
inventarnem popisu Prehoda čez Rdeče morje. Zlasti ob številnih navedbah starejših umetnin v 
zbirki seveda ne gre izključiti možnosti, da je janez ernest i. del svoje zbirke ali katero od v popisu 
navedenih slik podedoval. Ker popisov zapuščin njegovih staršev, janeza Ferdinanda i. grofa her-
bersteina in Marije rozine elizabete grofice herberstein, ne poznamo, ostaja to vprašanje odprto.

janez ernest i. je imel manjšo zbirko slik tudi v dvorcu retzhof pri Lipnici na Štajerskem, ki ga 
je kupil leta 1718.72 Člani inventarne komisije so v njem popisali 20 del. ob tem so zabeležili, da je v 
dvorcu poleg navedenih slik, katerih vsota je bila ocenjena zgolj na 44 goldinarjev, še nekaj drugih 
nabožnih podob in portretov, ki jih niso ocenili. sklepamo lahko, da je šlo za dela manjše vrednosti, 
ki med ogledniki niso vzbujala posebne pozornosti. najdragocenejša slika v retzhofu je bila tako 
20 goldinarjev vredna Ugrabitve Sabink Frančiška Karla remba (1675–1718).73

iz zapuščinskega inventarja janeza ernesta i. grofa herbersteina je razvidno, da je imel ob 
smrti v lasti tudi grad slivnica (nem. burgschleiniz) pri Mariboru s pridruženo gospoščino Fram 
(nem. Frauheim), ki ga je kupil od Marije terezije grofice Dietrichstein.74 Popis pogodbe v rubriki 
»Listine« navaja, da je do prodaje prišlo leta 1717.75 ob nakupu slivnice je janez ernest i. prevzel 

70 Za vpis smrti jurija seyfrieda grofa Dietrichsteina, 27. 12. 1714, gl. schiviZ von schiviZhoFFen 1909 (op. 
5), str. 282.

71 schiviZ von schiviZhoFFen 1909 (op. 5), str. 104.
72 Za retzhof gl. npr. herwig ebner, Burgen und Schlösser in der Steiermark. Graz, Leibnitz, West-Steiermark, Wien 

1981, str. 146–147; Steiermark. Ohne Graz (ur. Kurt Woisetschläger, Peter Krenn), Graz 2006² (Dehio handbuch. 
Die Kunstdenkmäler Österreichs), str. 400.

73 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 49v. rembu pripisana slika Ugrabitev Sabink, katere nahajališče ni več 
znano, je bila leta 1879 popisana v fidejkomisnem popisu slikarske zbirke grofov attems (gl. archiv der alte 
Galerie der universalmuseum joanneum (Z 8408, št. 156), citirano po: Lechner 2010 (op. 28), str. 258). Pri-
merjava z zapuščinskim inventarjem ignaca Marije grofa attemsa kaže, da je bila v njem verjetno popisana kot 
del skupine štirih rembovih slik (verjetno pendantov) brez navedbe teme (št. 156: 4 grosse St[ücke] Von Remb à 
40 f 160); prim. archiv attems, Karton 8, heft 59, fol. 45, št. 156; Lechner 2010 (op. 28), str. 197, kat. št. Gv. 
12. ob podatku, da je bila attemsova Ugrabitev Sabink navedena v skupini štirih slik istih vrednosti in sorodnih 
dimenzij, ki so bili najverjetneje pendanti in pridobljeni kot celota, se zdi verjetneje, da je remb naslikal (vsaj) dve 
sliki Ugrabitve Sabink.

74 stLa, Landrecht, Karton 406, fol. 63; gl. Priloga 2.
75 stLa, Landrecht, Karton 406, zlasti fol. 7, 55. s tem se odpira vprašanje lastništva gradu slivnica med drugo po-

lovico 17. in koncem 18. stoletja, njegove opreme in historiata tamkajšnje slikarske zbirke. Predstavljena proble-
matika, ki je tu le okvirno začrtana, ostaja predmet nadaljnjih raziskav. Za dosedanje stanje raziskav o lastništvu 
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tudi precejšnji del tamkajšnje opreme.76 v njegovi zapuščini so ob inventuri leta 1727 popisali kar 
71 slik. v jedilnici je viselo 11 celopostavnih portretov članov rodbin Dietrichstein in herberstein, 
v sobi poleg nje 15 doprsnih portretov in 13 krajin, v stari jedilnici pa pet portretov Dietrichsteinov 
in platni z upodobitvama sv. boštjana ter abrahama in izaka, ki sta bili, podobno kot Ugrabitev 
Sabink v dvorcu retzhof, pripisani Frančišku Karlu rembu.77 v vogalni sobi, ki je bila, če sklepamo 
po opisu v inventarju, poslikana,78 so visele slike mesecev in štiri druge slike, ki niso bile vsebinsko 
opredeljene, s slikami pa je bila opremljena tudi grofova soba, v kateri je komisija popisala dve 
pastorali, žanrski prizor s plešočimi nizozemci, štiri cvetlična tihožitja in upodobitev nimfe in 
satira. Čeprav slike v slivnici niso dosegale vrednosti umetnin v graški zbirki, lahko po omenjenih 
atribucijah sklepamo, da je bila tamkajšnja slikarska oprema razmeroma kvalitetna. 

Janez Ernest II. grof Herberstein (Janez Ernest Siegfried Jožef, 1709–1780)  
 
Po smrti janeza ernesta i. leta 1726 je univerzalna dedinja njegove zapuščine postala njegova vdova 
Šarlota Doroteja grofica herberstein, rojena grofica Dietrichstein (1678–1737), ki je v lasti obdržala 
dvorca slivnico in rezthof, formalno lastništvo gospoščine hrastovec in palače herrengasse 3 v 
Gradcu pa se je leta 1731 preneslo na njunega sina janeza ernesta ii.79 ta je hišo v Gradcu prodal, 
lastnik hrastovca pa ostal do svoje smrti leta 1780.80 

Glede na letnico 1733 na stropnih štukaturah v galeriji v gradu hrastovec, ki jo v svojih te-
renskih zapiskih omenjata France stele in France Mesesnel,81 zdaj pa je ni več mogoče videti, 
smemo domnevati, da je janez ernest ii. začel temeljito prenovo gradu zelo kmalu po prevzemu 
lastništva. rodbinska grba herbersteinov in trauttmansdorffov nad portalom glavnega stopnišča 
in na dvoriščni strani vhodnega grajskega krila pa pričata, da je prenovo hrastovca nadaljeval še 

slivnice v 17. in 18. stoletju prim. ivan stoPar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, 1. Območje Maribora in Ptuja, 
Ljubljana 1990, str. 124–125, ki grofice Dietrichstein ne omenja, grofje herbersteini pa so kot lastniki navedeni 
med letoma 1608–1738. 

76 Da je bil precejšnji del slikarske opreme najverjetneje pridobljen za časa prejšnjih lastnikov gradu, je mogoče 
domnevati tudi na podlagi uvodnega komentarja v inventarju, ki poudarja, da je bila grajska oprema ob inventuri 
enake vrednosti in v podobnem stanju kot ob nakupu (prim. Priloga 2).

77 stLa, Landrecht, Karton 406, heft 1, fol. 69. rembu pripisano sliko z doprsno upodobitvijo sv. boštjana (katere 
nahajališče ni več znano) je imel v svoji zbirki tudi ignac Marija grof attems. upodobitve abrahama in izaka med 
rembovimi ohranjenimi oziroma do zdaj dokumentiranimi deli ni; prim. archiv attems, Karton 8, heft 59, fol. 
38, št. 11; Lechner 2010 (op. 28), zlasti str. 194, kat. št. Gv 1.

78 stLa, Landrecht, Karton 406, fol. 70: In dem gemahlenen Egg Zimer. Prim Priloga 2.
79 stLa, Familienarchiv herberstein, Karton 49, heft 463 (testament janeza ernesta i. grofa herbersteina, 30. sep-

tember 1726); za odlok o prevzemu lastništva zapuščine janeza ernesta i. gl. stLa, Familienarchiv herberstein, 
Karton 50, heft 472.

80 Za lastništvo in prodajo hiše herrengasse 3 v Gradcu prim. elisabeth schMÖLZer, Archivalische Vorarbeiten 
zür Österreichischen Kunsttopographie. Graz I: Adels- und Freihäuser, Graz 1993, str. 112–113; prim. tudi: Die 
Kunstdenkmäler der Stadt Graz. Die Profanbauten des I. Bezirkes Altstadt (ur. Wiltraud resch, Wolfgang czerny), 
Wien 1997 (Österreichische Kunsttopographie, 53), str. 195–196. Za datum smrti janeza ernesta ii. gl. schiviZ 
von schiviZhoFFen 1909 (op. 5), str. 301.

81 Za letnico 1733 na stropu galerije gl. uiFs Zrc saZu, terenski zapiski Franceta steleta, zvezek XLvii, 14. 7. 
1929, fol. 69v; inDoK center, Ministrstvo za kulturo, terenski zapiski Franceta Mesesnela, iii, 52, 1940. Kot na-
vaja anka aŠKerc, Baročni štuk na slovenskem Štajerskem, Ljubljana 1970 (tipkopis diplomskega dela), str. 19, 
35, op. 34, letnica na štukaturi v hrastovški galeriji že leta 1970 ni bila več vidna. Prim. tudi. WeiGL 2003 (op. 6), 
str. 33–34, ki napačno domneva, da je bil naročnik štukatur Karel Friderik grof herberstein. 
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po poroki z Marijo jožefo, rojeno trauttmansdorff, leta 1738.82 
spremembe lastništva gradu hrastovec, ki je torej na začetku 18. stoletja iz rok t. i. hrastovške 

rodovne linije herbersteinov prešel v posest glavne, štajerske, linije, so se odražale tudi v tamkajšnji 
slikarski zbirki, ki so jo novi lastniki gradu dopolnili in preuredili. o tem pričajo zlasti rodbinski 
portreti, ki jih hrani Pokrajinski muzej Ptuj-ormož. večina portretirancev iz hrastovške zbirke 
je namreč pripadala prav glavni liniji herbersteinov, na podlagi česar smemo s precejšno gotov-
ostjo domnevati, da so jih v hrastovec prinesli novi lastniki. Med portretiranci na celopostavnih 
portretih iz hrastovca, ki so razstavljeni na ptujskem gradu, je glede na znane podatke o njihovi 
identiteti tudi janez ernest i. (sl. 4).83 na portretu, ki ga je leta 1712 signiral David richter st. (1662–
1735), je upodobljen brat janeza ernesta i. in stric janeza ernesta ii., janez Ferdinand ii. (sl. 5).84 

82 Za prezidavo gradu v 18. stoletju gl. WeiGL 2003 (op. 6), str. 23–36; prim. tudi ivan stoPar, Grajske stavbe v 
vzhodni Sloveniji, 2. Med Prekmurjen in porečjem Dravinje, Ljubljana 1991, str. 51–52.

83 Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 110 s. Kot navaja Marjeta ciGLeneČKi, Oprema gradov na slovenskem 
Štajerskem od srede 17. do srede 20. stoletja, Ljubljana 1997 (tipkopis doktorske disertacije), str. 45, je bila glava 
portretiranca preslikana. 

84 Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 111 s; za portret gl. anica cevc, Stari tuji slikarji XV.–XIX. stoletja. II. 
Slovenska Štajerska in Prekmurje, narodna galerija, Ljubljana 1964, str. 34–35, kat. št. 40; [Marjeta ciGLeneČKi], 
David richter (st.). Portret janeza Ferdinanda ii. herbersteina, Srečanje z Jutrovim na ptujskem gradu (ur. Marjeta 
ciglenečki, Maximilian Grothaus), Pokrajinski muzej, Ptuj 1992, str. 125, kat. št. 4.15; Polona viDMar, Portret 
janeza Ferdinanda ii. grofa herbersteina, Podoba Turkov v Evropi 17. stoletja, sakip sabanci Müzesi, istanbul 
2005, str. 168–169, kat. št. 27.

4. Portret Janeza Ernesta I. grofa Herbersteina, Ptuj, 
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

5. David Richter st.: Portret Janeza Ferdinanda II. grofa 
Herbersteina, Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
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Med drugimi portretiranci iz zbirke celopostavnih portretov prepoznamo tudi dva od stricev jan-
eza ernesta i., janeza Maksimilijana ii.85 in janeza jožefa,86 ter njunega očeta janeza Maksimiljana 
i,87 ki je bil ded janeza ernesta i. in praded janeza ernesta ii. na enem od dopasnih portretov iz 
hrastovca, okvirno datiranem v sedemdeseta leta 17. stoletja, naj bi bil upodobljen tudi janez Fer-
dinand i., oče janeza ernesta i. in ded janeza ernesta ii. (sl. 6).88 na podlagi podobnosti s portre-
tirankami na gradu herberstein je bila na enem izmed štirih ovalnih portretov dam identificirana 

85 Pokrajinski muzej Ptuj ormož, inv. št. G 104 s; za celopostavni portret gl. cevc 1964 (op. 84), str. 41–42, kat. št. 
57; [Marjeta ciGLeneČKi], avstrijski slikar (?) 17. stoletja. Portret janeza Maksimilijana ii. herbersteina, Sre-
čanje 1992 (op. 84), str. 124, kat. št. 4.13.; Polona viDMar, Portret janeza Maksimilijana ii. grofa herbersteina, 
Podoba Turkov 2005 (op. 84), str. 170–171, kat. št. 28. Ptujski pokrajinski muzej hrani še en portret s hrastovca, 
na katerem je domnevno upodobljen janez Maksimilijan ii. grof herberstein (inv. št. 149 s).

86 Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 105 s; za portret gl. [Marjeta ciGLeneČKi], neznani slikar. janez jožef 
herberstein, Srečanje 1992 (op. 84), str. 126, kat. št. 4.16.; Polona viDMar, Portret janeza jožefa grofa herber-
steina, Podoba Turkov 2005 (op. 84), str. 172–173, kat. št. 29. Glava portretiranca je naslikana na kos platna, ki je 
bil naknadno prilepljen na osnovo; gl. ciGLeneČKi 1997 (op. 83), str. 45. 

87 Pokrajinski muzej Ptuj ormož, inv. št. G 103 s; za celopostavni portret janeza Maksimilijana i. grofa herbersteina 
gl. [Marjeta ciGLeneČKi], neznani slikar. Portret janeza Maksimilijana i. herbersteina, Srečanje 1992 (op. 84), 
str. 124, kat. št. 4.12 (s starejšo literaturo). Ptujski pokrajinski muzej hrani tudi doprsni portret janeza Maksimili-
jana i. grofa herbersteina iz hrastovca (inv. št. 159 s).

88 Gl. Polona viDMar, anonimni slikar/unknown artist. janez Ferdinand i. herberstein/johann Ferdinand i. her-
berstein, Theatrum vitae et mortis humanae. Prizorišče človeškega življenja in smrti. Podobe iz 17. stoletja na Slo-
venskem/The Theatre of Human Life and Death. Images from the Seventeenth Century in Slovenia (ur. Maja Lozar 
Štamcar, Maja Žvanut), narodni muzej slovenije, Ljubljana, 2002, str. 125–126, kat. št. 215.

6. Portret Janeza Ferdinanda I. grofa Herbersteina, Ptuj, 
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

7. Portret Šarlote Doroteje grofice Herberstein, Ptuj, 
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
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Šarlota Doroteja, roj. Dietrichstein, soproga janeza ernesta i. in mati janeza ernesta ii. (sl. 7).89 
Formalne, slogovne in tipološke razlike med celopostavnimi portreti iz hrastovca kažejo na 

to, da niso nastali kot enotna serija, temveč so bili pridobljeni postopoma. nekateri od portretov 
so opremljeni z napisi, ki vključujejo imena in nazive portretiranca ter letnice. te so sicer delno 
lahko v oporo pri razbiranju kronologije njihovega nastanka, ne gre pa povsem izključiti možnosti, 
da bi bili lahko napisi na nekaterih portretih dodani naknadno, kar otežuje določanje kronologije 
nastanka slik s pomočjo napisov. Domnevamo lahko, da je precejšnji del portretov (morda tudi 
nekateri izmed tistih, ki so opremljeni s starejšimi letnicami) nastal v prvi polovici 18. stoletja. 
Glede na letnico 1712 na richterjevem portretu janeza Ferdinanda ii. grofa herbersteina, ki je 
del signature in zato gotovo priča o nastanku slike, in letnico 1722 na portretih Karla Leopolda 
grofa herbersteina in Ferdinanda bonaventure i. grofa harracha, ki sta delo johanna Gottfrieda 
auerbacha,90 bi sicer smeli sklepati, da je nekatere pridobil janez ernest i., morda za katero izmed 
drugih njegovih rezidenc. Po drugi strani ne moremo povsem izključiti možnosti, da je del portre-
tov naročil kateri od drugih članov rodbine, potem pa jih je naknadno pridobil bodisi janez ernest 
i. ali janez ernest ii. tudi kdaj so bili preneseni v hrastovec, na podlagi trenutnega stanja raziskav 
za zdaj še ni mogoče z gotovostjo opredeliti. Glede na to, da zapuščinski inventar janeza ernesta 
i., kot rečeno, v hrastovcu ne navaja slik in tako ustvarja vtis, da janez ernest i. gradu s slikami ni 
na novo opremljal, ter na podatke o celoviti obnovi grajske notranjščine po prevzemu lastništva 
janeza ernesta ii., lahko domnevamo, da je portrete v hrastovec prinesel janez ernest ii., vendar 
te teze še ni mogoče dokončno potrditi. 

 Portrete, identične z nekaterimi od hrastovških celopostavnih portretov (npr. portreta janeza 
Maksimilijana i. in janeza Maksimilijana ii.), najdemo tudi v rodbinski zbirki na gradu herber-
stein.91 Ker historiat te zbirke še ni bil podrobneje raziskan, bo odgovor na vprašanji, katera izmed 
zbirk je nastala prej in kako sta povezani, mogoče podati šele, ko bosta obe »seriji« primerjalno 
analizirani in arhivsko raziskani.

ob smrti leta 1780 je bil torej janez ernest ii. lastnik hrastovca92 in hiše na stempfergasse v 
središču Gradca.93 iz inventarja njegove zapuščine lahko razberemo, da je bila slikarska oprema 
njegove graške palače skromnejša od očetove graške zbirke (gl. Priloga 3). Štela je le 49 del, skupaj 
ocenjenih le na nekoliko več kot 63 goldinarjev in pol; štirje rodbinski portreti so ostali neocenjeni, 
kar je bilo ob inventarizaciji rodbinskih portretov pogosto. Med ikonografskimi zvrstmi in temami 
so prevladovale preproste upodobitve novozaveznih prizorov in svetnikov in doprsne podobe, le 
malo je bilo profanih del. najcenejši deli v zbirki janeza ernesta ii. v njegovi hiši v Gradcu, manjši 
doprsni upodobitvi, sta bili vredni le po 5 krajcarjev, najdragocenejša umetnina, brueghlovo Zma-
goslavje smrti, ki jo je podedoval po očetu janezu ernestu i., pa je bila ocenjena le na 12 goldinarjev, 

89 Pokrajinski muzej Ptuj ormož, inv. št. G 88 s. Kot Šarloto Dorotejo grofico herberstein (roj. Dietrichstein) je 
upodobljenko na ovalnem portretu na podlagi primerjave s slikami iz zbirke na gradu herberstein identificiral 
Gottfried allmer. Fotodokumentacija Pokrajinskega muzeja Ptuj-ormož, Kulturnozgodovinski oddelek (G 88s).

90 s Ferdinandom bonaventuro i. grofom harrachom je plemič, upodobljen na enem izmed celopostavnih portre-
tov iz zbirke herbersteinov v hrastovcu, identificiran v: ciGLeneČKi 1997 (op. 83), str. 43. 

91 Prim. Gl. Gottfried aLLMer, Michael oberer, Schloss Herberstein, ried im innkreis 2002, zlasti str. 7–21.
92 stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 219v. celotna gospoščina je bila ocenjena na 212.164 goldinarjev in 

dobrih 42 krajcarjev.
93 stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 200: Haus zu Graz/Daß in der Stempfer Gasse zu Gratz liegende Laa: 

freyhaus /.../.
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torej več kot petinosemdesetkrat manj, kot je bila njena vrednost v očetovi zbirki.94 
na podlagi primerjave z opisi in navedbami vrednosti v drugih sočasnih štajerskih in kran-

jskih plemiških inventarjih lahko nizke vrednosti slik v inventarju janeza ernesta ii. delno pojas-
nimo z izrazitim trendom upadanja vrednosti slikarskih del v zapuščinskih inventarjih po sredini 
18. stoletja, delno pa jih lahko povežemo tudi z zmanjševanjem pomena štafelajnega slikarstva 
kot opreme notranjščin v drugi polovici 18. stoletja. to se je odražalo tudi v upadu števila slik v 
zbirkah po sredini 18. stoletja.95 Po drugi strani pa lahko tako nizke vrednosti kvalitetnih umet-
nin vendarle kažejo tudi razmeroma slabo raven umetnostnega poznavalstva cenilcev slikarske 
opreme janeza ernesta ii. oziroma inventarne komisije, ki je popisovala njegovo premoženje.96 to 
vsaj delno potrjujejo tudi vsebinsko skope navedbe slikarskih del v inventarju njegove zapuščine v 
Gradcu in hrastovcu, ki ne vključujejo atribucij.

Zmagoslavje smrti je edina slika iz dragocene zbirke janeza ernesta i. v Gradcu, ki jo je mogoče 
z gotovostjo identificirati v sinovi zapuščini. Podrobnejšo primerjavo popisov v obeh zapuščinah 
otežujejo posplošene navedbe vsebine v inventarju janeza ernesta ii., ki pa vendarle kažejo sorod-
nosti tudi pri nekaterih drugih navedbah, denimo upodobitvi sv. hieronima, Marije z otrokom, 
paru bitk itd. hkrati ostajajo za zdaj nepojasnjeni tudi okoliščine prodaje rezidence janeza ernesta 
i. domnevno Franzu pl. Laturnerju in vprašanje, ali je bil ob tem morda prodan tudi del zbirke.97 

janez ernest ii. je večji del svoje zbirke slik hranil v hrastovcu. ob inventarizaciji njegove 
zapuščine so namreč tam popisali okrog 300 slik, grafik in zemljevidov. Domnevamo lahko, da 
so bile med popisanimi deli verjetno tudi manjše dekorativne sličice in grafike, saj je bila denimo 
Rundelen Zimmer v nadstropju opremljena s kar 107 »slikami«, ki so bile skupaj ocenjene le na 5 
goldinarjev.98 slike so visele v desetih prostorih. nekatere (npr. malo, gosposko jedilnico, kuhar-
jevo sobo) so krasili zemljevidi in grafike. 

Primerjava slikarske opreme v gradu hrastovec za časa janeza ernesta ii. s stanjem slabih 
devetdeset let poprej, ko je nastal inventarni popis hrastovške zapuščine erazma Friderika grofa 
herbersteina,99 pokaže, da se je struktura zbirke v tem času precej spremenila, čeprav je iz ohran-
jenega gradiva očitno, da je janez ernest ii. grof herberstein obdržal precejšnji del zbirke erazma 
Friderika. Če so bile glavnina zbirke erazma Friderika slike s profano tematiko, zlasti tihožitja in 
žanrska dela, so bili v 18. stoletju precej pomembnejši del hrastovške zbirke portreti. Podatek, da je 
v zapuščinskem inventarju janeza ernesta ii. navedenih kar 36 rodbinskih portretov, potrjuje dom-
nevo, da so grajske sobane z nekaterimi izmed njih opremili v 18. stoletju. Poleg portretov so bile 
v inventarju zapuščine janeza ernesta ii. tematsko označene samo še Histori Bilder, ikonografske 
zvrsti drugih popisanih slik pa niso navedene. Primerjava inventarjev zapuščin erazma Friderika 
grofa herbersteina in janeza ernesta ii. grofa herbersteina razkriva tudi, da je bila razporeditev 
slik po prostorih v drugi polovici 18. stoletja precej drugačna kot konec 17. stoletja. Za časa erazma 

94 stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 202.
95 Za zmanjševanje obsega kranjskih zbirk po sredini 18. stoletja prim. KoŠaK 2011 (op. 4), str. 18, grafikon 1.
96 stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 253v. Kot člana inventarne komisije sta podpisana jochen Max grof 

Khuenburg in Karl joseph grof Lamberg. Ker umetnostni cenilec v inventarju ni omenjen, lahko domnevamo, da 
sta bila odgovorna tudi za popis slik. 

97 Za prodajo hiše na herrengasse leta 1739 gl. schMÖLZer 1993 (op. 80), str. 113.
98 strLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 235.
99 Za ikonografske zvrsti v zapuščini erazma Friderika grofa herbersteina v hrastovcu gl. KoŠaK 2014 (op. 1), str. 

61–71, zlasti str. 71.
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Friderika so denimo portreti viseli v le enem prostoru, ki, če sklepamo po razporeditvi in opisu, 
ni bil med večjimi prostori, namenjenimi za druženje.100 Za časa janeza ernesta ii. pa je imela nji-
hova umestitev v prostor izrazitejšo reprezentativno funkcijo; 20 jih je namreč viselo v t. i. Bilder 
Zimmer, 16 celopostavnih pa v galeriji. Drugače so bile po prostorih razporejene tudi druge slike. 
Konec 17. stoletja so krasile precejšnji del grajskih soban, slabih devetdeset let pozneje pa so bile 
nameščene predvsem v prostorih, posebej namenjenih hranjenju in razstavljanju umetnin (Gallerie, 
Bilder Zimmer), in v prostorih, ki so jih uporabljali za druženje, v večini prostorov za zasebno rabo, 
kot so grofičin kabinet, grofova soba in spalnice, pa slike niso bile popisane. Del zbirke skulptur in 
uporabnih predmetov, ki jih je erazem Friderik skupaj s slikami hranil v kabinetu, je bil leta 1780 v 
garderobi. bronasti figuri, ki sta bili popisani v garderobi, sta tako verjetno kipca iz zbirke erazma 
Friderika, ki ju je josef Pauer pl. Friedau leta 1812 podaril Deželnemu muzeju v Gradcu, zdaj pa sta v 
alte Galerie kot Mars Giovannija da bologne in Goli vojščak stefana Godla in Leonharda Magda.101

Podobno kot je bilo opaziti že v primeru brueghlove umetnine, tudi primerjava popisov 
hrastovške slikarske zapuščine janeza ernesta ii. z zapuščinama erazma Friderika razkriva ve-
like razlike v vrednotenju slik. Če je seštevek vrednosti slik v hrastovški zbirki erazma Friderika v 
hrastovcu krepko presegel vrednost 1000 goldinarjev, je bila vsota njihovih vrednosti med opremo 
janeza ernesta ii. le nekaj več kot 170 goldinarjev. vrednost slik – tudi tistih, ki so bile v hrastovški 
zbirki že za časa erazma Friderika – je bila torej konec 18. stoletja ocenjena nekajkrat nižje kot slabih 
devetdeset let prej, kar lahko, kot rečeno, povezujemo zlasti z neizkušenostjo inventarne komisije, 
delno pa tudi s splošnim upadanjem vrednosti štafelajnega slikarstva po sredini 18. stoletja.

tudi namestitev slik na stenah je bila v hrastovcu ob koncu 18. stoletja glede na stanje leta 
1691 precej drugačna, saj so bile slike vdelane v opaž iz trdega lesa, ki ga za časa erazma Friderika 
še ni bilo. v lesen opaž so bile slike vstavljene v schenk Zimmer, galeriji, biljardni sobi in v predsobi 
v nadstropju.102 v galeriji severnega grajskega trakta je bilo v opaž vdelanih šestnajst celopostavnih 
rodbinskih portretov. Danes je na ptujskem gradu dvanajst celopostavnih portretov iz hrastovca 
(enajst portretov herbersteinov in portret Ferdinanda bonaventure grofa harracha). v topograf-
skem leksikonu Štajerske josef andreas janisch navaja, da naj bi herbersteini štiri portrete odnesli 
s seboj ob selitvi po prodaji gradu rodbini Pauer leta 1802,103 dvanajst pa jih je v opaž ostalo vde-
lanih do sredine dvajsetih let 20. stoletja, ko so jih herbersteini prenesli na ptujski grad. hrastovec 
so praznili, da bi ga oddali v najem ruskim izseljencem, ki so v njem jeseni 1925 ustanovili rusko 
realno gimnazijo.104 Ko je junija 1925, tik preden so grad prevzeli ruski izseljenci, hrastovec obiskal 

100 trende umeščanja rodbinskih portretov v prostore, ki so bili namenjeni predvsem zasebni, in ne javni rabi, v 17. 
stoletju srečujemo tudi denimo na nizozemskem; prim. john LouGhMan, john Michael Montias, Public and 
Private Spaces. Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses, Zwolle 2000, str. 42–45. 

101 alte Galerie, universalmuseum joanneum, inv. št. P 372, P 120. na kipca iz zbirke erazma Friderika v graški alte 
Galerie je na Okrogli mizi o plemstvu na Slovenskem, 8. decembra 2009, opozoril že igor Weigl. Za kipca gl. Gott-
fried bieDerMann, Giovanni da bologna, gen. „Giambologna“. Mars, v: bieDerMann, GMeiner hÜbeL, 
rabensteiner 1995 (op. 48), str. 50–51; ulrich becKer, stefan Godl, Leonhard Magt. the naked Warrior, 
Alte Galerie 2005 (op. 48), str. 100–101; prim. tudi KoŠaK 2014 (op. 1), str. 70, 89.

102 stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 224v–225, 230; gl. tudi WeiGL 2003 (op. 6), str. 31, op. 34.
103 josef andres janisch, Topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark mit historischen Notizen und Anmer-

kungen, 1, Graz 1878, str. 513.
104 France steLe, varstvo spomenikov. (od 1. iii. do 1. vii. 1925), Zbornik za umetnostno zgodovino, 5, 1925, str. 

109–110; prim. tudi radovan PuLKo, ruska realna gimnazija v slovenskih goricah, Časopis za zgodovino in na-
rodopisje, 47/4, 2011, str. 87–106. 
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France stele, je bil, kot je razvidno iz njegovih terenskih zapiskov in fotografij, na stenah galerije 
severnega grajskega trakta le še lesen opaž.105

Med šestnajstimi v opaž vdelanimi portreti v galeriji, ki so bili leta 1780 omenjeni v inventarju 
janeza ernesta ii., je bilo torej najverjetneje vseh enajst celopostavnih portretov herbersteinov iz 
ptujskega pokrajinskega muzeja,106 domnevni portret Ferdinanda bonaventure grofa harracha107 
ter že omenjeni štirje portreti, ki so jih, kot navaja janisch, herbersteini odnesli s seboj med selit-
vijo. Z dvajsetimi Familien Portraits, ki jih je inventarna komisija popisala v Bilder Zimmer, bi 
morda lahko povezali tudi katerega izmed doprsnih portretov herbersteinov, ki so v ptujskem 
pokrajinskem muzeju, vendar pa zaradi preskope navedbe v inventarju konkretnejše identificiranje 
navedenih portretov s tistimi, ki so se ohranili, ni mogoče.

inventar hrastovške zapuščine janeza ernesta ii. grofa herbersteina je v veliko pomoč pri 
razreševanju vprašanja datacije lesenega opaža, v katerem so bile v galeriji in biljardni sobi do 
sredine dvajsetih let 20. stoletja še vdelane slike, nato pa prenesene na ptujski grad.108 Marjeta 
ciglenečki je menila, da so bili grajski prostori z opaži opremljeni med letoma 1802 in 1908, ko 
so bili lastniki gradu Pauerji,109 igor Weigl, ki je podatke črpal iz omenjenega inventarja, pa da so 
bile stene v galeriji z opaži morda opremljene po načrtih jožefa hueberja, ki je v sredini 18. stoletja 
načrtoval prenovo grajskega stopnišča.110 Ker janisch navaja, da so Pauerji z alegoričnimi podoba-
mi v galeriji »razmeroma prikladno nadomestili«111 že omenjene štiri portrete, ki so jih herbersteini 
ob prodaji odnesli s seboj, lahko domnevamo, da strukture opaža v 19. stoletju niso spreminjali in 
da so z alegorijami zapolnili štiri prazna polja v originalnem baročnem opažu, ki je bil nameščen 
na stene med celovito obnovo grajskega interjerja po naročilu janeza ernesta ii.

v nasprotju z galerijo pa je Weigl za opaž v biljardni sobi zapisal, da ob steletovem obisku ni 
bil več originalen, saj naj bi bila biljardna soba, v kateri je takrat še stala biljardna miza, urejena v 
prostoru ob dvorani v visokem pritličju severozahodnega grajskega trakta, v katerem je bila v drugi 
polovici 18. stoletja Schenk Zimmer s 25 slikami v lesenem opaženju.112 

105 steLe 1925 (op. 104), str. 109; uiFs Zrc saZu, terenski zapiski Franceta steleta, zvezek XXXiv, 22. 6.–25. 6. 
1925, fol. 56r. steletove fotografije notranjščine hrastovca hrani inDoK center.

106 Portret Žiga barona Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 819 s), Portret Jurija grofa Herbersteina 
(Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. G 101 s), Portret Žiga Friderika grofa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-
-ormož, inv. št. G 102 s), Portret Janeza Maksimilijana I. grofa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. 
št. G 103 s), Portret Janeza Maksimilijana II. grofa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 104 s), 
Portret Janeza Jožefa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 105 s), johann Gottfried auerbach: 
Portret Karla Leopolda Grofa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 106 s), Portret Jurija Žiga gro-
fa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 108 s), Portret Žiga Krištofa Herbersteina (Pokrajinski 
muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 109 s), Portret Janeza Ernesta I. grofa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, 
inv. št. G 110 s), David richter st.: Portret Janeza Ferdinanda II. grofa Herbersteina (Pokrajinski muzej Ptuj-or-
mož, inv. št. G 111 s).

107 Pokrajinski muzej Ptuj-ormož, inv. št. G 107 s.
108 tatjana ŠteFaniČ, raziskovanje provenience pohištva v ptujskem gradu, Razkošje na podeželju. Pohištvo v ptuj-

skem gradu, Pokrajinski muzej Ptuj ormož, Ptuj 2015, str. 113. Portreti so bili na Ptuj preneseni junija oziroma 
julija 1924, preostale slike pa z drugo opremo in pohištvom leto pozneje.

109 ciGLeneČKi 1997 (op. 83), str. 43.
110 WeiGL 2003 (op. 6), str. 31, op. 34.
111 janisch 1878 (op. 103), str. 513: „/…/ vier davon [bilder der alten herbersteiner] wurden beim verkaufe des 

schlosses in die herbersteinische ahnengalerie weggenommen und durch allegorien von schiffer ziemlich um-
passend ersezt.“

112 WeiGL 2003 (op. 6), str. 35, op. 45.
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Precejšnje razlike v stropni štukaturi in 
razporeditvi oken in vrat, ki so razvidne na 
steletovih fotografijah biljardne sobe (v tej je 
bilo vsaj eno okno v isti steni kot vrata, prim. 
sl. 8), kažejo, da ta ni mogla biti urejena v pros-
toru ob dvorani severozahodnega stolpa. na 
podlagi primerjave steletovih fotografij s tlori-
som grajskega kompleksa je mogoče sklepati, 
da je bila ob steletovem obisku biljardna soba 
z lesenimi opaži verjetneje v visokem pritličju 
severovzhodnega trakta, domnevno v veliki 
sobi v severovzhodnem oglatem stolpu (sl. 9).113 
takšno lego sugerira tudi zaporedje prostorov, 
popisanih v zapuščinskem inventarju janeza 
ernesta ii. in v steletovih terenskih zapiskih. 
tako člani inventarne komisije kot tudi stele 
so v pritličju najprej popisali prostore blizu 
vhoda v grad, torej pritličje severozahodnega 
trakta, nato galerijo in nazadnje prostore v 
severovzhodnem traktu.114 Med temi je bila že 
leta 1780 tudi Pilliard Zimmer, v kateri je bilo 
v opaž vstavljenih 26 slik, torej prav toliko, kot 
jih je stele popisal v biljardni sobi. Glede na te 
podatke se zdi verjetneje, da je bilo ob stele-
tovem obisku tudi opaženje biljardne sobe, ki je bila, kot je razbrati iz inventarja, že za časa janeza 
ernesta ii. namenjena druženju in biljardu, originalno.115 

Da je bilo leseno opaženje, ki se je v hrastovcu ohranilo do začetka 20. stoletja, bržkone izde-
lano med prenovo severnega dela grajskega kompleksa, najverjetneje v drugi tretjini 18. stoletja, po 
naročilu janeza ernesta ii., kažejo tudi paralele z nekaterimi grajskimi notranjščinami na bližnjem 
avstrijskem. Zelo soroden je denimo opaž, v katerega je bila okrog leta 1740 vdelana zbirka slik v 
rezidenci graško-sekavskih škofov v gradu seggau pri Lipnici na Štajerskem,116 t. i. Bildertafeln ali 

113 Za pomoč pri opredeljevanju lokacije biljardne sobe se zahvaljujem igorju sapaču. v visokem pritličju seve-
rovzhodnega grajskega trakta so zdaj zaprti oddelki socialnovarstvenega zavoda hrastovec, ki so strokovni javno-
sti dostopni le izjemoma. v nekaterih je bil strop pred leti prekrit s spuščenim novim stropom. tloris povzemam 
po: stoPar 1991 (op. 82), str. 45. 

114 Prim. stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3, fol. 223v–241v; uiFs Zrc saZu, terenski zapiski Franceta steleta, 
zvezek XXXiv, 22. 6.–25. 6. 1925, fol. 45v–57v.

115 tudi France stele je v terenskih zapiskih opaž označil za baročnega in poudaril, da je pristni baročni videz te sobe 
izrazitejši kot v sosednjih prostorih. terenski zapiski Franceta steleta, uiFs Zrc saZu, zvezek XXXiv, grad 
hrastovec, 22. 6.–25. 6. 1925, fol. 58r–v: Velika biljardna soba: Peč je sorodna oni v prejšnji sobi, vendar tu baročna 
gradnja še bolj prevladuje. /.../ Vse stene pokrite z baročno tafelungo in vanje vdelane slike, pl. o. /.../.

116 Za galerijo slik v gradu seggau prim. zlasti heimo KainDL, Schloß Seggau. Geschichte, Architektur und Kunst 
der steirischen Bischofsburg, Graz 1997; rita robosch, Die barocke Bildergalerie im Schloss Seggau, Graz 2002 
(tipkopis magistrske naloge). 

8. Grad Hrastovec, biljardna soba leta 1925, 
fotografija Franceta Steleta
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Bilderwände pa so se ohranile tudi v samostanih Melk (ok. 1782)117 in herzogenburg (1779–1780)118 
v spodnji avstriji ter v benediktinskem samostanu Kremsmünster (1777–1778) v Gornji avstriji.119 
Domnevno v šestdesetih letih 18. stoletja so z lesenim opažem na podoben način opremili tudi 
notranjščino gradu Murska sobota, vanj pa so vstavili portrete Marije terezije in drugih članov 
cesarske družine, pripisane Martinu van Meytensu (1695–1770).120

Zaradi razmeroma skopih opisov slik v inventarju hrastovške zapuščine janeza ernesta ii. je 
med ohranjeno slikarsko opremo iz hrastovca težko z gotovostjo identificirati dela, ki jih je pridobil 
po prevzemu lastništva gradu. Kot rečeno, lahko na podlagi dejstva, da je večina portretirancev na 
ohranjenih portretih pripadala glavni štajerski rodovni liniji herbersteinov in so bili v tesnih rod-
binskih vezeh z janezom ernestom i. in ii., sklepamo, da so bili v hrastovec pripeljani po letu 1715 
oziroma 1716, ko je grad kupil janez ernest i.; glede na to, da v popisu hrastovške zapuščine janeza 
ernesta i. niso navedeni, pa še verjetneje šele okrog leta 1731, ko je lastništvo gradu prevzel janez 
ernest ii. Med drugimi slikami, ki so se na hrastovcu ohranile do 20. stoletja, bi lahko z janezom 

117 Za galerijo slik v Melku gl. npr. Österreichische Kunsttopographie, 3, Wien 1909, str. 294–297.
118 Za galerijo slik v herzogenburgu prim. elisabeth herrMann-Fichtenau, Der bildersaal im stift herzogen-

burg, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 38, 1984, str. 185–193.
119 Za v opaž vstavljeno galerijo slik v benediktinskem samostanu v Kremsmünstru prim. Friderike KLauner, Die 

Gemäldesammlung, Die Kunstdenkmäler des Benediktinerstiftes Kremsmünster, II. Teil. Die Stiftischen Sammlun-
gen und die Bibliothek. Österreichische Kunsttopographie, 43, Wien 1977, str. 93–118.

120 intarziran opaž iz gradu Murska sobota hrani universalmuseum joanneum; gl. janez baLaŽic, umetnostna 
podoba Prekmurja med 16. in 19. stoletjem. Med pozno gotiko in dobo historizmov, Pokrajinski muzej Murska 
Sobota. Katalog stalne razstave (ur. janez balažic, branko Kerman), Murska sobota 1997, str. 137–138.

9. Grad Hrastovec, tloris z domnevno lokacijo biljardne sobe

Î
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10.  Sliki iz hrastovške biljardne sobe po prenosu na Ptujski grad 
(fotodokumentacija Kulturno zgodovinskega oddelka Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož)

11. Sliki iz hrastovške biljardne sobe po prenosu na Ptujski grad 
(fotodokumentacija Kulturno zgodovinskega oddelka Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož)
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17. Tihožitje s sadjem, posodo in listjem na mizi, 
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije

16. Pastirica s kravami in ovcami v skalnati 
pokrajini, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije

14. Krajina z gradom, potokom in popotnikom, 
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije

12. Krajina z gradom in vasjo,
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije

13. Gozdna pokrajina s potokom in ribičema, 
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije

15. Krajina z gradom, potokom in jezdecem na 
brvi, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije
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ernestom ii. povezali upodobitev cvetoče aloe, ki jo je France stele leta 1925 popisal v biljardni 
sobi, njeno hranišče pa ni več znano.121 Prepoznamo jo na eni izmed fotografij, posnetih po tem, ko 
so slike odstranili iz t. i. biljardne sobe in jih odpeljali na ptujski grad (sl. 10).122 na podlagi napisa 
na sliki Anno 1733 In Monath Augusti hat disse Alloa alhier bey der Herrschaft Guettenhaag welche 
52 alt Solcher gestalten geblüet, ki je na fotografiji jasno berljiv, je mogoče sklepati, da je delo nastalo 
dve leti po tem, ko je grad prevzel janez ernest ii.123 slika aloe je edino delo iz biljardne sobe, 
katerega nahajališče ostaja neznano. s primerjavo omenjene serije starih fotografij z gradivom v 
slovenskih muzejskih zbirkah je bilo namreč mogoče s petimi krajinami iz biljardne sobe, katerih 
nahajališče je do zdaj veljalo za neznano,124 identificirati pet platen iz zbirke narodnega muzeja 
slovenije (sl. 11–16).125 Da dela izvirajo iz hrastovca, potrjujejo tudi opisi v steletovih terenskih 
zapiskih, ki se ujemajo z upodobljenim.126 skupaj s Tihožitjem s sadjem, posodo in listjem na mizi 
(sl. 17)127 in domnevno s sliko Mož z otroki v gozdni pokrajini128 so bile krajine leta 1951 prenesene 
v narodni muzej slovenije iz Federalnega zbirnega centra, podatki o njihovi starejši provenienci 
pa so se (začasno) izgubili. Glede na okvirni čas nastanka krajin in tihožitja in na to, da so bile 
vdelane v opaž v biljardni sobi, bi mogli sklepati, da so bile pridobljene oziroma prinesene v hras-
tovec po tem, ko je ta prišel v last glavne štajerske rodovne linije oziroma verjetneje za časa janeza 
ernesta ii. Podobno lahko domnevamo tudi v primeru nekaterih drugih del, ki so bila datirana 
v 18. stoletje, denimo slike Pivec (Pokrajinski muzej Maribor),129 ki je bila prav tako v opažu bil-
jardne sobe, morda pa tudi v primeru upodobitve psa Harambaša in Quodlibeta (obe Pokrajinski 
muzej Ptuj-ormož)130 in petih krajin visokega in ozkega formata v Pokrajinskem muzeju Maribor, 
nekdaj pogojno pripisanih Franzu ignazu Flurerju, ki naj bi izhajale iz hrastovca.131 na vprašanje, 
ali je bilo v 18. stoletju pridobljeno tudi katero izmed starejših del, ki jih v popisu zbirke erazma 
Friderika grofa herbersteina v inventarju njegove zapuščine v gradu hrastovec ni bilo mogoče 

121 uiFs Zrc saZu, terenski zapiski Franceta steleta, zvezek XXXiv, 22. 6.–25. 6. 1925, fol. 59r. 
122 Fotografije hrani Kulturnozgodovinski oddelek Pokrajinskega muzeja Ptuj ormož.
123 s stare fotografije, ki jo hrani ptujski pokrajinski muzej, je na sliki aloe jasno razvidna letnica 1733. Letnico 1733 

je v terenskih zapiskih zabeležil tudi stele. janisch 1878 (op. 103), str. 513, pa je v biljardni sobi popisal sliko 
aloe z napisom 1653 im Monat August hat diese Aloe hier in Gutenhaag gebluht. Čeprav je mogoče, da se je janisch 
pri prepisu napisa zmotil, možnosti, da sta bili v hrastovcu dve sliki aloe oziroma da je bil napis z letnico 1653 
preslikan, ne moremo povsem izključiti.

124 Prim. ciGLeneČKi 1997 (op. 83), str. 62; fotografijo hrani Kulturnozgodovinski oddelek Pokrajinskega muzeja 
Ptuj-ormož. 

125 inv. št. n 15988, n 15989, n 15990, n 15991, n 15992; gl. jasna horvat, Mateja Kos, Zbirka slik Narodnega mu-
zeja Slovenije /The Collection of Paintings at the National Museum of Slovenia, narodni muzej slovenije, Ljubljana 
2011, str. 205–206, kat. št. 793–797. 

126 uiFs Zrc saZu, terenski zapiski Franceta steleta, zvezek XXXiv, 22. 6.–25. 6. 1925, fol. 59v–60r: južna pokraji-
na z dvema človekoma v ospredju; južna pokrajina z oslom in par ljudi; južna pokrajina s sedečo Italijanko s kravami 
in ovcami; /.../ južna pokrajina z ribičem spredaj; južna pokrajina s potnikom na oslu. 

127 inv. št. n 7812; gl. horvat, Kos 2011 (op. 125), str. 215, kat. št. 852. v steletovih terenskih zapiskih (uiFs Zrc 
saZu, terenski zapiski Franceta steleta, zvezek XXXiv, 22.6.–25. 6. 1925, fol. 59v–60r) kot Tihožitje s posodami 
s sadjem in kuharjem na desni v ozadju. 

128 n 1700; gl. horvat, Kos 2011 (op. 125), str. 211, kat. št. 825.
129 Za sliko gl. Federico Zeri, Ksenija roZMan, Evropska tihožitja iz slovenskih zbirk/Natura morta europea dalle 

collezioni slovene, narodna galerija, Ljubljana 1989, str. 65–66, kat. št. 51.
130 Za Harambaša in Quodlibet prim. ciGLeneČKi 1997 (op. 83), str. 71; KoŠaK 2011 (op. 4), str. 439, 446, kat. št. 

111, 127.
131 inv. št. 1067–1070, 1081; gl. ciGLeneČKi 1997 (op. 83), str. 72.
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identificirati, niti jih ni bilo mogoče povezati z njegovim sinom Karlom Friderikom, pa je zaradi 
premalo podatkov težko z gotovostjo odgovoriti.132 na podlagi vsebinskih, tipoloških in slogovnih 
sorodnosti s slikami, ki so bile identificirane v zapuščini erazma Friderika, lahko sicer previdno 
domnevamo, da so druga dela iz biljardne sobe izhajala iz zbirke erazma Friderika. neznane osta-
jajo tudi okoliščine pridobitve manjših kabinetnih slik domnevno iz 17., 18. in 19. stoletja, ki so bile 
v 19. stoletju, ko je bil grad v lasti rodbine Pauer, vstavljene v stranice lesene garderobne omare.133 K 
njihovi razjasnitvi bodo morda pripomogle nadaljnje raziskave historiata zbirke v 19. in 20. stoletju.

•

Zbirka slik v gradu hrastovec je bila – po tem ko je sredi drugega desetletja 18. stoletja prešel v 
last glavne štajerske linije plemiške rodbine herberstein – dopolnjena, preoblikovana in na novo 
prezentirana v sklopu celostne prenove severnega dela grajskega kompleksa, za katero je v drugi 
četrtini 18. stoletja poskrbel janez ernest ii. grof herberstein. Del umetnin, ki jih je za svojo zbirko 
že v drugi polovici 17. stoletja pridobil erazem Friderik grof herberstein, je bil skupaj z novo-
pridobljenimi slikami vstavljen v kvalitetne baročne lesene opaže, pri čemer je bila v osrednjem 
delu stanovanjskega trakta urejena galerija prednikov s celopostavnimi portreti pomembnih članov 
rodbine herberstein. s prenovo grajskih interjerjev in celovito reorganizacijo slikarske opreme je 
janez ernest ii. nadgradil prizadevanje očeta janeza ernesta i. po ohranitvi rodbinske dediščine. 
Morda so prav trdni leseni opaži, v katere je dal vstaviti slike, pripomogli, da se je del zbirke razm-
eroma dobro ohranil in situ vse do sredine dvajsetih let 20. stoletja in je danes temelj umetnostnih 
zbirk v pokrajinskih muzejih na Ptuju in v Mariboru. 

nepojasnjena ostaja usoda slikarskih zbirk v graških rezidencah janeza ernsta i. in ii., 
vključno z vprašanjem historiata brueghlovega Zmagoslavja smrti po letu 1780. Čeprav nimamo 
povsem enoznačnih dokazov, da je bilo v zbirki herbersteinov tisto Zmagoslavje smrti, ki ga je 
od družine brandis kot delo Pietra brueghla ml. na začetku osemdesetih let 19. stoletja odkupil 
Štajerski deželni muzej,134 je to zelo verjetno. brandisi so imeli v mariborskem mestnem gradu in 
v dvorcih betnava in slivnica v 19. stoletju obsežno slikarsko zbirko, ki je delno verjetno izhajala 
iz tirolske,135 delno pa je bila pridobljena iz starejših štajerskih plemiških zbirk.136 Pri pridobitvi 
brueghlove slike bi lahko bile odločilne rodbinske povezave med ženami herbersteinov in bran-
disov. Glede na obstoječe genealoške podatke je bila Marija jožefa, rojena trauttmansdorff, so-
proga in univerzalna dedinja janeza ernesta ii. grofa herbersteina, v sorodu s soprogo henrika 
Franca adama grofa brandisa, lastnika mariborskega mestnega gradu, in tudi s soprogo njegovega 

132 Za ohranjena dela, ki v inventarju zapuščine erazma Friderika herbersteina niso bila omenjena, prim. KoŠaK 
2014 (op. 1), str. 77.

133 Za omarico in vanjo vdelane slike gl. zlasti cevc 1964 (op. 84), str. 54–57, kat. št. 108; boštjan roŠKar, tatjana 
ŠteFaniČ, omara z vloženimi slikam, Razkošje 2015 (op. 108), str. 188–189, kat. št. 15.

134 Prim. WastLer 1882 (op. 52), str. 413.
135 Gl. zlasti PuFF 1999 (op. 53), str. 106; josef WastLer, nachrichten über Gegenstände der bildenden Kunst in 

steiermark, Mittheilungen des Historischen Vereines für Steiermark, 37, 1889, str. 199–212.
136 Med drugim tudi De Pomisova alegorija s portretom nadvojvode Ferdinanda (Gradec, alte Galerie, inv. št. 273), 

ki naj bi izhajala iz zbirke grofov Khisl; prim. WastLer 1889 (op. 135), str. 204, 205–206; ulrich becKer, Gio-
vanni Pietro telesphoro de Pomis. archduke Ferdinand, regent of inner austria as Fighter for a righteous cause, 
Alte Galerie 2005 (op. 48), str. 114–115, kat. št. 37.
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posinovljenca janeza Krstnika grofa brandisa.137 Z vidika naročništva in zbirateljstva velja zato v 
prihodnje celoviteje proučiti tudi štajersko plemstvo v drugi polovici 18. in začetku 19. stoletja. 

137 henrik Franc adam brandis je bil poročen z Marijo ano, rojeno trauttmansdorff, janez Krstnik brandis pa z Ma-
rijo jožefo, rojeno trauttmansdorff; prim. npr. PuFF 1999 (op. 53), str. 32– 34; sašo raDovanoviČ, Zakupniki 
in lastniki mariborskega mestnega gradu od leta 1483 do 2006, Podravina, 6/11, 2007, str. 162.
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PRILOGA 2

steiermärkisches Landesarchiv, Graz (stLa), Landrecht, Karton 406, heft 1
slike v zapuščinskem inventarju po janezu ernestu i. grofu herbersteinu v Gradcu, dvorcu 
retzhof ter v gradovih hrastovec (nem. Gutenhag) in slivnica pri Mariboru (nem. burg schleiniz) 
s pridruženim gospostvom Fram (nem. Frauheim), 18. januar 1727

/fol. 23/
Bilder

Nº. 1.    Ein grosses bild mit Vilen figuren, wie Salamon denen
 göttern opferet pr.       15 fl

2.    Ein bild, wie Alexander magnus kranck liget    24 fl
3.    Ein Meer-Triumph von Rottenhämer     40 fl
4. Ein bild mit 3. danzerinen von Spillberger pr.    24 fl
5. Ein anderes mit danzer, und danzerinen pr.    6fl
6. Der H. Sebastianus von Weiskircher pr.    40 fl
7. et 8. Zweÿ Jagden von Carl Rutthart pr.     100 fl
9.  Die schlaffende Venus mit 2. faunis samt der Ramen   24 fl

/fol. 23 v/
Nº.10. Die Fortuna pr.       8 fl

11. Ein Histori Stuck, wie die Apostel aus dem fisch 
den groschen nemen pr.         15 fl
12. Die Cleopatra mit dem Antonio pr.      20 fl
13. Ein Stuck mit Todten Thieren       15 fl
14. Ein Astrologus pr.       8 fl
15. Eine Laa., worinen eine Kauffereÿ pr.     4 fl
16. Eine Laa. pr.       2 fl
17. Ein Frauen bild von Jordan pr.      50 fl
18. Ein altes Contrafait pr.      5 fl
19. Dreÿ Satyri von Spranger pr.      10 fl

/fol. 24/
Nº. 20. et 21. Zweÿ fisch-Stuck pr.      8 fl

22. Der H. Petrus pr.        6 fl
23. Der H. Hieronymus pr.       20 fl
24. Der H. Sebastianus mit goldenen Ramen pr.    8 fl
25. Kaiser Joseph in einer schön vergoldeten Ramen pr.     10 fl
26. Dreÿ Mahlers Köpf  in einer vergoldeten Ramen pr.   10 fl
27. Ein altes Contrafait pr.      10 fl
28. Ein alter Philosophus mit einem Todten Kopf pr.    6 fl
29. Ein Marien-bild von Luca Kränich pr.     12 fl
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/fol. 24 v/
Nº. 30.   Ein Contrafait mit goldenen Ramen pr.    6 fl

31 et 32. Zweÿ alte Männer Köpf mit Ramen pr.    6 fl
33. Ein Kopf mit einer glatt vergoldeten Ramen pr.    5 fl
34. Ein Ritter Zu Pferd       8 fl
35. Ein alter Kopf pr.       1 fl 30 x
36. Adam und Eva pr.       10 fl
37. Zweÿ Kindl pr.       6 fl
38. Ein ditl Stuck pr.       6 fl
39. Ein Holändisches Stuck auf Holz pr.     6 fl
40. Ein Niderländisches gesellstafft Stückl auf Kupfer pr.   20 fl

/fol. 25/
Nº. 41.  Ein frauen Contrafait mit einer goldenen Ramen pr.   2 fl

42. Ein Landschäfftl pr.       2 fl
43. et 44. Zweÿ Kopf  Stückl pr.      4 fl
45 et 46. Zweÿ Kinder Köpf  pr.      2 fl
47. 4. blumen Stuck pr.       6 fl
48. 4. Vögl Stuck pr.       6 fl
49. 8. Landschäfftl auf Holz pr.       8 fl
50. 16. Landschäfftl  in schwarzen Ramen und vergoldeten 
leistlen        48 fl
51. Ein Holändisches bauer Stückl pr.     1 fl
52. Die Tauff Christi pr.       24 fl
53. 1. alter Schweizer Soldat pr.      1 fl

/fol. 25 v/
Nº. 54. Ein Stückl mit einem büchl und einer Maus pr.    1 fl

55. 4. Contrafait von miniatur in goldenen Rämlen pr.   16 fl
56. Zweÿ Holänder Stückl pr.      1 fl
57. 3. nackete Figuren auf brett gemahlen pr.    3 fl
58. Ein kleines Contrafait pr.      1 fl
59. Ein deto auf Kupfer pr.      3 fl
60. Zweÿ auf Stein gemahlene Stückl pr.     2 fl
61. Die H: 3. König mit Vergoldeter Ramen pr.     20 fl
62. Ein Weibs bilds Kopf Stuck auf Holz 
mit vergoldeter Ramen pr.      12 fl

/fol. 26/
Nº. 63. Ein Chymicusmit vergoldeter Ramen pr.    75 fl

64. Eine Holändische Meer-Porten pr.     40 fl
65. Ein Vögl Stuck pr.        2 fl
66. Zweÿ Kupferne Kuchl geschirr Stuck von Corduba pr.   12 fl
67. Ein Winter Stuck in vergoldeter Ramen pr.    20 fl
68. Jud und Judin auf Holz pr.      150 fl
69. Eine Schlacht pr.       20 fl
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70. Eine Landschafft mit einer goldenen Ramen von Fastenberger pr.   20 fl
71. Der Daniel in der Lewen gruben von Rutthart pr.   30 fl

/fol. 26 v/
Nº. 72. Ein lew – und Tÿger Stuck von Rutthart pr.    20 fl

73. Ein Nacht Stuck mit 3. Figuren auf Holz pr.    75 fl
74. Ein Landschafft von Megand pr.     30 fl
75. Jesus, Maria, und Joseph auf Holz pr.     50 fl 
76.  Zweÿ Vögl Stuck, eines auf Holz,
das andere auf leinwat mit vergoldeter Ramen pr.     50 fl
77. Von Hölenbrigl Todten Triumph pr.      1000 fl
78. Wie die Kinder Israel über des rothe Meer
 ziechen, von Vaig de anno 1597. pr.     500 fl
79. Die Hirten Zu Bethlehem von Osenbeck pr.    75 fl

/fol. 27/ 
Nº. 80. Ein Laa. von Volkart pr.      20 fl

81. Das abendmal Christi von Wecklen pr.     50 fl
82. Eine Landschafft von Rubens mit einer Nymphen 
und Satÿr pr.         50 fl
83. St. Andreas von Weiskircher pr.     12 fl
84. Die Judith mit Holofernis Kopf von Spillberger pr.   20 fl
85. Das H. Petrus pr.       20 fl
86. Ein Fähnrich von Reinbrand pr.     100 fl
87. Ein Vich Stuck von Osenbeck pr.     20 fl
88. Ein Marien bild mit dem Kindl, und H. Joanne 
aus Raphaele d.Urbino pr.      150 fl
89. Ein Kirchen prospect und Architectur von Kerinz pr.   50 fl

/fol. 27 v/
Nº. 90. Zweÿ Schlachten von Rugendas pr.     50 fl

91. Zweÿ Vich Stückl von Hanns Graf pr.     20 fl
92. Ein Landschafft von Fastenberger     20 fl
93. Zweÿ gleiche Stuck, eines Adam und Eva, 
das andere der Loth, von Heiss      30 fl
94. Ein Histori, wie Christus der Herr mit denen Zweÿ Jüngern 
gen Emaus gespeiset von Bassan pr.     50 fl
95. Zweÿ überhöchte Landschafften mit einem Wasser Fall pr.  20 fl
96. Ein Stückl mit einem Häring, und Credenz-geschirr 
von Westenrut pr.       30 fl
97. Ein Philosophus von Tintaret auf Holz pr.    30 fl
98. Die Judith mit dem Kopf  Holofernis von Kränich pr.   30 fl

/fol. 28/
  Nº. 99. Die H: 3. König von Albrecht Dyrer pr.    50 fl

100. Ein Holändisches Kuchl Stuck pr     10 fl
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101. Zweÿ alte Kopf Stuck pr.      6 fl
102. Zweÿ Landschäfftl von Megand pr.      24 fl
103. Zweÿ Köpf von Corduba pr.      4 fl
104. Zweÿ See-Stückl pr.      20 fl
105. Zweÿ kleine Schlachten in oval goldenen Ramen 
von Porgognion pr.       50 fl
106. Ein Schlächtl von Wechter pr.      15 fl
107. Ein Kopf von Pietro de Pomis pr.     8 fl

/fol. 28 v/
Nº. 108.  Ein Moren Kopf von Paul Veronese pr.    4 fl

109. Zweÿ lange gleiche Schlachten von guter Hand pr.   60 fl
110. Ein grosses blumen Stück von Ferelst pr.    10 fl
111. Ein Partei Stuck pr.      12 fl
112. Ein Landschafft mit einem Reiter pr.     3 fl
113. Zweÿ blumen Stuck pr.      2 fl
114. Ein Kupfer geschirr Stuck von Corduba pr.    6 fl
115. Ein Petrus, so unausgemahlen pr.     4 fl
      
/fol. 29/

Nº. 116. Ein altes Weib von Corduba pr.     5 fl
     4. geschnittene, und vergoldete schöne Ramen, a pr. 6 fl 
     zusamen pr.           24 fl

Summa der Bilder 
3995 fl  30 x  

/fol. 48/
Inventarium Über das Guet Rezhof  /.../
/.../

/fol. 49 v/
Bilder
Raptus Sabinarum von dem jungen Remp pr.     20 fl
Joannis Enthaubtung mit 3. Figuren      3 fl
Charitas Romana pr.       2 fl
2 gleiche Zigauner Stuck pr.       8 fl
1. langlichte Landschafft pr.       2 fl
12. Israelitische König a pr. 30 x       6 fl
2 gleiche lange Schlachten pr.       3 fl
übrigens befünden sich Verschidene geistliche bilder, dann auch einige Contrafait, 
so aber nicht geschäzet worden

Summa der Bilder 44 fl 



/fol. 55/
Inventarium über die Herrschafft Gutenhaag. 
Die Herrschafft Guttenhaag /.../ wird mit allen appertinentien, Vich, und Fahrnusen, gleich wie solche 
Ihro Ex. H: Erblasser see: unter datis 12. Xbris 715. und 4. Aug. 716. Kraft errichteten Kauffs Contract 
übernomen, mit der disiährigen ansath betheuret auf     199.311 fl
/.../
/fol. 55 v/
Summa der Herrschafft Gutenhaag, cum appertinentÿs
 253311 fl 
/.../
/fol. 58/
Nachfolgende Effekten werden nun von darumen in die Schäzung gezogen, weilen solche erst nach der 
übernemung der Herrschafft Gutenhaag herbeÿ geschaffet und erzeüget worden, mithin in dem damalen 
aufgerichteten inventario nicht begriffen seÿnd, als
/.../
/ni slik/

/fol. 63/
Inventarium über beÿde Herrschafften Burgschleiniz und Frauheim
Die Herrsschafften Burgschleiniz und Frauheim  /.../ Verbleiben mit allen ihren appertinentien, und Haus 
Zu Marburg, gleich wie dise von Frau Maria Theresia Verwittibten Gräfin von Dietrichstein see: erkauffet 
worden, ungeachtet deren mercklich beschechenen Verbesserungen annoch in selben Werth angesezet
pr.          93.000 fl
/.../
/fol. 66 v/
Haus=Fahrnus1

In dem Taffl Zimer.
Eilf grosse Contrafait von Dietrichsteinisch- und Herbersteinischer Familia in ganzer Statur, so ungeschäzt 
Verbliben.
/.../
In Zimer daran.
15 Brust-Stuck-Contrafaiten, so nicht geschäzet worden.
7 Landschafften mit mettalenen Ramen a pr. 6 fl.    42 fl
6 Kleine deto mit schwarzen Rämlen, a pr. 2 fl.    12 fl
/.../
/fol. 67 v/
In Jungfrauen Zimer
/ni slik/
/.../
In Menscher Zimer

1 iz rubrike Haus=Fahrnus v inventarnem popisu gospoščin slivnica in Fram so izpisane zgolj slike. ostale premič-
nine, zabeležene v rubriki, so izpuščene.
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/ni slik/
/.../
/fol. 69/
In der alten Taffl Stuben
5 Contrafait von Gräf. Dietrichsteinischer Familia, so ungeschäzt verbliben
Der H. Sebastianus von jungen Remp pr.     6 fl
Abraham und Isaac ab Eodem pr.      6 fl
/.../
In dem Egg Zimer 
/.../
/fol. 69 v/
/.../
Ein bild mit einem Mann, Weib, und Kind wie auch ein Hündl pr.  2 fl
/…/
In Laquej Zimer
/ni slik/
/.../
In Spälier Zimer
/ni slik/
/.../
/fol. 70/
In dem gemahlenen Egg Zimer 
Die 12. Monat und 4. andere bilder zusamen pr.    12 fl
/.../
In S.er Ex. Herrn Erblassers See. Zimer
2. Vich Stuck mit Vergoldeten Ramen pr.     8 fl
1 Holändischer Danz pr.       2 fl
/fol. 70 v/
1. Satyr mit einer Nymphen pr.      3 fl
4. Blumen Stückl pr.       3 fl
/.../
In Capuciner Zimer 
/ni slik/
/.../
In Jungen Herrn Zimer
/ni slik/
/.../
In der Camer daran
/ni slik/
/.../
/fol. 71/
Summa der Haus-Fahrnus
519 fl 3 x
/…/
/fol. 76 v/
Summa der Herrschaft Burgschleiniz Verlasses
109.167 fl 16 x

SLIkARSkE ZBIRkE GROfOv hERBERSTEIN
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stLa, Landrecht, Karton 413, heft 3 
slike v zapuščinskem inventarju po janezu ernestu ii. grofu herbersteinu v Gradcu in v gradu 
hrastovec, 20. julij 1780.

/fol.184/
Zu Graz in dem Herrschaft Haus 
/.../

/fol. 202/
Bilder 
Nº. 1 Ein groses Histori Stuk       6 fl
2. Der Todten Triumpf       12 fl
3. 4 Architectur Stuk        6 fl
4. Die zwölf Apostl       1 fl 30 xr
5. Ein Battalie Stuk       1 fl
6. Ein Kopf Stuk        –  40 xr
7. S: Antonius Eremita       2 fl
8. Ein Frauen Bild        3 fl
9. zweÿ Kopf Stük        – 30 xr
10. Ein Nacht=Stuk       4 fl
11. S: Paulus et Antonius       1 fl
12. zweÿ Köpf         2 fl
13. S: Petrus et Magdalena auf Kupfer      3 fl
14. zweÿ Histori Stuk aus der H: Schrift      2 fl
15. Das Baad der Dianae auf Holz      1 fl
16. Ein Landschaft auf Kupfer      1fl 30 xr
17. Die Freundschaft Christi       – 40 xr
18. S: Magdalena        3 fl
19. S Hieronimus        1fl 30 xr

/fol. 202 v/
20. S: Joannes Bapt:       2 fl
21. Ecce Homo        1 fl 30 xr
22. Maria mit dem Kindl       1 fl
23. Abnehmung Christi von Creuz auf Kupfer     1 fl
24. S: Joannes Bapt. auf Kupfer      1 fl
25. Ein Kopf Stuk auf Holz       1 fl
26. zweÿ Deto auf Glaß        – 24 xr
27. zweÿ Kindl auf Holz       – 20 xr
28. Vier Holländer Stükl auf Holz      2 fl
29. zweÿ Deto        – 15 xr
30. zweÿ Deto Tazen        – 40 xr
31. zweÿ alte Köpf        – 10 xr
    4 Portrait so ungeschäzter verbleiben 
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Summa der Bilder 
63 fl 39 xr

/fol. 215/
Herrschaft Guttenhaag  
/.../
/fol. 223 v/
Mobilien in den Zimmern2 
In ersten Stock
In Vor Zimmer
/ni slik/
In Schenk Zimmer
25 Bilder in harten Holz eingelassen     50 fl
/.../
In grossen Tafl Zimmer 
/ni slik/
/.../
/fol. 224 /
In Bilder Zimmer 
/.../
/fol. 224 v/
49 Stuk verschiedene Bilder      12 fl
/.../
20 Stuk Familien Portraits 
In der Gallerie 
/.../
16 Familien Portrait stuck in Lebens Größe in Holz eingelassen 
In Pilliar Zimmer
/.../
/fol. 225/
/.../
26 Bilder in harten Holz eingelassen     52 fl
/.../
In neben Zimmer
/…/
7 Bilder        1 fl 30 xr
In der G.fin Sitz-Zimmer 
/ni slik/
/fol. 225v/
In der G.fin Schlaf- Zimmer 
/ni slik/
In der G.fin Cabinet

2 iz rubrike Mobilien v popisu hrastovške zapuščine janeza ernesta ii. grofa herbersteina so izpisane zgolj slike, 
grafike, zemljevidi in manjše skulpture ter  pohištvo z vdelanimi slikami oz. poslikano pohištvo. ostale premični-
ne, zabeležene v rubriki, so izpuščene.
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/ni slik/
/fol. 226/
In Jungf.er Zimmer
/ni slik/
/fol. 226 v/
Klein Herrschaft Tafel Zimmer
/…/
/fol. 227/
Verschiedene Kupfer Stich      1 fl
/…/
11 Grosse Land Karten      1 fl 50 xr
/…/
In G.fen Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 228/
In Vorzimmerl an der Gard d.robe
/ni slik/
/.../
/fol. 228 v/
In der Gard d.robe
Verschiedene Fahrnüssen
/fol. 229/
/…/
2 Füguren v. Prons      4 fl
/…/
10 steinerne Köpf und 8 Figuren      1 fl 30 xr
/…/
/fol. 229 v/
/…/
Verschiedene Figuren v. Holz und schachtl    1 fl
/…/
/fol. 230/
In Zweÿten Stock
In Vor Zimmer
13 Histori Bilder, so in Holz eingelassen  sind    39 fl
/…/
In fremden Jungf.er Zimmer
/ni slik/
/.../
In grossen Schlaff Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 231/
In rothen Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 231 v/

TINA kOšAk
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In langen Zimmer ob der Gallerie
/ni slik/
/.../
/fol. 232/
In Grün Zimmer
/…/
/fol. 232 v/
5 gemahlne Supraport      2 fl 30 xr
/…/
In Grossen Grünen Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 233/
In neüen Klein Zimmer 
/ni slik/
/.../
/fol. 233 v/
In neuen Grossen Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 234/
In Grün Sametnen Zimmer
/…/
9 gipßerne Figuren      – 6 xr
/…/
In Jungfer Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 234 v/
In fremden Laqueÿ Zimmer
/ni slik/
/.../
In Vor Sällerl 
/ni slik/
/.../
In Officier Taffel Zimmer
/ni slik/
/.../
In Rundelen Zimmer
/…/
/fol. 235/
/…/
107 Stuck verschiedene Bilder     5 fl
/…/
In Vor Gang
/ni slik/
/.../
/fol. 235 v/
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In klein Forrestier Zimmer
/…/
7 Bilder mit Glässer      1 fl 20 xr
/…/
In Kammer Diener Zimmer
/ni slik/
/fol. 236/
In Kochen Zimmer
/…/
10 Bilder und Kupferstich      – 12 xr
In Bedienten Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 236 v/
In der Tischlerey
/ni slik/
/.../
In der Apotheken 
/ni slik/
/.../
In Kuchl Zimmer
/ni slik/
/.../
In der Herrschaft Kuchl
/ni slik/
/.../
/fol. 237/
In Herrschaft: Kuchl Gwölb
/ni slik/
/.../
In Roll Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 237 v/
In der Rüst Kammer
/ni slik/
/.../
/fol. 238/
Gewöhr
/ni slik/
/fol. 238 v/
/.../
Verwaltereÿ
In Verwalter Zimmer
/ni slik/
/.../
In Archiv
/ni slik/

TINA kOšAk
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/.../
Kastner Zimmer
/ni slik/
/fol. 239/
In Schreiber Zimmer
/ni slik/
/.../
/fol. 239 v/
In Täzer Zimmer
/ni slik/
Doctor Zimmer
/…/
/fol. 240/
/…/
1 Bild mit Glaß        – 10 xr
In Neben Zimmer
/ni slik/
/fol. 240 v/
In Augustiner Zimmer
/…/
1 Beth Schammel mit 5 Bilder     1 fl 8 xr
/…/
In Capuziner Zimmer
1 Deto Beth Schammel und 3 Bilder     – 20 xr
/…/
/fol. 241/
In Jäger, Gartner, und Binder Zimmer
/ni slik/
/.../
In Menscher Zimmer
/ni slik/
/.../
In Vorsaal
/ni slik/
/.../
In Maÿr Hauß
/ni slik/
/.../
/fol. 241 v/
/…/
Summa deren Mobilien und Fahrnussen
2533 fl 3 xr3 

3 Za pregled transkripcije inventarjev se zahvaljujem ani Lavrič.
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Picture Collections of the Counts of Herberstein

The Collections of Johann Ernst I and Johann Ernst II 
in Graz and Hrastovec Castle

Summary

The article is the second part of the study of the picture collections of the counts of herberstein in their 
styrian residences between the mid-17th and the end of the 18th century. based on archival sources and 
surviving paintings, it comprises an analysis of the collecting practices of johann ernst i count of her-
berstein (1671–1726), and his son johann ernst ii count of herberstein (1709–1780). 

johann ernst i was the owner of one of the most valuable painting collections in styria in the early 
18th century. in his town residence in the centre of Graz, he accumulated 162 paintings with a total value 
of slightly more than 3995 fl. in addition to landscapes, still lifes and game pieces, which comprised the 
major part of the collection, there were also portraits, genre scenes, tronies and battles, but relatively few 
allegories and mythological depictions. only less than one fifth of the paintings in his probate inventory 
depicted religious themes, most of which are saints and scenes from the new testament. unlike most 
styrian inventories, which lack attributions, more than a third of the paintings listed in johann ernst’s 
inventory contain references to authorship. This enabled a detailed analysis of johann ernst’s artistic 
taste. in addition to the central european masters, which composed the largest part of the attributed 
artworks, the attributions in johann ernst i’s inventory also testify to his taste for netherlandish and 
venetian schools. 

The only painting from johann ernst i’s legacy in Graz that has so far been identified is The Triumph 
of Death in the alte Galerie of the universalmuseum joanneum, currently attributed to jan brueghel 
the elder. in johann ernst i‘s inventory the painting was attributed to Pieter brueghel the Younger and 
estimated at a staggering 1000 fl, making it the most valuable painting in the collection. joseph Wastler‘s 
assumption that johann ernst i acquired The Triumph of Death from the collection of the late johann 
seyfried Prince of eggenberg, who purchased it in 1674 from Flemish art dealers Forchondt, can hereby 
be confirmed. The comparison of eggenberg’s and herberstein’s inventories has revealed that several 
other paintings in herberstein’s inventory most probably originated from eggenberg’s collection, such as 
Daniel in the Lion’s Den, two game scenes attributed to carl borromäus ruthart, and a landscape with a 
nymph and satyr attributed to rubens. Moreover, several entries in johann ernst i herberstein’s inven-
tory closely resemble paintings in the inventory of Georg seyfried, count of Dietrichstein, compiled in 
1715; we can assume that herberstein probably acquired some of his paintings also from the collection 
of the late count of Dietrichstein. 

according to the surviving archival documents in Graz Provincial archives, johann ernst i her-
berstein bought hrastovec estate around as early as 1715 from the creditors of its previous owner, carl 
Friedrich count of herberstein, the son of erasmus Friedrich count of herberstein. The interior furnish-
ings were included in the purchase as well as the paintings that had been mostly acquired by erasmus 
Friedrich count of herberstein. This can be confirmed by the comparison of the probate inventory of 
erasmus Friedrich count of herberstein, dating from 1691 with the surviving paintings from the hrast-
ovec collection. a special inventory was compiled shortly before the purchase of hrastovec, which has 
hitherto not been found among the surviving archival documents. The 1727 probate inventory of johann 
ernst i count of herberstein, unfortunately does not provide any information regarding the collection 
in hrastovec, as it lists no paintings. as emphasised by the inventory commission, only those items from 
hrastovec which were acquired after the purchase were recorded in the 1727 inventory. 
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in 1731, the hrastovec estate came into the possession of johan ernst i’s son johann ernst siegfried 
josef (johann ernst ii) who commissioned an extensive renovation of residential wing of the castle soon 
after. Probably around this time a part of hrastovec picture collection, including newly acquired land-
scapes and portraits, was placed in decorative wooden panelling. as testified by johann ernst ii’s  probate 
inventory dating 1780, wooden panelling with paintings were in four rooms, including the most repre-
sentative premise in the castle, the gallery with 16 full-figure family portraits. 

in addition to the billiard room with 26 paintings, the panelling’s in the gallery survived until the 
mid-1920s. in 1924, the remaining 12 portraits (according to josef andreas janisch, four portraits had 
already been taken away by the herbersteins when they sold the castle to the Pauer family in 1802) were 
removed and brought to Ptuj castle. similarly, only a year later, the paintings from the billiard room were 
removed and transported to Ptuj castle. 12 portraits are now a part of the permanent collection of the 
Ptuj-ormož regional Museum in Ptuj castle, whereas except for one painting (i.e. a depiction of aloe), all 
the paintings from the billiard room panelling have been identified in the collection of Maribor regional 
Museum and, most recently, in the national Museum of slovenia.
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Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck 
On the Commission Circumstances and Authorship 
of the Plague Column in Osijek

Mirjana Repanić-Braun

introduction

croatian scholarly circles have long been aware of the monumental significance of the holy trinity 
plague column erected in 1728-30 on the main square in the Fort of osijek (fig. 1). From the earli-
est analyses of the monument in the 1920s, one should single out that of Danica Pinterović, who 
published some detailed data from the city archives of osijek on the fate of the plague column 
and the debates on its maintenance in the 1770s, offering new insights on its construction circum-
stances and its destiny.1 in 1956, the plague column was analysed by architect and conservator 
blaž Misita-Katušić, who provided an extremely precise description of the monument, mentioning 
that the saints’ statues at the corners of the staircase – St John of Nepomuk, St Joseph, St Catherine 
of Alexandria and the Immaculate Virgin with Child – which were added to the plague column in 
1784, had originally been placed at the valpovo and novograd gates in osijek.2 Kamilo Firinger’s 
studies continued gathering information on the monument in 1957 and 1969 by collecting the re-
sults of previous research and adding his own.3 The monument has been further mentioned in the 
scholarly articles of anđela horvat and Doris baričević.4 

This article sheds light on the complex history of the patronage of this column and comprises 
arguments for a new attribution of the sculptures. 

The plague column of osijek is the only baroque public monument of complex iconography 
preserved in situ in the territory of northern croatia. Placed on a high pedestal, with powerful volutes 
and cartouches bearing inscriptions, there is a high smooth column dominated by the holy trinity 
reposing on a densely accumulated clouds, from which a number of small angel heads protrude. at 

1 Danica PinteroviĆ, barokne građevine u osijeku, Izvještaj Višeg ženskog liceja (1917.–1921.) i Državne realne 
gimnazije (1917.–1929.) u Osijeku, osijek 1928/29, pp. 7–8. 

2 the fort had four gates: the new Gate to the south, the Water Gate to the north, the imperial Gate to the east, and 
the valpovo Gate to the west. today only the northern Water Gate remains, bearing from the inside a copy of the 
memorial plaque to General johann stephan von beckers, who laid the foundation stone for osijek’s fort in 1712.

3 blaž Misita-KatuŠiĆ, Kratak pregled arhitekture osijeka kroz tri stoljeća, Osječki zbornik, 5, 1956, pp. 172–173; 
Kamilo FirinGer, Kužni kip u osijeku, Glas Slavonije, February 17, 3654, 1957; Kamilo FirinGer, osječki 
kužni pil, Zbornik slavonskih muzeja, 1, 1969, pp. 93–101.

4 anđela horvat, barok u kontinentalnoj hrvatskoj, in: radmila Matejčić, anđela horvat, Kruno Prijatelj, Barok 
u Hrvatskoj, Zagreb 1982, pp. 260–261; Doris bariČeviĆ, Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske, Zagreb 2008, pp. 
242–244.
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1. The Holy Trinity plague column, Osijek
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the base of the column the saintly protectors against plague face the square: St Charles Borromeo (fig. 
2), St Francis Xavier (fig. 3), St Rochus, and St Sebastian, joined by St Rosalia reclining on the stony bed 
in a cave. The column resonates stylistically with others erected slightly later around croatia. in 1749, 
the votive monument of the holy trinity in Požega was added with a similarly designed two-level 
base with strikingly profiled and analogously indented crests, superposed volute consoles, the decora-
tive acanthus motif, and an identical iconography.5 somewhat earlier, in 1740, a monumental column 
with the statue of Immaculate and saints on a high pedestal decorated with ornaments and figurative 
reliefs, work of Zagreb’s sculptor Klaudius Kautz, was erected on st Mark’s square in Zagreb. it was 
financed from the legations of the nobleman ivan hyaczinthy, deputy prefect of the varaždin county 
and then a citizen of Zagreb, senator and notary. unlike the columns of Požega and osijek, which 
clearly communicate their purpose with their selection of saintly protectors against plague, the ico-
nography of the Marian column of Zagreb also promotes its donor. hyaczinthy made sure in his will, 
as early as 1715, that his gesture would be remembered by stating that a column with a statue of the 
virgin on top and those of his saintly namesakes and patrons (st john the baptist, st john the evan-

5 bariČeviĆ 2008 (n. 4), p. 244: “at the base of the column, at the corners, there are sculptures of st rochus and 
st sebastian, st charles borromeo, and st john nepomuk, and next to the coat-of-arms of the city of Požega there 
are votive inscriptions in Latin as well.” the plague column in Požega has meanwhile been replaced by a copy. 
cf. project description in: Kamenko KLoFutar et al., Projekt obnove Zavjetnog spomenika Presvetog Trojstva u 
Požegi – 1. faza radova – rekonstrukcija i izrada replike, Zagreb 2003.

2. Johann Jakob Schoy and his workshop, attributed: 
St Charles Borromeo, The Holy Trinity plague column, 
Osijek 

3. Johann Jakob Schoy and his workshop, attributed: 
St Francis Xavier, The Holy Trinity plague column, 
Osijek 
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gelist, and st john nepomuk) at the base should be erected “in the middle of the square in the city of 
Zagreb.”6 neither the monument of Zagreb, which was removed from st Mark’s square in 1869, nor 
that of Požega, meanwhile replaced by a replica, were as lucky as the plague column of osijek, which 
kept more or less its original shape despite the unavoidable erosion of surface. in 2011, the croatian 
conservation institute renovated the column for cultural preservation.

The preserved archival sources brought out by Pinterović and Firinger reveal some facts about 
the restorations of the osijek plague column during the second half of the 18th century. Made of 
sandstone, the plague column of osijek appeared derelict only 48 years after its construction, 
whereby the regional administration in sombor warned the municipality on november 23, 1776 
that “the dilapidated monument of the holy trinity, erected on the Parade square by the late bar-
oness Petrash, should be repaired by those who use it for their personal piety, that is, the citizens 
of the Fort.”7 Therefore, the municipal judge, the council, and the city representatives of the Fort 
turned to the royal administration, complaining that the population of the osijek Fort could not 
possibly take over the costs of restoration as the plague column had been, after all, erected by “a 
military person on a military parade square.”8 a letter to the royal hungarian administration in 
Pozsony from May 2, 1777 emphasizes that the monument was maintained for years by the munici-
pal administration of the Fort, rather than its citizens, and that they should accordingly be freed 
from such expenses.9 eventually, the monument was restored by sculptor Pavao helfer10 – it is not 
known at whose expense – who charged 30 forints for his work, a very high sum at the time.11 

On the Plans for the Erection of a Monument in the Centre of the Fort’s Square 

a monument in the centre of today’s holy trinity square in osijek was planned already in the earliest 
designs made in 1711 and 1712 during the second phase of construction of osijek’s fortifications.12 
This early date of planning has never been utilized for interpreting the commission circumstances 
of the plague column, as the commission has been exclusively connected to ana Maria Petrasch, 
daughter of johann stephan von beckers, commander of the osijek Fort from 1710, and widow of 
baron Maximilian Petrasch. The reason for this narrow focus comes from a letter of the General 
command in Petrovaradin from 1827, which mentions that, according to the records of the royal 
Military council, the monument “was erected in 1728 by the widow of General Petrasch ...”13 as well 

6 Doris bariČeviĆ, claudius cautz, kipar kamenog spomenika bezgrešnog Začeća Marijina na Markovu trgu u 
Zagrebu, Peristil, 33, 1990, pp. 95–97.

7 Fort = tvrđa – local name for the osijek fortress.
8 FirinGer 1969 (n. 3), p. 97. 
9 FirinGer 1969 (n. 3), p. 97.
10 More about Pavao hefler see in bariČeviĆ 2008 (n. 4), pp. 292–295.
11 FirinGer 1969 (n. 3), pp. 96–97.
12 Mira iLijaniĆ, Marija MirKoviĆ, Prilog dokumentaciji o građevnoj povijesti osječke tvrđe na prijelazu seda-

mnaestog u osamanesto stoljeće, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 5, 1979, pp. 102–103; ive MaŽu-
ran, Od turskog do suvremenog Osijeka, osijek 1996, pp. 30–31.

13 FirinGer 1969 (n. 3), p. 98, emphasized the year mentioned in the letter (1728) as a step forward in our kno-
wledge on the monument’s dating with regard to those of 1729 and 1730, mentioned on the monument’s base. 
however, this divergence most likely marks the time span between the financial donation of widow Petrasch and 
the date of the monument’s completion. 
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as the inscription-chronogram carved at the northern side of the column’s base on the occasion of its 
restoration in 1829:

eXaeDiFicata 
GeneraLis Petraschii 

viDva ereXit coLossvM 
et 

beneFicentia PLvrivM 
FiDeLis Piis socia 

restavravit.14

The inscription at the eastern side of the cylindrical pedestal, supported on four sides by small-
er volutes on which the proportionally reduced column rises above the decorative base along the 
axis of large vertical volutes, testifies of yet another restoration of the monument. an iron fence was 
added in 1867 at the initiative of the citizens of osijek’s inner town.15 

Divinae trinitatis Devotvs hic coLos- 
svs e rvinis restitvtvs et Ferreis 

CanCeLLis sePitvs est Piis incoLis in- 
ternae civitatis esseKinensis

on the other hand, three inscription-chronograms carved within the decorative cartouches in 
the cylindrical base of the high pedestal, between the vertical volutes at the southern,16 eastern,17 and 
western sides18 date from the time of its construction in 1729-30. Thus, considering the chronology 
of inscriptions and the real protagonists of the building history of the osijek Fort, it is possible to 
assume that johann stephan von beckers, who was credited with building Fort between 1710 and 
1719 owing to the extensive works carried out in his time,19 may have participated in planning the 

14 in translation: “the widow of General Pertrasch has commissioned this monument, which has been restored by 
the courtesy of many believers together.” the chronogram from the inscription does not result in the aforemen-
tioned year; instead, it is given in the text in the lower part, while the sum of the emphasized letters in the upper 
part of the inscription is again 1730 as the year when the monument was erected.

15 in translation: “Monument to the holy trinity has been restored and surrounded by an iron fence by the courtesy 
of citizens from osijek’s inner town.”

16 HOC PROTEGENTE SECVRA STAT INCLITA VRBS ESSECK CVM VICINO POPVLO (Firm protection for the 
glorious city of osijek and the neighbouring people). the sum of accentuated letters results in the year of 1729. 

17 FAVENTIBVS SANCTO SEBASTIANO ROCHO CAROLO BOROMAEO FRANCISCO XAVERIO AC ROSALIA 
(helpers st sebastian, st rochus, st charles borromeo, st Francis Xavier, and st rosalia). the chronogram gives 
the year of 1730.

18 aeternae Dei trivnivs GLoriae coLossvM ereXit (the column has been raised to the eternal glory 
of the holy trinity). the chronogram gives the year of 1730.

19 beckers’ importance for the history of osijek’s is evident from the analogous inscriptions on various memorial 
plaques: the Latin one on the fortification wall near the Drava Gate, today preserved at the Museum of slavonia, 
and the German one, the copy of which is found at the Water Gate, quoted by ivan KuKuLjeviĆ saKcin-
sKi, Nadpisi sredovječni i novovjeki na crkvah, javnih i privatnih sgradah u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb 1891, 
p. 161: “(544.) IOANNES STEPHANVS VON BECHERS GENERAL FELDMARSCHALL-LIEUTTENANT HAT 
DEN 1-ten GRVNDSTEIN ZV DIESER FESTE ANNO 1712 GELEGET. DIE FESTUNGSWERKE ODER DIE MA-
VERN HINGEGEN WURDEN ANNO 1719 VOLLENDET. DA ER EBEN DURCH SEINEN GETREVEN FLEISS 
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votive Plague column on the main square of the Fort, first called Paradenplatz and then Weinplatz. 
even though the first fortification works started as early as 1687/88 and were continued between 
1690 and 1693, with the arrival of engineer Mathias von Kayserfeld,20 becker still played an impor-
tant role for the completion of the project.21 The osijek Fort was finished in his time and the urban 
space was structured gradually following elaborate plans. next to the Municipal Magistrate and the 
administration office (1702), they built a building of the military command: the chief command 
(Generalatshaus)22 and the chief Guard with the commander’s apartment on the first floor (1715, 
1729). This construction was followed by the plague column itself (fig. 4). The monument of the holy 
trinity and the saintly protectors against plague forms an important axis in the urban raster of the 
osijek Fort, its position is prominent in the elite parade square and set in the administrative centre 
of the city. its creation was intended as early as 1711 approximately at the time of becker’s arrival to 

GOTT DEN BESTEN UND GRÖSSTEN UND SEINEM ALLERGNÄDIGSTEN KAISER CARL DEM VI-ten NACH 
KRÄFTEN ZU DIENEN UND DIE LETZTE LINIE DIESER FESTUNG ZU ZIEHEN IN BEGRIFF WAR HAT 
IHM DER TODT. ALS DIE ÄUSSERSTE ALLER DINGE ÜBERRASCHT. UND ER SELBST HAT IN DER, WIE 
WOHL AVF DAS STÄRKSTE ERBAUTEN FESTUNG NICHT HINDERN KÖNEN, DASS DESSEN SEELE AVF 
DAS GLÜCKLICHSTE ENTFLOHEN, DESSEN KÖRPER AUF DAS SICHERSTE HIER ZU RUHE GEBRACHT 
WORDEN.” a transcription of the Latin inscription and the data on the plans for building the fort can be found 
in MaŽuran 1996 (n. 12), pp. 21–31.

20 Darko viteK, u pozadini izgradnje osječke tvrđe, Povijesni prilozi, 28, 2005, p. 162: “beckers succeeded Kayser-
feld at his death, taking over and continuing his construction projects in the period from 1710 until 1719, which 
are, compared to the previous phase, characterized by the use of durable building materials such as stone and 
brick.”

21 FirinGer 1969 (n. 3), pp. 93–101.
22 From 1735–1786, the building housed the slavonian General command, and from 1736–1745 the slavonian 

regional administration. the eastern wing originally served as an artillery casern, but was incorporated into the 
building of the military command during later restructurings. cf. Wikipedija: tvrđa, https://hr.wikipedia.org/
wiki/tvr%c4%91a (last accessed on May 28, 2014). surely there is a more reliable source than Wikipedia. they 
got this information from somewhere.

4. Holy Trinity Square in Osijek, 
1732, drawing, Kriegsarchiv, 
Vienna
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osijek,23 so one should raise the question if the commander and the chief supervisor of the ongoing 
works at the time when the first plans for the inner urban structure have been completed might have 
had a certain role when considering the type of the monument. The realization of the column was 
financially supported by ana Maria widow of the early deceased baron who has played an excep-
tionally important role in the military history of the Posavina region. From 1716, baron Maximilian 
von Petrasch (b. 1668 in olomouc – d. 1724 in Fürstenau im breslau’schen)24 was the commander 
of Fort brod (Festung brood and also slavonski brod) and in the progress of his career he was ap-
pointed a member of the imperial commission for the borders with the ottoman empire on the sava 
river (1718), and later on he became the commander of osijek fortress.25 in 1721, osijek’s crown 
fortification Kronenwerk was completed under his command on the left bank of the Drava,26 and he 
supervised the construction of Fort brod until 1723. in 1722, he was granted a hungarian baron title 
and became a czech nobleman. 

On Authorship

The holy trinity column has previously been attributed to sculptor joseph Gerrupp (Gerupp, 
Gerob, Geropp, Gerub) (b. 1696 in Maribor? – d. 1771 in osijek), who obtained the citizenship in 
osijek on april 8, 1726 and soon gained esteem among the local population. ive Mažuran quotes 
the original document: “Den 8. aprill (1726. – op. a.) ist joseph Geropp gebührtig von Marburg aus 
steüermarckht, seiner Profession ein bilthauer, vor ein bürger an- undt aufgenohmben worden, hat 
auch das gewöhnliche bürgerliche juramentum abgeleget.”27 in 1738, Gerrupp became a member 
of the city council and later a senator,28 and in 1751 he was also one of the three candidates for the 
city judge. The city magistrate assisted the eminent and reputable sculptor, citizen, and senator, 

23 iLijaniĆ, MirKoviĆ 1979 (n. 12), pp. 102–103. this article brings the results of research on the archival docu-
mentation preserved at the Military archive of vienna on the building history of the fort, which the later authors 
used when addressing this topic.

24 constant von WurZbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 22, Wien 1870, p. 105.
25 Petraš’s name (Maximilian ernst anton Freiherr von Petrasch) is listed among the imperial generals of the early 

modern period (Liste der kaiserlichen Generale der frühen neuzeit); cf. Wikipedia: Liste der kaiserlichen Genera-
le der Frühen neuzeit/P, http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_kaiserlichen_Generale_der_Frühen_neuzeit/P 
(last accessed on april 15, 2014): “* 1668 † 24. juli 1724. Laufbahn: 17. november 1716 Generalfeldwachtmeister, 
9. november 1723 Feldmarschalleutnant.“

26 KuKuLjeviĆ saKcinsKi 1891 (n. 19), p. 161. sakcinski transcribed the inscription as he found it “at the base 
of the outer fortifications on the other side of the Drava”: “Da die befestigungs urbeit der esseger Festung sich 
seiner beendigung naht. nimmt das Kronenwerk seinen anfang unter dem gekrönten scheitel Des glorwürdig-
sten Kaiser carl des sechten. auf befehl Des unüberwindlichen hochsten heerführers des kaiserlichen Kriegs-
heeres eugenius Prinz von savoen mit zuthun Durch Legung des ersten Grundsteines im ramhen dieses durch-
lauchtigsten heerführers Des erlauchten husaren-General u. damaligen commandanten Maximilian Freicherrn 
von Petrasch Den 26-sten october im jahre unsers heiles 1721 unter Leitung des hochedlen Kriegsbaumeisters 
herrn Friedrich von heiss. Der Gott des anfangs und des ends kröne dieses Kronenwerk. DEVS INITII ET FINIS 
CORONAT OPVS CORONATVM. (1721).”

27 ive MaŽuran, Najstariji zapisnik općine Osijek – Tvrđa od 1705. do 1746. godine. Uvod u historiju Osijeka XVIII 
stoljeća, osijek 1965, p. 108 (Documents for the history of osijek and slavonia).

28 MaŽuran 1965 (n. 27), pp. 130–131: Den 9. Marty 1738. seyndt Joseph Gerrupp Bürger undt Bildthauer und An-
dreas Leimb Bürger undt Gastgeb von gesambter Bürgerschafft als Raths Beysitzer erwöhlet worden, und den 10. dito 
gewöhnliche Jurament abgeleget.; Heünt als den 17. Jun ist der Andreas Köpp bürgerlicher Tischlermeister undt Joseph 
Gerrupp Bildthauer als Innere Rathsverwanthe erwöhlt worden, wie auch das gewöhnliche Jurament abgeleget.
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already aged: in 1770, he obtained a regular financial aid, yet could not use it for long as he soon 
died at the age of 75.29

Largely owing to the concurrence between Gerrupp’s arrival to osijek and the erection of the 
monument in osijek’s tvrđa, Mažuran considered him a plausible candidate for its authorship. This 
hypothesis is supported neither by actual documents nor by the fact that such artistic quality and 
visual features are present in no public monument in osijek (with the exception of the sculptures 
of the Immaculate Mary and St Rochus in the corner niches of buildings in the holy trinity square 
and Kuhačeva street), despite the fact that Gerrupp lived (and worked?) in the city for so many years.

Doris baričević has rightfully rejected the attribution to Gerrupp, observing the following in 
her monograph on the baroque sculpture in northern croatia: 

no data have been found so far on the author of this formally rich monument of the croa-
tian baroque, exceptional in the quality of performance. it was undoubtedly an artist who 
knew all the contemporary postulates of baroque stone sculpture, from impostation and 
gesture pathos to differentiated facial expressions, and an expert in effectively draped 
garments, characterized by sharp, narrow edges and finely perforated lace of liturgical 
vestments. The heads and the facial features have unfortunately reached us in a badly 
damaged state, partly also altered by the interventions of the late 18th century, which 
makes the comparative identification of the artist very difficult. he was by all means a 
sculptor who combined an extraordinary characterization of his figures with carefully 
carved ornamentation, which bears a clear sign of the times in the form of large acanthus 
leaves, ribbon patterns, and festoons composed of flowers and fruit. it is perfectly possible 
that the sculptor, probably specialized in stone-carving, was a foreigner from one of the 
artistic centres from which the newest trends were reaching croatia.30

nevertheless, Doris baričević has not entirely rejected joseph Gerrupp as the author, and re-
garding the lack of archival sources she has cautiously compiled a minor opus of his wooden sculp-
tures produced in the 1730s for the churches in našice, osijek, and Požega.31 

Questioning the role of joseph Gerrupp as the author of osijek’s plague column has been 
based first and foremost on the fact that this monument has remained, despite having been altered 
by centuries of rain, snow, ice, and sunshine, human care and neglect, and eventually the recent 
restoration (which ended in a total retouch and an ideal reconstruction of the dilapidated original 
surface), one of the best monuments of its time in the broader historical area of the austrian Mon-
archy. The four sculptures on high pedestals, inserted at regular intervals in the base of a shallow 
staircase leading to the column (the Immaculate with child in her arms, St Catherine of Alexandria 
with an indented wheel at her feet, St John Nepomuk, and St Joseph with Child) today leave an im-
pression of integral parts of the monumental constellation of the plague column, yet neither belong 
to it in their formal features nor were produced for it: therefore, they have not been considered here 
as a separate entity. before 1784, when they were brought to the centre of the Fort, these sculptures 
were located at the gates of valpovo and novograd. 

29 bariČeviĆ 2008 (n. 4), pp. 151–152.
30 bariČeviĆ 2008 (n. 4), p. 244.
31 bariČeviĆ 2008 (n. 4), pp. 151–152.
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8. Johann Jakob Schoy: The Immaculate Conception, 
Maribor

7. The Immaculate Conception, original statue with 
recently attached head made by an unknown author, 
corner niche of the house on the Holy Trinity square, 
Osijek

5. Johann Jakob Schoy’s workshop, attributed: St Rochus, 
The Holy Trinity plague column, corner niche of the 
Franjo Kuhač Street, Osijek

6. Johann Jakob Schoy and his workshop, attributed: 
The Immaculate Conception, corner niche of the house 
on the Holy Trinity square, Osijek
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it is precisely the quality of craftsmanship, the specificity of iconographic solutions, and the 
formal characteristics that connect the plague column of osijek with the best examples of styrian 
sculpture from the first half of the 18th century that eliminate joseph Gerrupp as the author. no ba-
roque statue has been preserved that would come close to it in its formal or stylistic features in osijek, 
where this sculptor had lived for 45 years. his art seems to have remained unknown in slovenia as 
well, although he arrived to osijek at the age of 30, which means that, according to the usual dynam-
ics of apprenticeship in the baroque period, he likely had worked as a sculptor for at least ten years. 

rejecting Gerrupp’s authorship is closely related to a plausible suggestion of another artist. 
The time of production, the indubitably high quality of sculptures in osijek’s monument, and its 
formal characteristics all plausibly fit with the work of sculptor johann jakob schoy (b. 20. 7. 1686 
in Marburg a. d. Drau / Maribor – d. 4. 4. 1732 in Graz) and his workshop. The sculpture of Graz 
and the sculptor schoy have already been mentioned by Doris baričević as a possibility, namely 
when she wrote on the stone Immaculate in the corner niche of the building at the southern side 
of the square (figs. 6, 7), with the statue of St Rochus in an analogous niche in the neighbouring 
building as its chronological and stylistic counterpart (fig. 5).32 baričević has found a link to styr-
ian sculpture and schoy in the iconographic type of the virgin with her folded hands shifted aside, 
standing over an apocalyptic dragon. as she has noted, this motif was introduced into styrian 
sculpture by none other than “johann jakob schoy, one of the most prominent sculptors of Graz in 
the first half of the 18th century. Mary’s entire figure, her posture, the position of her folded hands, 
and the swing of her mantle, and especially her very characteristic facial features, show a series of 
resemblances to schoy’s statues of the Immaculate Mary in styria.”33

however, sometime in the 20th century the Immaculate of osijek had her head replaced—frus-
tratingly, there is no written record of that act—which artistically degraded the statue, destroying 
its elegant proportions, now visible only in an old photograph from the time before this drastic 
alteration. a comparison with schoy’s Immaculate in the niche of volkmer’s Passage (volkmerjev 
prehod) in Maribor is therefore possible (fig. 8), except in the iconographic context, only by looking 
at the draping and the ingenious monster at the feet of the two Marys.34 The Maribor sculpture, 
despite its more dynamic postures and a more voluminous draping when viewed from the front, 
reveals similarly trembling folds in the sleeves, the typical detail of a ribbon-held mantle hanging 
over the other shoulder, the corresponding rhythm of smooth surfaces of closely fitting garments, 
and the accentuated folds with long edges. 

if one would argue against this comparison, then one could even more easily reject the com-
parison between schoy’s Immaculate in Maribor and the one made by him on the plague monument 
in Leoben (fig. 9).35 on the other hand, a close view of the Maria Immaculate standing on a dragon 

32 bariČeviĆ 2008 (n. 4), p. 250.
33 More on the styrian and schoy’s types of the immaculata in: horst schWeiGert, eine unbekannte Marienfigur 

des barockbildhauers johann jakob schoy in Graz. Zur Frage der barocken Grazer Maria immaculata-Darstellun-
gen, Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, 11/12, 1979/80, pp. 67–84.

34 sergej vriŠer, nekaj novih ugotovitev v našem baročnem kiparstvu, Časopis za zgodovino in narodopisje, 58, n. 
s. 23/2, 1987, pp. 216–224.

35 as a whole the monument in Main square of Leoben is structured differently from the one in osijek. Despite 
its equally central spatial location it was intended exclusively for frontal viewing, since all the sculptures on the 
obelisklike pyramidal column and the deployed graded pedestals that symmetrically flank it are wholly exposed 
to the observer only from the unique viewpoint. 
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on the Plague column in vordernberg (1716/1717), one of the first known schoy’s works (fig. 10),36 
exhibits fascinating resemblance to the sculpture in osijek both by its typological and morphologi-
cal characteristics. The description of the vordernberg Immaculate Mary, brought a long time ago 
by rochus Kohlbach while comparing the Plague columns in Leoben and vordernberg,37 records 
the first bearing the sculptor’s signature Johann Schoy fecit 1716 and attributes the other to schoy 
with great certainty.38 This description can be easily applied to the statue in osijek: „… die imma-
kulata inmitten der saule zeigt bereits die für schoy typische haltung: Die hände vor der brust ge-
faltet, den umhang mit einem Gürtel bis zu den händen heraufgezogen ...“39 however, all of them, 
in the chronological span between the Loeben monument, the schoy’s work of 1716 (1716/1718), to 
the Immaculate of osijek from 1729 and further to his Maribor virgin, indicate the consistency of 
concept and at least the same workshop. 

36 schWeiGert 1979/80 (n. 33), p. 70.
37 the Plague column was erected by the citizens of vordernberg, which is obvious from the coat of arms placed 

centrally in the upper part of the very high base of the column. 
38 rochus KohLbach, Steierische Bildhauer, Graz 1956, p. 181: „am 27 november 1716 übertrug der Magistrat 

von vordernberg dem jungen bildhauer die ausarbeitung einer Dreifaltigkeitssäule um 640 fl. ein erstaunlich rei-
fes Werk. ehrerbietig steht man vor den erhabenen Gestalten, zumal dem ältlich aufgefaβten Gott-sohn. ‚johann 
schoy fecit 1716’ steht auf der säulengruppe am hauptplatz von Leoben. Die Dreifaltigkeit auf Pyramidenspitze 
erinnert stark an die von vordernberg …“

39 KohLbach 1956 (n. 38), p. 181.

9. Johann Jakob Schoy: 
The Immaculate Conception, The Holy Trinity column, 
Leoben

10. Johann Jakob Schoy and his workshop: 
The Immaculate Conception, The Holy Trinity column, 
Vordernberg 
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11. Johann Jakob Schoy: Apotheosis of St John Nepomuk, 
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna 

12. Apotheosis of St John Nepomuk, detail, 
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna 

13. Apotheosis of St John Nepomuk, detail, Österreichische Galerie Belvedere, Vienna 



151

hOC PROTEGENTE SECURA STAT INCLITA URBS ESSECk

nevertheless, the vordernberg Immaculate and its undisputable likeness to the one in osijek is 
not the only argument in favour to the attribution of the discussed sculptures on the osijek Plague 
column to johann jakob schoy. although there was not only schoy but his assistants as well and, 
meanwhile, there have been changes in style and proficiency not to mention the various interven-
tions in the core of these monuments’ original features (the Leoben column was restored twice, in 
1797 and 1839, and the one in vordernberg as far as we know ones, in 1950), the sculptures of saints 
on these three columns share similar baroque pathos and proportions with the last of schoy’s 
known works, his column dedicated to virgin Mary in Frohnleitn (1732).40 

judging from artworks that have been attributed to schoy with certainty, it is impossible to 
ignore his christ (Ecce Homo) with a signature at Kalvarienberg in Graz,41 which shows a similar 
ductus. however, the resemblances are most evident when comparing the sculptures from the osi-
jek monument with the Apotheosis of St John Nepomuk at the Österreichische Galerie belvedere in 
vienna (sign. Shoy, 1724). The sculpture was highly evaluated by rochus Kohlbach and it has never 
been exposed in the open, unlike the osijek sculptures, as it was brought to the Lower belvedere 
from the chapel of tobelbad near Graz (figs. 11–13).42 The belvedere group reveals modifications 
in volume, proportions and details that display a more mature baroque form closer to classic ide-
als, an element which cannot be ignored in the almost athletic sculpture of St Sebastian (fig. 14), 
a revised version of the fragile saint in vordernberg (fig. 15) and an “upgraded” type of the same 
saint in Leoben (fig. 16). 

40 schWeiGert 1979/80 (n. 33), str. 76. here i thank to the reviewer of the article for reminding me of this 
monument. i would like to mention that in this article only those comparative examples have been taken into 
consideration that have been visited and photographed by author.

41 KohLbach 1956 (n. 38), pp. 182, 185.
42 KohLbach 1956 (n. 38), p. 182: “ein weiteres Meisterstück schoys hat in Wien einen ehrenplatz gefunden: Die 

trefflich komponierte und vortrefflich ausgeführte Gruppe johannes nepomuk. Wie die 6 Wappen am sockel 
bezeugen, von Landständen 1724 für das landständische Dobelbad (Parish church of immaculate conception in 
tobelbad) gewidmet, dan nach seiersberg verbannt ...”

14. Johann Jakob Schoy, attributed: 
St Sebastian, The Holy Trinity 
plague column, Osijek

15. Johann Jakob Schoy and his 
workshop: St Sebastian, The Holy 
Trinity column, Vordernberg 

16. Johann Jakob Schoy and his 
workshop: St Sebastian, The Holy 
Trinity column, Leoben 
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another masterpiece of schoy’s, namely 
the top attic tier of the main altar in Graz ca-
thedral (fig. 17),43 which is also one of his last 
artworks, likewise offers an argument or two 
in favour of comparing the typological, mor-
phological, and qualitative features of osijek’s 
plague column with the opus of the leading 
sculptor of Graz in the first half of the 18th cen-
tury.44 architectural elements, such as parts of 
the top attic tier and the plague column – vo-
lutes decorated with large, rising leaves, among 
which the ones of osijek can be positively iden-
tified as acanthus, as well as outspokenly dy-
namic, profiled festoons – likewise indicate a 
common source.

The resemblances and occasional differ-
ences between the plague column of osijek 
and these works of schoy’s, possibly a result 
of different purposes and localities, as well as 
the artistic perfection of the osijek monument, 
point to the probability of the Graz hypothesis. 
it may even be related to the arrival of joseph 
Gerrupp in osijek, yet this also raises questions 
on the circumstances that made it possible for a styrian product to reach osijek despite the well-
established relations to vienna, which would especially concern the craftsmen.45 

nevertheless, relations to inner austria dated from the times when the construction of osi-
jek’s Fort was still in its beginnings. besides the administration, the Military council, the hun-
garian court chancellery, and the counties of virovitica, srijem, and baranja, financial aid for the 
construction of the fortress was offered by the inner austrian court chancellery and the estates of 
styria. as early as 1688, it was decreed that the material for osijek’s fort would be transported from 
inner austria, most probably on the waterways of Mura and Drava,46 and the inner austrian court 
chancellery joined in the financing by granting 1000 forints and securing 6000 more for the forti-
fication of osijek and the construction of ovens for brick baking.47 as the promised finances for the 
construction of osijek’s fort were delayed and eventually they received less than what the fort than 
required, General beckers complained to the royal Military council, among other things for the 

43 KohLbach 1956 (n. 38), p. 179.
44 bariČeviĆ 2008 (n. 4), p. 250.
45 speaking of the masons and carpenters, it may be noted that in 1713, for example, 31 of them are mentioned as 

having been assigned to osijek from vienna. a letter of General johann stephan von beckers, addressed to the 
royal Military council, mentions that a number of other craftsmen worked on osijek’s fort as well; cf. viteK 
2005 (n. 20), p. 164.

46 Documents of the royal Military council often mention the supplies of tools and building materials, which were 
brought to osijek on ships; cf. viteK 2005 (n. 20), p. 164.

47 viteK 2005 (n. 20), pp. 168 and 169.

17. Johann Jakob Schoy: sculptures in the attic 
of the main altar, Cathedral, Graz 
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fact that the estates of styria had not paid the promised 25,317 forints.48 This avenue for materials 
would have likely also been open to the materials for the column, which schoy may have executed 
in Graz and sent to osijek. 

it remains to conclude that there are indeed valid reasons to reconsider the authorship of the 
sculptures made in 1729 for the plague column in osijek and to attribute them to johann jacob 
schoy one of the best of styrian sculptors of the first half of the 18th century and his workshop. 
The Plague column still dominates the square in osijek and remains a resonant monument in the 
history of the fort and northern croatian baroque sculpture.49

Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck 

O okoliščinah naročila in avtorstvu kužnega znamenja v Osijeku 

Povzetek

Zavest o spomeniškem pomenu kužnega znamenja svete trojice, postavljenega na glavnem mestnem 
trgu v osiješki trdnjavi v letih 1728–1730, je v hrvaških strokovnih in znanstvenih krogih že dolgo pris-
otna. Med prvimi zapisi o spomeniku je tisti, ki ga je leta 1928/29 objavila Danica Petrović: vključuje 
pomembne podatke iz osiješkega mestnega arhiva o usodi kužnega znamenja in o razpravah, ki so 
potekale o njegovem vzdrževanju že v sedemdesetih letih 18. stoletja in iz katerih je mogoče razbrati 
marsikaj novega o okoliščinah njegovega nastanka in »življenja«. Ker je bilo izdelano iz peščenjaka, je 
bilo znamenje 48 let po postavitvi v zelo slabem stanju, zato je komorna uprava v somboru opozorila 
mestno oblast, naj »poškodovani kip sv. trojice, ki ga je na Paradnem trgu postavila pokojna baroni-
ca Petraš, obnovijo tisti, ki jim služi pri pobožnostih, tj. prebivalci trdnjave«. trdnjavski mestni sod-
nik, mestni svet in mestni zastopniki so se zato obrnili na višji kraljevi komorni urad in opozorili, da 
prebivalci trdnjave stroškov obnove ne zmorejo in da je znamenje, nenazadnje, postavila »vojaška oseba 
na vojaškem paradnem trgu«. tudi dopis ogrski kraljevi dvorni komori v bratislavi z dne 2. maja 1777 
poudarja, da je spomenik dolga leta vzdrževala uprava trdnjave in ne meščani, ki jih je tega bremena 
treba oprostiti. Znamenje je nazadnje popravil kipar Pavel helfer in za delo dobil 30 fl, za ta čas zelo 
visok znesek; kdo ga je plačal, ni znano. nesoglasja o vzdrževanju kužnega znamenja so se nadaljevala 
tudi v 19. stoletju, vendar so ga meščani in vojska dvakrat popravili, v letih 1829 in 1867, kar je na sev-
erni in vzhodni strani spomenika v zgornjem delu tudi zabeleženo. 

48 viteK 2005 (n. 20), p. 170.
49 the research for this article has been conducted in the scope of research project Visual Arts and Communication 

of Power in the Early Modern Period (1450–1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe 
and the Mediterranean, financed by the croatian science Foundation, project team leader: Milan Pelc.
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Poskus, da bi ugotovili avtorja kužnega znamenja, precej otežujeta pomanjkanje dokumentov, ki 
bi osvetljevali nastanek tega kvalitetnega osiješkega spomenika, in dejstvo, da so omenjeni posegi v 
določeni meri spremenili njegove prvotne oblikovne značilnosti. Znamenje sv. trojice je pripisano mar-
iborskemu kiparju josephu Gerrupu (Gerupp, Gerob, Geropp, Gerub; Maribor? 1696 – osijek 1771), 
ki je 8. aprila 1726 v osijeku dobil meščanske pravice in med meščani hitro dosegel ugled – leta 1738 
je postal mestni svetnik, pozneje član senata, leta 1751 pa je bil tudi kandidat za mestnega sodnika. te 
podatke je objavil ive Mažuran leta 1965 v publikaciji Najstariji zapisnik općine Osijek – Tvrđa od 1705. 
do 1746. Predvsem zaradi časovnega sovpadanja kiparjevega prihoda v osijek in nastanka spomenika 
v osiješki trdnjavi je Mažuran menil, da bi bil lahko avtor znamenja Gerrup, čeprav ne govorijo temu 
v prid niti arhivski viri niti dejstvo, da se ni enaka umetniška kvaliteta na nobenem javnem spomeni-
ku v osijeku nikoli več ponovila. izvrstna izvedba in specifične oblikovne rešitve povezujejo osiješko 
znamenje z najkvalitetnejšimi primeri štajerskega kiparstva prve polovice 18. stoletja, vendar josepha 
Gerrupa kot možnega avtorja izločajo, saj v osijeku, kjer je kipar živel polnih 45 let, ni ohranjen noben 
baročen kip enakega formalno-slogovnega značaja. tudi v sloveniji Gerrupovo delo ni poznano, čeprav 
je prišel v osijek pri dopolnjenih 30 letih in bi bil torej, glede na dinamiko šolanja v baročnem času, 
lahko delal kot kipar že vsaj deset let prej. Zato predlagam atribucijo drugemu kiparju, janezu jakobu 
schoyu (Maribor 1686–Gradec 1732) in njegovi delavnici. na Gradec in schoya je pokazala že Doris 
baričević, ko je pisala o kamniti brezmadežni v vogalni niši stavbe na južnem delu trga svete trojice, 
katere časovni in slogovni pendant je tudi kip sv. roka v identični vogalni niši sosednje stavbe. Poveza-
vo s štajerskim kiparstvom in schoyem je baričevićeva videla v ikonografskem tipu brezmadežne z ob 
strani sklenjenima rokama, stoječe na apokaliptičnem zmaju. Podobnosti med osiješkim znamenjem in 
nekaterimi znanimi schoyevimi deli (Leoben, vordernberg, Gradec, Dunaj) ter umetniška dovršenost 
osiješkega spomenika govorijo (kljub kakšni razliki, odvisni od časa nastanka in ohranjenosti posa-
meznih spomenikov) v prid schojeve graške delavnice. Če pomislimo na morebitne mariborske pa tudi 
graške vezi med obema kiparjema, pa bi bil morda lahko s tem povezan tudi prihod josepha Gerrupa 
v osijek.
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»Mož, ki je ustvaril toliko lepega.«✳ 
Huminska slikarja Francesco in Felice Barazzutti 
v Mariboru in na Štajerskem

Polona Vidmar

neznani pisec nob. Degli sf.1 (tudi t. nob. de s.)2 je o mariborski palači barona hermana Goe-
del-Lannoya zapisal, da uspešno združuje udobje z dobrim okusom in stilno zasnovo celote in 
da ima pretežno italijanski značaj.3 na opredelitev so vplivale beneške starine, slike in pohištvo v 
»starobeneškem« slogu, s katerimi je baron opremil palačo, nedvomno pa tudi stropne poslikave, ki 
jih je v zgodnjih osemdesetih letih 19. stoletja na obokih slavnostne dvorane, sob za goste, stopnišča 
in lesenih stropovih ustvaril Francesco barazzutti (1847–1918) iz humina (ital. Gemona) z de-
lavnico. Med prezidavami, ki so potekale v letih med 1951 in 1954 za umetnostno galerijo Maribor, 
je bila oprema nekdanje palače izgubljena, poslikave so odstranili ali prepleskali, ohranili so le 
historične prizore na oboku dvorane. neohranjene poslikave lahko preučujemo le po opisu omen-
jenega nob. Degli sf. in po redkih fotografijah, ki so nastale med prenovo za galerijo.4 

Stropne poslikave v palači Goedel-Lannoy

Po navedbah anonimnega pisca knjižice o palači je Francesco barazzutti poslikavo slavnostne 
dvorane (Dvorane maltežanov, »Malthesersaal«) ustvarjal skoraj dve leti5 in jo signiral in datiral 

✳ citat iz nepodpisanega nekrologa Feliceju barazzuttiju, Grazer Volksblatt, 65/271, 24. 11. 1932, str. 6.
1 nob. DeGLi sF., Palais Lannoy, Marburg 1888.
2 t. nob. De s., Genealogie und Geschichte des, dem flanderischen Uradel angehörigen freiherrlichen Geschlechts der 

Lannoy, Marburg 1888.
3 herman Goedel-Lannoy je leta 1880 kupil stavbe ob zahodnem robu nekdanjega mariborskega mestnega ob-

zidja, da bi v njem uredil reprezentančno mestno palačo. Z nakupom je pridobil poznoklasicistično palačo, ki jo 
je dal zgraditi podjetnik carl Gerdes, sočasni povezovalni trakt in tovarno kavnih nadomestkov, ki jo je Gerdes 
uredil v cerkvi, zakristiji in nunski empori nekdanjega celestinskega samostana. herman Goedel-Lannoy je dal 
stavbe prezidati v palačo po načrtih mariborskega stavbenika andreasa tschernitschka. o kompleksni posestni 
in gradbeni zgodovini stavb gl. jože curK, oris 12 najpomembnejših gradbenih objektov v Mariboru ii, Časopis 
za zgodovino in narodopisje, 60/2, 1989, str. 199–204; Polona viDMar, the Palais of hermann baron Gödel 
Lannoy in Maribor, Studia Historica Slovenica, 12/1, 2012, str. 147–172; Zdenka seMLiČ rajh, Žiga oMan, 
Lučka MLinariČ, Maribor – mesto, hiše, ljudje. Stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. sto-
letja in letom 1941, Maribor 2012, str. 180–181; igor saPaČ, Maribor. Palača orožnova ulica 11, Gospejna ulica 
3, strossmayerjeva ulica 6 (Palača Gerdes, pozneje Gödel-Lannoy, sedaj umetnostna galerija Maribor), v: igor 
sapač, Franci Lazarini, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2005, str. 522–523.

4 Fotografije hrani Pokrajinski muzej Maribor.
5 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 16.
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leta 1883 pod personifikacijo poletja (sl. 1 in 
2). baronovi gostje so jo občudovali zaradi 
plastično naslikanih figur in ornamentike, z 
njo je bil zadovoljen tudi naročnik.6 na osred-
njem prizoru Srečanje papeža Leona Velikega z 
Atilo je pisec poudaril naturalističen kolorit, ki 
ga je v tehniki freske le redko mogoče doseči, 
in pravilno perspektivo, ki je slikarju barazzut-
tiju prinesla visoke časti.7 Čeprav gre za kopijo 
raffaellove freske v vatikanski palači, je po 
piščevem mnenju original, saj je moral slikar 
povsem spremeniti perspektivo, da je prizor s 
stenske lunete prilagodil stropu.8 naročnik je 
bil zadovoljen tudi z upodobitvijo Rešitev Mar-
ibora, ki naj bi slikarju nadvse dobro uspela.9 
nadalje anonimni pisec navaja, da je tudi upo-
dobitev pomorske bitke z 80 figurami (bitke pri 
La Goletti leta 1535) original s pogledi na kraje 
v bližini Malte in natančno upodobitvijo ladij. 
Likovne vire je zbral baron herman, barazzutti 
pa jih je umetelno združil v novo kompozicijo; 
uspešno naj bi prikazal strast bojevnikov in sm-
rtni strah utapljajočih.10 Predlogo za fresko Ce-
sar Karel V. osvobaja krščanske sužnje v Tunisu 
na zahodni strani stropa je pripravil profesor braun, na njej pa naj bi bili posebej učinkovito upodo-
bljeni cesar, tuniški »dai« in železni možje.11 Pri opisu rešitve Dunaja leta 1683 pisec ni izrazil svojega 
ali naročnikovega mnenja, personifikacij štirih letnih časov pa sploh ni omenil. 

anonimni pisec knjižice o palači je kratko opisal tudi druge stropne poslikave. bogato je bil poslikan 
strop stopnišča, na katerem so naslikani geniji lovili metulje in kolibrije. vzpenjali so se čez iluzionistično 
galerijo, ki so jo gostje občudovali zaradi prepričljivo naslikanega volumna in perspektive.12 Fotografija 

6 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 12. ikonografski program poslikav je predmet drugega prispevka, zato na tem 
mestu ni podrobneje obravnavan; gl. Polona viDMar, De virtute heroica. ceiling Paintings with ottoman stru-
ggles in slovenia, Annales. Series Historia et Sociologia (v tisku).

7 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 13.
8 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 13.
9 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 14.
10 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 14.
11 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 15. v profesorju braunu bi kljub pogostemu priimku smeli prepoznati Louisa 

brauna (1836–1916), od 1889 profesorja na münchenski akademiji in cenjenega slikarja vojaških in drugih hi-
storičnih prizorov. nekaj let po nastanku mariborske freske so bile njegove detajlne in »historično pravilne« risbe 
uporabljene v publikaciji o zgodovini oblačil. o braunu gl. harald siebenMorGen, Louis Braun (1836–1916). 
Panoramen von Krieg und Frieden aus dem Deutschen Kaiserreich, schwäbisch hall 1986; Louis braun, Wilhelm 
DieZ, ernst FrÖhLich, Zur Geschichte der Kostüme. 125 Bogen, enthaltend 500 Kostümbilder aus verschiedenen 
Jahrhunderten, München 1898.

12 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 3.

2. Francesco Barazzutti: Poletje, 1883, 
Palača Goedel-Lannoy, Maribor
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stropa ni ohranjena; verjetno je bil poslikan v tehniki freske, ki bi bila lahko ohranjena pod kasnejšim 
opleskom. enako velja za poslikave v sobah za goste, ki so imele sedem metrov visoke »babilonske« 
oboke.13 na stropih so bili upodobljeni dož, dožinja, malteški vitez in celestinka, v eni od sob so bili nas-
likani deli dneva in Galatejino zmagoslavje.14 

v sobah prvega nadstropja so bili kasetni stropi iz hrastovega in orehovega lesa, poslikani z 
oljnimi barvami. o stropu igralnega salona izvemo le, da ga je Francesco barazzutti bogato okrasil in 
poslikal z zlato in rdečo.15 na poljih stropa v baronovi sobi so bili deželni grbi in beneški lev, na strop 
v sprejemnici (Dvorana angelčkov, »engerlsaal«) je Francesco barazzutti na zlato podlago naslikal 
skupine otrok, ki so ponazarjale človeške slabosti.16 slikar Löffler iz Gradca, morda barazzuttijev 
pomočnik, je prispeval upodobitve štirih letnih časov.17 v sredini stropa je bila naslikana skupina 
angelov, ki je obkrožala bronast lestenec. na supraportah v tehniki visokega reliefa so bili upodobljeni 
putti, ki so igrali na cimbale, liro in pozavno in ponazarjali bakanalije. hrastov strop v jedilnici je 
po barazuttijevi risbi izdelal mojster Feβler iz Gradca.18 Poglobljena polja je s cvetličnimi in sadnimi 
tihožitji, naslikanimi neposredno po naravi, okrasil Felice barazzutti,19 prav tako član Francescove 
delavnice.

Zaradi uničenja in/ali domnevnega zakritja fresk s kasnejšimi opleski je mogoče presojati le 
poslikavo oboka slavnostne dvorane. iz navedene knjižice izvemo, da je nastala s tesnim sodelovan-
jem naročnika z umetnikom. razgledani naročnik ni izbral le vsebine prizorov, marveč je umetniku 
predložil tudi likovne vire. Pri tem je posebej zanimivo, da se je ukvarjal z vprašanjem »originala«, 
čeprav je od umetnika zahteval kopiranje oziroma komponiranje predlog v primeru pomorske bitke. 
ob primerjavi Srečanja Leona Velikega z Atilo z raffaellovo fresko ugotovimo, da je bil barazzutti 
spreten kopist, ki se je trudil čim bolj detajlno ujeti vse značilnosti originala. Fresko je bržkone kopiral 
po črno-beli reprodukciji, saj ni verjetno, da bi namerno spreminjal raffaellovo barvno kompozicijo. 
Pri barvni shemi je upošteval svetle in temne tone ploskev, ki so bili prepoznavni tudi na črno-beli 
reprodukciji, uvajal pa je komplementarni kontrast, ki skupaj z uporabljenimi kričeče rdečimi, zele-
nimi, vijoličastimi in zlatimi toni mariborski freski daje agresiven videz. Da je bil barazzutti soliden 
kopist, spoznamo tudi na prizoru Rešitev Maribora (sl. 3). Pisec knjižice predloge zanj ne omenja, ven-
dar ni dvoma, da je barazzutti uporabil litografijo eduarda Kaiserja po sliki josepha hasselwanderja, 
ki prikazuje zavzetje budima pod vodstvom vojvode Karla Lotarinškega 2. septembra 1686 (sl. 4).20 

13 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 16.
14 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 17.
15 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 10.
16 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 4–5. Fotografijo stropa v sprejemnici hrani Pokrajinski muzej Maribor.
17 nob. Degli sf. ne navaja osebnega imena slikarja Löfflerja. v Gradcu verjetno ni imel stalnega prebivališča, saj 

ga ne najdemo v poslovnih in naslovnih koledarjih ter rokovnikih za mesto Gradec okrog let 1882/1883. ob 
upoštevanju leksikalne literature bi bil Löffler lahko identičen s slikarjem portretov in žanrov hugom Löfflerjem, 
rojenim 1859 v hamburgu, ki je kasneje deloval na Dunaju, ali s samoukom Karlom Friedrichom Löfflerjem 
(1823–1905), ki je večinoma deloval na Dunaju pa tudi v Linzu. o obeh slikarjih glej nepodpisani enoti Löffler, 
hugo in Löffler, Karl Friedrich v: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 
(ust. ulrich thieme, Felix becker), 23, Leipzig 1999, str. 318.

18 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 7. tudi fotografija dela stropa v jedilnici je ohranjena v Pokrajinskem muzeju 
Maribor.

19 nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 7.
20 izvod hrani dunajska albertina, inv. št. DGnF 3026. nedatirana litografija je nastala sredi 19. stoletja; gl. Werner 

teLesKo, Kulturraum Österreich. Die Identität der Regionen in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts, Wien 
2008, str. 26.
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3. Francesco Barazzutti: Rešitev Maribora pred osmanskim obleganjem leta 1532, 1882–1883, 
Palača Goedel-Lannoy, Maribor

4. Eduard Kaiser/Josef Haselwander: Zavzetje Budima pod vodstvom vojvode Karla Lotarinškega 2. septembra 1686, 
Grafična zbirka Albertina, Dunaj
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Predlogo je slikarju zagotovo posredoval naročnik, ki je eduarda Kaiserja tudi osebno poznal, saj ga 
je le-ta portretiral leta 1858.21 Čeprav rešitev Maribora leta 1532 dotlej v likovni umetnosti še ni bila 
upodobljena, bi pričakovali, da bo naročnik našel primernejšo predlogo za ta prizor. vidimo namreč 
krščansko vojsko, ki je osvojila osmansko mesto, namesto da bi prikazovala mariborske meščane, ki 
so se uspeli ubraniti pred osmanskim obleganjem. Dva detajla na freski sta barazzuttijeva dodatka. 
na levi je upodobil zvonik mariborske stolnice, na desni pa cerkev ob nabrežju, verjetno sv. jožefa na 
studencih, ki je bila v času nastanka freske dobro vidna z altane in balkona Goedel-Lannoyeve palače. 

Medtem ko je predloge za pet historičnih prizorov na oboku izbral naročnik, je dekorativno 
shemo in personifikacije verjetno prepustil slikarju. barazzutti se je z naslikano štukaturno deko-
racijo prilagodil slogovnim značilnostim arhitekture, to je baročnega zrcalnega stropa. Prilagajanje 
slogu arhitekture je andreja Žigon ugotovila tudi v načinu ornamentiranja sakralnih prostorov, ki 
so jih krasili furlanski slikarji, in pri tem poudarila uporabo vzorčnih oziroma predložnih knjig.22 
barazzutti je upošteval tudi hierarhijo prizorov in vogale obrobil z listovnikom, prizore na obodu 
z jajčevnikom in osrednji prizor z ovalno in pravokotno sadno kito. Personifikacije je uokviril z 
neobaročnimi kartušami. Personifikacije v podobi pomanjkljivo oblečenih ženskih figur v raz-
gibanih držah in z jasno prepoznavnimi atributi odsevajo ideale tedanjega akademijskega slikarst-
va. obline teles in drže spominjajo na dela Williama-adolpha bouguereauja, Poletje na primer 
na Rojstvo Venere (1879), spremenjena je le drža leve roke, provincialnemu okolju primerno pa je 
žensko telo tudi delno zakrito. 

Življenje in delo Francesca in Feliceja Barazzuttija na Štajerskem v virih in literaturi

v dosedanjih obravnavah opusov Francesca in Feliceja barazzuttija je bilo njuno delo za baro-
na hermana Goedel-Lannoya prezrto. Poslikavo stropa v dvorani je omenila le andreja Žigon v 
monografiji o cerkvenem stenskem slikarstvu poznega 19. stoletja na slovenskem.23 avtorica je 
kratko povzela biografske podatke o obeh slikarjih in navedla, da najdemo njuna dela iz osem-
desetih let 19. stoletja tudi na ozemlju današnje slovenije: Francesco barazzutti je poleg stropa 
mariborske dvorane poslikal še cerkev v veržeju, Felice pa je okrasil mariborsko stolnico, vendar 
so poslikave zaradi kakovosti arhitekture kasneje prebelili.24 Žigonova se je pri raziskavah oprla na 
študijo Lodovica Zaninija o furlanskih migrantih.25 Zanini je o Francescu zapisal, da je gojil strast 
do študija in da je bil dekorater dobrega okusa.26 Leta 1859 je kot dvanajstleten deček spremljal 
tomaža Fantonija na hrvaško, pri dvajsetih je delal kot pomočnik slikarja Luigija stelle v vidmu, 
nato pa se je preselil v Gradec, kamor sta ga poklicala furlanska gradbena podjetnika andrea Franz 
in Giacomo ceconi.27 Deloval je v Gradcu in tudi v drugih štajerskih in koroških mestih freskiral 
cerkve, samostane ter javne in zasebne stavbe, vendar Zanini navaja le sinagogo v Čakovcu (1876) 

21 izvod portreta v tehniki litografije hrani Österreichische nationalbibliothek, Porträtsammlung, inv. št. 
Port_00069485_01.

22 andreja ŽiGon, Cerkveno stensko slikarstvo poznega 19. stoletja na Slovenskem, celje 1982, str. 94–95.
23 ŽiGon 1982 (op. 22), str. 90. slikarja sta omenjena tudi v prispevku o palači: viDMar 2012 (op. 4), str. 165–169. 
24 ŽiGon 1982 (op. 22), str. 90.
25 Lodovico Zanini, Il Friuli migrante, udine 1964, str. 137–138, 141–148.
26 Zanini 1964 (op. 25), str. 137.
27 Zanini 1964 (op. 25), str. 137.
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in samostan usmiljenih bratov v sv. vidu na Glini na Koroškem. Leta 1880 je bil v bad Gasteinu, 
kjer je okrasil elisabethhof in druge hotele, ki jih je zgradil angelo comini. Le-ta ga je zaradi po-
dobnih naročil leta 1883 poklical v salzburg, od tam pa leta 1890 ponovno v bad Gastein.28 Franc-
escovo delovanje v tujini se je zaključilo leta 1904.29 velik premik v poznavanju Francescovega 
opusa je prispevek Gabrielle bucco, ki je pregledala tudi družinsko zapuščino.30 buccova navaja, 
da je iz obdobja Francescovega delovanja v avstriji ohranjen delovni album s 63 listi, na katere 
je Francesco skiciral strope in dekorativne sheme, ki jih je povzel po naravi, grafikah in knjigah, 
pri čemer prevladujejo dekoracije v renesančnem slogu in stropi v slogu rokokoja in tiepola.31 v 
avstriji si je uredil tudi bogato knjižnico, bolj »ilustrirano« kot »napisano«, sestoječo iz bakror-
ezov, litografij in ilustriranih tabel ter latinskih klasikov, arhitekturnih in risarskih priročnikov, 
priročnikov o dekoracijah v neoromanskem in neogotskem slogu, knjig o zgodovini slikarstva od 
manierizma do 18. stoletja (carracci, rubens, boucher), o italijanskem klasicističnem slikarstvu ter 
avstrijskem in nemškem akademijskem slikarstvu 19. stoletja (Masek, Worndle, urban, Wagner, 
Makart, Keller).32 avtorica je poudarila Francescovo intelektualno radovednost in objavila seznam 
knjig in grafik, ki so še ohranjene v njegovi zapuščini.33 Da je bil velik del knjižnice kupljen med 
bivanjem v avstriji, dokazujejo pečati z napisom Franz Barazzutti Kunstmaler in Graz.34 sicer se je 
buccova podrobneje posvetila Francescovemu delu po njegovi vrnitvi v humin in številne sakralne 
poslikave razdelila po slogu dekorativne sheme v neobaročna in neopoznogotska dela ter sheme, 
ki kombinirajo beneški manierizem s tiepolovo tradicijo, medtem ko se figuralika v vseh primerih 
opira na nazarenske vzore.35 

tudi za študij del Feliceja barazzuttija na Štajerskem najdemo osnovne podatke pri Lodovicu 
Zaniniju, ki je septembra 1929 obiskal Feliceja v Gradcu in občuteno opisal bedo postaranega in 
skoraj slepega slikarja, ki je bil prisiljen prodati vse svoje premoženje, tudi dragoceno pohištvo, 
preproge, starine in knjige, ki jih je kupil v uspešnih letih.36 slikar je Zaniniju opisal svoje življenje 
in navedel svoja dela. Pripovedoval mu je, da je leta 1874 odpotoval iz humina s svojim učiteljem in 
bratrancem Francescom barazzuttijem, ki je želel, da mu pomaga okrasiti johannenhof v Gradcu. 
Kasneje je deloval samostojno; tople dele leta je preživljal na odrih v cerkvah, pozimi pa je v ateljeju 
študiral naslednje projekte ter slikal portrete, druge slike in oltarne podobe. v drugi polovici dva-
jsetih let je začel izgubljati vid, zapustili pa so ga tudi prijatelji in naročniki, med njimi mariborski 
župnik, ki ga je nekdaj nenehno vabil k svoji mizi.37 Gabriella bucco je povzela Zaninijeve po-
datke in seznam del Feliceja barazzuttija dopolnila z navedbami v obeh štajerskih zvezkih Dehio-

28 comini je za gradnjo hotelov in drugih stavb v bad Gasteinu najemal do 400 sezonskih delavcev, večinoma iz 
Furlanije. Poslikave v tehniki freske in tempere so izvajali huminci pod vodstvom Francesca barazzuttija; gl. La-
urenz Krisch, angelo comini. Der bedeutendste baumeister in der Geschichte bad Gasteins, Mitteilungen der 
Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 137, 1997, str. 27 in 47.

29 Zanini 1964 (op. 25), str. 137.
30 Gabriella bucco, Pittori decoratori nelle terre dell’impero austro-ungarico. Le diverse sorti di Felice e France-

sco barazzutti, Studi Friulani (ur. Giuseppe bergamini in Gianfranco ellero), udine 2005, str. 103–134.
31 bucco 2005 (op. 30), str. 113.
32 bucco 2005 (op. 30), str. 114.
33 bucco 2005 (op. 30), str. 112, 114–115, 125–128.
34 bucco 2005 (op. 30), str. 115.
35 bucco 2005 (op. 30), str. 115–122, seznam del je objavljen na str. 128.
36 Zanini 1964 (op. 25), str. 141–148.
37 Zanini 1964 (op. 25), str. 147.
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Handbuch,38 vendar številnih del ni poznala, predvsem tistih, ki so ohranjena v sloveniji. nedavno 
se je Feliceju barazzuttiju poglobljeno posvetil hans scheifele in sestavil tudi doslej najpopolnejši 
seznam slikarjevih del.39

objavljene podatke o obeh slikarjih lahko dopolnimo še z nekaterimi arhivskimi viri. Čeprav 
naj bi barazzuttija v Gradcu živela od 1874, uradnih zaznamkov o njunem bivanju tedaj še ne za-
sledimo. Francesco barazzutti se je prijavil leta 1878, pri čemer je ime germaniziral v Franz; navedel 
je, da je slikarski mojster, poročen z anno, da je bil rojen leta 1847 v huminu in da stanuje v ville-
fortgasse 13.40 nadaljnje podatke o njegovem bivanju v Gradcu najdemo v poslovnih in naslovnih 
koledarjih in rokovnikih za mesto Gradec do leta 1890. Leta 1877 je stanoval v villefortgasse 13, 
obrt pa je imel prijavljeno na naslovu villefortgasse 20.41 Leta 1882, v času nastajanja mariborske 
stropne poslikave, je imel bivališče in obrt prijavljeno v graški neugasse 8.42 Zadnji vpis Francesca 
barazzuttija zasledimo leta 1890, ko je imel na naslovu villefortgasse 13 prijavljeno obrt,43 v shemi 
graških stanovalcev pa ni več omenjen. sin Giuseppe se je leta 1890 že rodil v huminu.44 večino 
graškega obdobja je preživel na naslovih villefortgasse 11 in 13, to sta vhoda johannenhofa, ki je bil 
za gradbenega podjetnika Giacoma ceconija, enega najpomembnejših naročnikov Francescovih 
del, zgrajen po načrtih andree Franza.45 Francesco barazzutti je umrl leta 1918 v rimu.46

Številnejši podatki o bivanju v Gradcu so ohranjeni za Feliceja barazzuttija, saj se je nenehno 
selil, dokler se ni leta 1896 ustalil na naslovu schieβstattgasse 16,47 na katerem je zadnjič omenjen leta 
1928.48 tudi Felice je svoje ime germaniziral v Felix, to obliko imena je dosledno uporabljal tudi pri 
signiranju. v popisu prebivalstva leta 1900 je naveden kot umetniški slikar, rojen 25. avgusta 1857 
v huminu; 1884 se je v Gradcu poročil z josefine rottenbacher, rojeno 1864 v voitsbergu.49 5. maja 
1888 je zaprosil za koncesijo za opravljanje slikarske obrti in v vlogi navedel, da že 15 let živi v Gradcu, 

38 Kurt WoisetschLÄGer, Peter Krenn, Steiermark (ohne Graz). Dehio-Handbuch, Wien 1982 (Die Kunst-
denkmäler Österreichs); horst schWeiGert, Graz. Dehio-Handbuch, Wien 1979 (Die Kunstdenkmäler Öster-
reichs). avtorji obeh štajerskih topografskih priročnikov poznajo le Feliceja barazzuttija, medtem ko Francesco 
sploh ni omenjen.

39 hans scheiFeLe, Der Maler ohne Eigenschaften. Felice Luigi Elia Barazzutti, v tisku. Z dovoljenjem avtorja pri-
spevek citiram kot objavo z letnico 2015 in z navedbami strani v rokopisu. Za poslano besedilo in dovoljenje za 
citiranje se avtorju prisrčno zahvaljujem.

40 stadtarchiv Graz, Meldebücher (1876–1892), barazzutti.
41 Neues Adreβ- und Geschäfts-Handbuch nebst vollständigen Häuserschema der Landeshauptstadt Graz. Nach amtli-

chen Quellen redigiert von Ferdinand Mayr, Stadtrath, Graz 1877, str. 94, 119.
42 Grazer Geschäfts- und Adressenkalender mit vollständigem Häuserschema. Ausschlieβlich nach amtlichen Quellen 

redigiert, Graz 1882, str. 135, 165.
43 Grazer Geschäfts- und Adressen-Kalender für das Gemeinjahr 1890. Ausschlieβlich nach amtlichen Quellen redigi-

ert, 14, Graz 1890, str. 162.
44 bucco 2005 (op. 30), str. 106.
45 erik hiLZensauer, renate hoLZschuh-hoFer, ursula KohL, Franz Peter WaneK, hansjörg WeiDen-

hoFer, Die Kunstdenkmäler der Stadt Graz. Die Profanbauten des II., III. und VI. Bezirkes, horn-Wien 2013 
(Österreichische Kunsttopographie, 60), str. 654–655.

46 bucco 2005 (op. 30), str. 106.
47 stadtarchiv Graz, Meldekartei der Polizeidirektion Graz 1892–1925, box 20: bar-barba.
48 Adressenbuch der Landeshauptstadt Graz, 51, Graz 1928, str. 506.
49 stadtarchiv Graz, volkszählung 1900, bd. 33, nr. 71928. Gl. tudi: stadtarchiv Graz, Meldebücher (1876–1892), 

barazzutti.
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mestni svet pa je prošnjo odobril 7. julija 1888.50 sredi devetdesetih let 19. stoletja je bil Felice do-
volj premožen, da si je lahko privoščil selitev v pravkar zgrajeno reprezentančno najemniško hišo 
v schieβstattgasse 16, ki je bila v lasti mestnega gradbenika Franza steinklauberja.51 ob slikarjevi 
sedemdesetletnici je anonimen avtor v časopisu Grazer Volksblatt objavil priložnostni zapis in v njem 
navedel njegova dela.52 skrajšan seznam je prav tako neznan pisec navedel tudi v nekrologu po slikar-
jevi smrti 21. novembra 1932 v vidmu.53 

Dela Francesca Barazzuttija na Štajerskem

od zgodnjih del Francesca barazzuttija v sedemdesetih letih 19. stoletja so ohranjene le dekora-
tivne poslikave na obeh pročeljih graškega johannenhofa, ki so verjetno nastale leta 1876, pri 
čemer je naročilo prevzel Francesco barazzutti, pri izvedbi pa je sodeloval Felice. ustvarila sta 
friz ponavljajočih se grotesknih figur in sadnih kit. nadalje Zanini omenja še Francescova dela v 
palači alfonsa bourbonskega in generala benedeka.54 Palača je najbrž identična z reprezentančno 
vilo na vogalu humboldstraβe/Goethestraβe, ki je bila porušena leta 1959, sicer pa je španski infant 
alfonso carlos bourbonski s soprogo in spremstvom posedoval še sosednjo neorenesančno vilo 
na humboldstraβe 47 (vila nieves),55 ki jo je v letih 1868–1869 zgradil gradbeni podjetnik andrea 
Franz. tudi vila generala benedeka, zgrajena 1869 po načrtih jakoba bullmanna, je bila porušena 
leta 1965.56 

najstarejše dobro ohranjeno delo Francesca barazzuttija na Štajerskem je poslikava slavnostne 
dvorane palače Goedel-Lannoy, v kateri je slikal v letih 1882 in 1883.57 v zimskih mesecih, ki za 
tehniko freske niso bili primerni, je z delavnico poslikal lesene stropove.

naslednje dobro ohranjeno delo Francesca barazzuttija na Štajerskem je poslikava cerkve sv. 
Mihaela nadangela v veržeju. Poslikavo kot Francescovo delo omenja andreja Žigon,58 v najnovejši 
krajevni monografiji so freske pripisane Feliceju barazzuttiju, ki je naveden tudi kot avtor 
štirinajstih postaj križevega pota po Führichu.59 Poslikavo je naročil župnik Lovrenc janžekovič.60 
viri za poslikavo veržejske cerkve so dobro ohranjeni in dokumentirajo delovanje Francescove 
delavnice, v kateri so bili leta 1884 trije pomočniki, predvsem pa omogočajo vpogled v naročnikove 

50 stadtarchiv Graz, consessions-ansuchen, Gewerbe-anmeldung, Felix barazzutti.
51 hiLZensauer et al. 2013 (op. 45), str. 841.
52 Grazer Volksblatt, 60/191, 21. 8. 1927, str. 5. seznam del je avtor sestavil na podlagi pogovora s slikarjem, saj se 

v veliki meri ujema s tistim, ki ga je objavil Zanini, pri posameznih delih pa je navedena še tehnika. Podoben, le 
nekoliko skrajšan zapis je bil objavljen tudi v časopisu Tagespost. Abendblatt, 72/231, 25. 8. 1927, str. 3. 

53 Grazer Volksblatt, 65/271, 24. 11. 1932, str. 6.
54 Zanini 1964 (op. 25), str. 137; gl. tudi bucco 2005 (op. 30), str. 133.
55 hiLZensauer et al. 2013 (op. 45), str. 502–503.
56 hiLZensauer et al. 2013 (op. 45), str. 9.
57 PriM. nob. DeGLi sF. 1888 (op. 1), str. 16.
58 ŽiGon 1982 (op. 22), str. 90.
59 janez Krnc, umetnostna, arhitekturna in zgodovinska dediščina, Občina Veržej (ur. Franci just), Murska sobota 

2013, str. 49–51.
60 janžekovič je prišel v veržej leta 1881 kot provizor, nato je bil od leta 1882 pomožni duhovnik in v letih med 1891 

in 1921 prvi župnik, naziv župnika pa je uporabljal že prej; gl. anton ratiZnojniK, Za vero in dom. cerkveno-
-upravna in verska podoba občine veržej, Občina Veržej (ur. Franci just), Murska sobota 2013, str. 43.
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zahteve slikarju. 3. julija 1884 je Felice v imenu svojega bratranca (Paresutti Franz) z janžekovičem 
v veržeju podpisal predračun stroškov, ki ga je župnik sestavil v nemščini.61 slikar se je obvezal, 
da bo cerkveno notranjščino poslikal v tehniki prave freske s prizori, povezanimi s cerkvenim 
patronom in drugimi alegoričnimi figuralnimi upodobitvami, in obljubil okusno dekorativno iz-
vedbo. Zagotovil je tudi umetelno risbo in kolorit ter zahteval 650 goldinarjev.62 občina veržej se 
je obvezala, da bo zagotovila stanovanje in hrano za štiri osebe, in sicer za deset tednov do Mi-
haelovega, ko naj bi bila dela končana.63 Z deli so začeli najkasneje avgusta, ko je Felice podpisal 
prvo ohranjeno pobotnico.64 Mojster je prišel v veržej najbrž kasneje kot pomočniki, saj je prvo 
pobotnico podpisal 6. septembra. Dela so bila končana 20. oktobra, ko je Francesco podpisal zad-
njo pobotnico in z njo tudi potrdil, da je od župnika prejel vseh 650 goldinarjev. v veržeju se je 
mudil še 31. oktobra 1884, ko je podpisal pogodbo za križev pot, naslikan na platnu (75 x 52 cm), ki 
naj bi bil končan do novega leta.65 Pogodbo je janžekovič sestavil v slovenščini, v njej je barazzut-
tija neupravičeno imenoval akademski slikar, nanjo pa je 29. decembra tudi pripisal, da je slikarju 
plačal vseh zahtevanih 300 goldinarjev.

Čeprav je Francesco barazzutti v veržej za podpis pogodbe poslal Feliceja in najbrž ni bil ves 
čas prisoten pri izvedbi, mu smemo pripisati dekorativno shemo poslikave. Z njo se je prilagodil 
arhitekturi in s profiliranimi okviri poudaril oproge in sosvodnice banjastih obokov v prezbiteriju 
in ladji. Pravokotna polja na oprogah je naglasil z bisernimi nizi in po obokih smiselno razporedil 
velike rozete, ki učinkujejo kot sklepniki. na oboku prezbiterija so okrog rozete razporejene štiri 
kartuše, okrašene z volutami, akantovimi listi, sadnimi kitami in trakovi, nad oltarjem se pnejo 
kite iz vinske trte z grozdjem in žita. Kot Francescovo delo prepoznavamo tudi dopasno upodo-
bljene evangeliste na oboku prezbiterija, saj se slogovno ujemajo s figurami na stropu mariborske 
palače Goedel-Lannoy (sl. 5). 

Figuralika prizorov na steni prezbiterija in v ladji je drugačna, anatomsko nepravilna, poe-
nostavljena. slikanje teh prizorov je Francesco prepustil enemu od treh pomočnikov, verjetno Fe-
liceju, ki je bil njegova desna roka tudi pri dogovorih z naročnikom. Felice, v Mariboru opevan 
zaradi naturalistično naslikanega cvetja, figuralnih prizorov še ni zmogel prepričljivo naslikati.66 
ikonografski program je verjetno sestavil janžekovič, pri čemer so bili kot likovni vir za prizore 

61 nadškofijski arhiv Maribor (= nŠaM), Župnijski fond veržej – 278, šk. 14, cerkvena obnova 1884, Kosten-Über-
schlag, 3. 7. 1884.

62 nŠaM, Župnijski fond veržej – 278, šk. 14, cerkvena obnova 1884, Kosten-Überschlag, 3. 7. 1884: Franz Para-
sutti Freskomaler aus Graz verpflichtet sich die ganze inwendige Kirche recht anständig echt fresko zu malen, und 
zwar in geschmackvoll dekorativer Ausführung und in Anbringung mehrer auf den heiligen Michael als Kirchenpa-
tron bezughabenden Bilder, und sonstiger allegorischer figürlichen Darstellungen unter Garantie echt künstlehrischer 
Ausführung in Zeichnung und Colorit, und zwar um den Preis von 650 fl /…/. 

63 nŠaM, Župnijski fond veržej – 278, šk. 14, cerkvena obnova 1884, aufgabe-schein über eine Postanweisung, 10. 
7. 1884. sedem dni po podpisu pogodbe je janžekovič s poštno nakaznico poslal Francesco barazzuttiju v Gradec 
20 goldinarjev. 

64 nŠaM, Župnijski fond veržej – 278, šk. 14, cerkvena obnova 1884. v fondu je hranjenih sedem pobotnic z datu-
mi 20. 8., 6. 9., 14. 9., 21. 9., 20. 10. in 20. 10., ena ni datirana. Pet jih je podpisal Francesco in dve Felice, vse so v 
italijanščini.

65 nŠaM, Župnijski fond veržej – 278, šk. 14, cerkvena obnova 1884, Pogodba, 29. 12. 1884.
66 vtis amaterizma je v veržeju verjetno poudarjen tudi zaradi slabe ohranjenosti in kasnejših »popravkov«. Leta 

1934 sta freske obnovila domača slikarja jožef janežič in ivan cmrekar. stare slike naj bi obnovila, ornamentiko 
pa naredila na novo (gl. nŠaM, Popis cerkva, DXXi: Ljutomer, veržej, 2. 1. 1957, str. 12), čemur ne gre verjeti.



165

»MOž, kI JE USTvARIL TOLIkO LEPEGA.« hUMINSkA SLIkARJA fRANCESCO IN fELICE BARAZZUTTI v MARIBORU IN NA šTAJERSkEM

uporabljeni lesorezi po Gustavu Doréju.67 na južni steni prezbiterija je le en prizor: Angel vodi 
Makabejevo vojsko v boj (sl. 6). Levo polovico kompozicije je slikar bolj ali manj natančno povzel 
po lesorezu, desni rob je odrezal in poenostavil figure v ospredju. na treh obočnih polah ladje si od 
vzhoda proti zahodu in od evangeljske proti listni strani sledijo v tondih naslikani prizori: Tobija 
in angel in Vrnitev Judov iz babilonske sužnosti, Danijel v levnjaku in Samarijan pride v gostišče ter 
nad emporo Marija Magdalena spokornica in Izgubljeni sin se vrne k očetu. Kompozicije z lesorezov 
so prilagojene obliki tonda in nekoliko poenostavljene, slikarjevo neizkušenost pa opazimo tudi v 
proporcih: večinoma so figure robustnejše kot na lesorezih, v nekaterih primerih pa so ekspresivno 
podaljšane (Danijel, Marija Magdalena). na stenah ladje je ohranjena le sv. cecilija, pametne in 
nespametne device na severni steni ladje so bile kasneje prebeljene.68 Ker so podobne težave s figu-
raliko razvidne tudi na dobro ohranjenih štirinajstih postajah križevega pota, je Francesco baraz-
zutti najbrž tudi njihovo izvedbo zaupal bratrancu. Likovni vir so bile prevodne grafike po stenskih 
slikah josepha Führicha v dunajski cerkvi sv. janeza nepomuka.69 Mnenja naročnika o poslikavah 
ne poznamo, nekaj desetletij kasneje pa jih je eden od njegovih naslednikov takole ocenil: »orna-
mentika posrečena, slike lepe, vendar manj posrečene.«70

Leta 1884 je Deželno muzejsko društvo Francescu barazzuttiju zaupalo snemanje freske Mari-
je Zavetnice z zahodnega pročelja graške stolnice, ki naj bi jo prenesli v muzej, vendar so se sledi za 

67 Gustave Doré je za francosko izdajo Biblije leta 1866 pripravil 240 risb, po katerih je 35 rezcev izdelalo lesoreze. 
v ponatisih je število ilustracij dopolnjeval. o izdajah gl. emilijan cevc, spremna beseda, Gustave Doré. Biblija. 
Svetopisemske ilustracije Gustava Doréja, Ljubljana 1986, str. 7–16.

68 Prizor je naveden v župnijski kroniki: nŠaM, Kronika župnijske cerkve sv. Mihaela v veržeju 1702–1956, spisal 
Dündek Franc, salezijanec, župnijski upravitelj v veržeju v letih 1950–1956, str. 137.

69 o Führichovih freskah in grafikah po njih gl. cornelia reiter, Die Kartons von joseph Führich zu den Kreu-
zwerkstationen in der johann-nepomuk-Kirche in Wien. Werk und Wirkung, Joseph Führich. Die Kartons zum 
Wiener Kreuzweg (ur. albrecht schröder), Wien 2005, str. 13–33; Werner teLesKo, Die johann-nepomuk-Kir-
che in Wien als frühes Gesamtkunstwerk des »romantischen historismus«. Frömmigkeit und bildende Kunst im 
vormärz, Joseph Führich. Die Kartons zum Wiener Kreuzweg (ur. albrecht schröder), Wien 2005, str. 35–41.

70 nŠaM, Popis cerkva, DXXi: Ljutomer, veržej, 2. 1. 1957, str. 6.

5. Francesco Barazzutti: evangelist Janez, 
1884, župnijska cerkev, Veržej

6. Felice Barazzutti (?): Angel vodi Makabejevo vojsko v 
boj, 1884, župnijska cerkev, Veržej
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njo izgubile.71 Pred letom 188572 oziroma med 
1880 in 189073 naj bi Francesco sprejel naročilo 
kneza alfreda Liechtensteina (1842–1907) za 
renoviranje stropnih slik na platnu v gradu 
riegersburg.74 o barazzuttijevih posegih na 
manierističnih slikah rimske sobe (»römer-
zimmer«) in sobe s slikami (»bilderzimmer«) 
v riegersburgu bo mogoče presojati šele po 
nadaljnjem restavriranju. Kolikor je mogoče 
videti in oceniti brez primerjav z drugimi 
deli monogramista hs (1589), je barazzutti le 
poudaril obrisne linije figur, ponovno začrtal 
obrazne poteze in »osvežil« barve, kompozicij 
pa ni spreminjal. nedvomno mu je mogoče 
pripisati le poškodovano personifikacijo polet-
ja (sl. 7). Francesca barazzuttija je knezu Liech-
tensteinu priporočil najverjetneje baron her-
mann Goedel-Lannoy, oba politika sta namreč 
v deželnem zboru zastopala konzervativno-
katoliške interese in bila člana centralno desno 
usmerjenega hohenwartovega kluba v duna-
jskem parlamentu.75

Leta 1885 je knez alfred Liechtenstein 
Fran cescu in delavnici zaupal še restavriranje stropnih poslikav v gradu hollenegg,76 pogodba med 
naročnikom in slikarjem pa ni ohranjena.77 Francescov prispevek je signiran in datiran na ožji 

71 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 4. o freski gl. Paul schuster, Die spätgotische Marienkapelle in schloss eggenberg, 
Ich hab das selbig paun lassen. Beiträge zur Kunst der Spätgotik in der Steiermark, Graz 2011 (joannea, 2), str. 102.

72 Podatka o restavriranju v literaturi ni bilo mogoče najti, datacija je povzeta po: scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 32.
73 Po ustnem sporočilu grajske vodniške službe so bile slike restavrirane samo v osemdesetih letih 19. stoletja, po 

drugi svetovni vojni pa naj bi le popravili platna, ki so jih s streli poškodovali ruski vojaki.
74 Knez johann i. josef Liechtenstein je leta 1832 za drugorojenega sina Franza de Paulo (1802–1887) ustanovil fidej-

komis, ki je obsegal gospoščine neulandsberg, Frauenthal, Feilhofen, hollenegg, Kirchberg, Kornberg in riegers-
burg. Franz de Paula je bil lastnik fidejkomisa do leta 1887, nato ga je podedoval njegov sin alfred. Knez alfred je v 
vlogi bodočega lastnika fidejkomisa začel obnavljati grad riegersburg že leta 1872. o štajerski veji Liechtensteinov 
gl. Gernot Peter obersteiner, Geschichte und Topographie des Bezirkes Deutschlandsberg, Graz-Deutschlan-
dsberg 2005 (Grosse geschichtliche Landeskunde der steiermark, 3/2), str. 410–411; o obnovitvenih delih kneza 
alfreda v riegersburgu gl. Ferdinand Krauss, robert Meeraus, Die Oststeiermark, Graz 1930, str. 338.

75 o političnem delovanju kneza alfreda gl. Lorenz steKL, Liechtenstein, alfred Prinz von und zu, Österreichisches 
Biographisches Lexikon 1815–1950, 5, Wien 1972, str. 202–203; o politiki barona Goedel-Lannoya gl. Filip Ču-
ČeK, Uspehi spodnještajerskih Slovencev v Taaffejevi dobi. Gospodarske, socialne, kulturne in politične razmere na 
Spodnjem Štajerskem v času Taaffejeve vlade (1879–1893), celje 2008, str. 74–75.

76 Gospoščino hollenegg je leta 1821 od aloisa grofa Khuenburga kupil knez johann i. josef in jo namenil drugo-
rojenemu sinu Franzu de Pauli. o prodaji gl. hannes P. naschenWenG, Geschichte der Herren, Freiherren und 
Grafen von Khünburg 1189–1989, 4: Besitz, Herrschaften, Burgen und Schlösser samt Anhang I.–IV. Stammtafeln, 
Inschriften und Besitzkarten, Feldkirchen bei Graz 1989, str. 22. 

77 Po informaciji princa alfreda Liechtensteinskega, objavljeni v christine GanGL, Philipp Carl Laubmann (1703–
1792), Graz 1985 (tipkopis doktorske disertacije), str. 262.

7. Francesco Barazzutti in delavnica: Poletje, okoli 1885, 
grad Riegerburg
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stranici slavnostne dvorane v severnem krilu gradu (Franc: Barazzutti Renovatum anno 1885), tik 
pod signaturo Philippa carla Laubmanna z letnico 1750. Delež Laubmannovega originala in baraz-
zuttijevih preslikav je z metodo slogovne analize raziskala christine Gangl.78 Po njenih ugotovit-
vah je Laubmannova poslikava sten z iluzionistično naslikano arhitekturo ostala nedotaknjena, 
barazzutti naj bi posegel le v putte na sopraportah. o čemer po Ganglovi govorijo poenostavljene 
obrazne poteze, lisast inkarnat in prelivajoče se obarvane tkanine, s čimer naj bi barazzutti dosegel 
»bolj baročen« videz.79 na obodu oboka je preslikal ali na novo naslikal putte, ki v prostor mečejo 
cvetje, in obraze oseb, ki gledajo z galerij. Le-te je upodobil s portretnimi potezami članov družine 
Liechtenstein, posodobil pa je tudi njihova oblačila.80 slikarjeve posege na zrcalu oboka slavnostne 
dvorane je christine Gangl opisala kot preslikavo obrisnih linij za povečanje izraznosti, barazzutti 
pa je spremenil tudi pričeske in barvno shemo ozadja.81 največ preslikav je po mnenju Ganglove 
v spodnjem pasu kompozicije, pod vozom apolona in avrore, saj naj bi tukaj barazzutti ozadje 
poudaril z intenzivno modro in temnimi oblaki, skoraj popolnoma pa naj bi preslikal skupino 
puttov v levem spodnjem vogalu.82 Pri herkulu in Fortuni, ki v desnem spodnjem vogalu skrbita 
za družinsko drevo, je poudaril obrazne poteze, na listič na drevesu pa pripisal Liechtenstein.83 Pri 
prilagajanju poslikave novim lastnikom je omembe vredno, da naročnik od slikarja ni zahteval 
spremembe aliančnega grba na spodnjem robu zrcala, tako je na tem mestu ostal grb prvotnih 
naročnikov, Franca Ludvika grofa Khuenburga in Marije terezije grofice herberstein. v zapuščini 
Francesca barazzuttija je ohranjena slika v tehniki olja na platnu in velikosti 60 x 90 cm, ki jo je 

78 GanGL 1985 (op. 77), str. 186–207. avtorica se je opirala predvsem na primerjavo z Laubmannovimi freskami v 
kapeli sv. Frančiška Ksaverja v župnijski cerkvi v slovenski bistrici.

79 GanGL 1985 (op. 77), str. 197.
80 GanGL 1985 (op. 77), str. 190, 192.
81 GanGL 1985 (op. 77), str. 192–193.
82 GanGL 1985 (op. 77), str. 193–195.
83 GanGL 1985 (op. 77), str. 197–198.

8. Francesco Barazzutti: 
modello za restavriranje stropne 
poslikave v gradu Hollenegg, 
1885, zasebna last
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Gabriella bucco opredelila kot bozzetto za stropno dekoracijo,84 medtem ko jo je Franca Merluzzi 
hipotetično povezala z enim od stropov v graški palači bourbonov (sl. 8).85 ohranjeno sliko bi 
lahko opredelili kot modello, namenjen knezu Liechtensteinu, s katerim mu je barazzutti pokazal, 
kako bo »izboljšal« barvno shemo in detajle na zrcalu oboka slavnostne dvorane v holleneggu. 

Francescovo »restavriranje« lahko preučujemo tudi na oltarni sliki sv. egidij v župnijski cerkvi 
v holleneggu, ki ga je signiral in datiral z letnico 1886. Pri ponovnem restavriranju je bilo mogoče 
ločiti obe plasti, prvotno Laubmannovo (1755) in sekundarno barazzuttijevo sliko.86 barazzutti 
kompozicije ni bistveno spreminjal, dodal je le upodobitev hollenegga v ozadju, usmeril žarke 
svetlobe v svetnika in »polepšal« protagoniste, posebej berača v desnem spodnjem kotu. namesto 
skrivenčenega in napol golega Laubmannovega starca je naslikal spodobno oblečenega moža po 
vzoru nazarenskih apostolov, ki z retorično dvignjeno desnico odgovarja gesti matere na levi st-
rani slike. Kmalu po dokončanju del v holleneggu se je Francesco barazzutti posvetil naročilom 
izven Štajerske. Morda ga je pri tem spremljal Felice, ki pred septembrom 1888 v Gradcu ni smel 
sprejemati naročil.

Dela Feliceja Barazzuttija na Štajerskem

od prejema slikarske koncesije 7. julija 1888 je Felice dobival številna naročila, ki so omenjena v 
topografski literaturi, vendar je mogoče seznam del bistveno dopolniti. njegov obsežni opus je 
smiselno razdeliti v renoviranja ter samostojna dela, pri čemer je mogoče pritrditi Gabrielli bucco, 
ki je zapisala, da se je ob vsakdanjem stiku s freskami, ki jih je renoviral, veliko naučil,87 predvsem 
o slikanju figuralike. 

Knez alfred Liechtenstein, očitno zadovoljen z deli barazzuttijeve delavnice v riegerburgu 
in holleneggu, je Feliceju zaupal renoviranje stropne freske v slavnostni dvorani gradu Kirchberg 
na rabi, najverjetneje leta 1902 (sl. 9).88 baročna freska z mitološko vsebino je nastala po naročilu 
grofa sigberta heisterja.89 Felice prvotne kompozicije ni spreminjal, pripisati mu je mogoče pred-
vsem poudarjanje obraznih potez.90 Kljub njegovim posegom pa ostaja freska zanimiva predvsem 
za raziskave baročnega slikarstva, saj je verjetno delo josepha Grafensteina z Dunaja, ki je v Kirch-
bergu izpričan 15. julija 1711 kot priča pri poroki heisterjevega upravnika Franza ignaza Thiema.91 

84 bucco 2005 (op. 30), str. 130.
85 Franca MerLuZZi, allegorie nuziali, Il museuo civico di Gemona. Catalogo delle opere (ur. Franca Merluzzi), 

Gemona del Friuli 2007, str. 152. 
86 Gl. poročilo o restavriranju: Kooperative restaurierungen.at: Pfarrkirche hl. Ägydius, schloβ hollenegg bei De-

utschlandsberg, http://www.restaurierungen.at/schlosshollenegg.html (stanje 19. 5. 2015).
87 bucco 2005 (op. 30), str. 109.
88 johann KÖhLDorFer, Das Kirchberger barockschloss einst und heute, Abenteuer Geschichte. Schriften des Hi-

storischen Vereins für das Kirchberger Ländchen, 6, 2014, str. 323. 
89 o freski in restavriranju gl. Peter Krenn, Die Oststeiermark. Ihre Kunstwerke, historischen Lebens- und Sie-

dlungsformen, Graz-Wien-Köln 1997, str. 187; prim. tudi WoisetschLÄGer, Krenn 1982 (op. 38), str. 222; 
bucco 2005 (op. 30), str. 108.

90 Kaj je imel Felice barazzutti v mislih, ko je Zaniniju rekel, da je v Kirchbergu razširil obstoječ cikel dekoracij in 
figur na podlagi starih fragmentov, ni jasno, saj freska ni mogla biti fragmentarno ohranjena, gl. Zanini 1964 
(op. 25), str. 141; prim. tudi Grazer Volksblatt, 60/191, 21. 8. 1927, str. 5.

91 KÖhLDorFer 2014 (op. 88), str. 325. o problematiki preučevanja Grafensteinovega opusa gl. barbara Mu-
rovec, vorauske pasijonske slike. johann caspar Waginger in štajersko baročno slikarstvo, Acta historiae artis 
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Četudi bo mogoče delež Feliceja barazzut-
tija v Kirchbergu natančno presoditi šele 
med nadaljnjim restavriranjem, se ni mogoče 
strinjati z Gabriello bucco, da je Felice našel 
inspiracijo za posvetne grajske poslikave v aka-
demskem slikarstvu hansa Makarta, ki ga je 
poznal po grafikah v Francescovi lasti, in da 
so sledi Makartovega kombiniranja beneškega 
renesančnega slikarstva z rubensovimi 
slavnostnimi baročnimi dekoracijami vidne v 
skromnih Felicejevih delih v dvoranah v hol-
leneggu in v Kirchbergu.92 

Felice barazzutti je renoviral tudi obsežne 
cikle stropnih poslikav v sakralnih pros-
torih. njegovi posegi so bili med kasnejšimi 
restavriranji večinoma odstranjeni, zato jih 
tukaj le kratko navajamo ob naslonu na omem-
be pri Zaniniju in topografsko literaturo. Po 
Dehio-Handbuch sodi med njegove zgodnje 
posege renoviranje poslikav v župnijski cerkvi 
Marijinega imena v Glashüttnu, ki naj bi ga iz-
vedel leta 1892,93 vendar je rokokojsko poslika-
vo tega leta preslikal tirolec andreas Passler.94 
Dve leti (1898–1899)95 je deloval v romarski 

cerkvi Mariazell, kjer naj bi obnovil na stotine slik, tondov in figur, če so bile preveč uničene, 
pa jih je nadomestil po svoji invenciji.96 slike so bile ponovno restavrirane v letih 1954–1955 in 
takrat so sneli tudi vse preslikave iz 19. stoletja.97 Poklicali so ga tudi v Gleisdorf in oberwölz, kjer 
naj bi v starih cerkvah restavriral Mölkove poslikave.98 v Gleisdorfu je, morda 1894,99 restavriral 
josefu adamu Mölku pripisane freske v kapeli Žalostne Matere božje v nekdanji cerkvi piaristov. 
Župnijsko cerkev sv. Martina v oberwölzu so obnovili leta 1892, poslikave josefa adama Mölka 

Slovenica, 10, 2005, str. 72.
92 bucco 2005 (op. 30), str. 107–108.
93 WoisetschLÄGer, Krenn 1982 (op. 38), str. 136; bucco 2005 (op. 30), str. 109; scheiFeLe 2015 (op. 39), 

str. 32.
94 egmar hauser, Gressenberg – Glashütten. Heimat zwischen Schwarzer Sulm und Stullnegg, Gressenberg-Glas-

hütten 2003, str. 65.
95 WoisetschLÄGer, Krenn 1982 (op. 38), str. 281; enaka datacija tudi pri: scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 32.
96 Zanini 1964 (op. 25), str. 141.
97 WoisetschLÄGer, Krenn 1982 (op. 38), str. 284.
98 Zanini 1964 (op. 25), str. 142.
99 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 32.

9. Felice Barazzutti: preslikava stropne freske v 
slavnostni dvorani, okoli 1902, grad Kirchberg na Rabi
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(1777) so bile restavrirane v letih 1910 in 1930.100 barazzuttijevi posegi iz časa okrog 1900101 na njih 
niso več vidni.102 Med restavriranjem leta 1983 so bile odstranjene tudi Felicejeve preslikave pos-
likav Lukasa de schramma in johanna babtista scheita v romarski cerkvi Maria trost pri Gradcu, 
kjer je deloval v letih 1908 in 1909.103 ob tem se je izkazalo, da je Felice preslikal večje površine 
fresk, posebej v kupoli.104 Leta 1910 je obnovil še schrammove freske v Pavlovi kapeli iste cerkve. 
Med njegova restavriranja lahko uvrstimo še poslikavo oboka južne kapele v župnijski cerkvi sv. 
Lenarta v Gradcu, ki jo je horst schweigert sprva pripisal barazzuttiju in jo datiral na konec 19. 
ali začetek 20. stoletja,105 kasneje pa jo je pripisal delavnici Matthiasa von Görza, vendar naj bi jo 
barazzutti delno preslikal okrog leta 1900.106 Kolikor je mogoče presoditi samo s pogledom, je 
barazzutti poudaril obrisne linije figur, njegova bi bila lahko tudi krajina v spodnjem delu stropne 
freske. Leta 1907 je v Marijini kapeli gradu seggau restavriral oltarno sliko Marijine apoteoze v 
navzočnosti vseh svetnikov in poseg signiral in datiral.107

samostojnim naročilom Feliceju barazzuttiju lahko sledimo od prejema koncesije za slikarsko 
obrt leta 1888. s to letnico so datirane signirane freske na oboku prezbiterija in ladje v župnijski 
cerkvi sv. Petra v reisachu na Koroškem.108 edina znana stropna poslikava izven Štajerske je 
pomembna tudi kot Felicejevo prvo samostojno freskantsko naročilo. Z dekorativno zasnovo je 
poudaril arhitekturo in jo okrasil s številnimi cvetličnimi girlandami, košarami cvetja, putti in 
angeli, ki mečejo cvetje. Z vegetabilnimi motivi in pastelnim koloritom je posnemal rokokojske 
vzore in se z dekorativno shemo izkazal za odličnega učenca svojega učitelja Francesca. na obok 
prezbiterija je naslikal doprsne podobe štirih evangelistov, na osrednjem polju ladje pa sv. Petera in 
sv. Pavla, ki se obračata k Mariji z Detetom. v spodnjem delu je upodobil cerkev v reisachu, zgoraj 
pa togo naslikana angela, ki nad Marijo in Detetom držita venec. sorodna angela držita venec nad 
svetnico na najstarejši Felicejevi samostojni oltarni sliki, naslikani leta 1888 po naročilu župnika 
Franca Dirnbecka za veliki oltar župnijske cerkve sv. Katarine v Lendavi.109 sv. Katarina je uvod v 
vrsto Felicejevih svetniških figur, postavljenih v zeleno hribovito krajino, ki jih je slikal za velike 
oltarje. velikost svetnice v rdeče-zelenem oblačilu je prilagojena baročnim kipom cerkvenih očetov 
ob tronu, pa vendar je z njimi v neskladju. s čustvi ožarjeni starci se obračajo k negibni svetnici, ki 
s praznim pogledom zre v daljavo in si brezizrazno polaga levico na prsi. v zgodnjem obdobju je bil 

100 inge WoisetschLÄGer-MaYer, Die Kunstdenkmäler des Gerichtsbezirkes Oberwölz, Wien 1973 (Österreichi-
sche Kunsttopographie, 39), str. 99; inge WoisetschLÄGer, Oberwölz. Steiermark, salzburg 1999, str. 3. 

101 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 32.
102 Če so obstajali, jih je verjetno odstranil prof. viertelberger leta 1930; prim. Wilhelm PannoLD, Josef Adam Mölk 

und sein Werk in der Steiermark, innsbruck 1960 (tipkopis doktorske disertacije), str. 206. 
103 erika Mauritsch, Die Fresken des Lucas de Schram und des Johann Babtist Scheit in der Mariatroster Kirche 

bei Graz. Eine ikonographisch-stilgeschichtliche Untersuchung, Graz 1995 (tipkopis diplomske naloge), str. 7; prim. 
tudi schWeiGert 1979 (op. 38), str. 222.

104 Mauritsch 1995 (op. 103), str. 7, 95.
105 schWeiGert 1979 (op. 38), str. 115.
106 horst schWeiGert, Pfarrkirche St. Leonhard in Graz, salzburg 2000 (christliche Kunststätten Österreichs, 

359), str. 16; scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 33.
107 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 33. Med izdatki škofijskega rentnega urada za leti 1726 in 1727 za novi oltar v 

grajski kapeli v seckauu je naveden slikar Ferdinand Michelitsch iz Lipnice, verjetni avtor slike; gl. Diözesanarchiv 
Graz-seckau, bistumsarchiv, rentamtsreitung 1726/1727, pag. 184–187. 

108 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 13–14.
109 nŠaM, Popis cerkva, DXXv: Lendava, 1956, str. 3, 5.
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Felice tudi preslab risar, da bi mu uspelo pričarati vsaj lepoto mlade device. Poenostavljeni so tudi 
horizontalni pasovi modrega neba in rumenih oblakov nad nizkim horizontom. 

Z letnico 1888 je datirana tudi signirana Felicejeva slika Nočna straža v Gradcu, ki je bila leta 
2007 naprodaj pri christie›s v amsterdamu.110 edino doslej znano Felicejevo posvetno sliko ožarja 
dramatična nočna svetloba v zelenih tonih. Z lutkastimi figurami stražarjev in fantazijsko naslika-
nimi graškimi utrdbami bi lahko nastala po Felicejevi lastni invenciji.

Leta 1890 je dal župnik josef Proboscht poslikati cerkev bičanega Kristusa v breiteggu. Po 
napisu v vhodni lopi so dekorativne poslikave delo josefa oisnerja, figuralne pa Feliceja barazzut-
tija in rudolfa Glantschnigga. Kako sta si Glantschnigg in barazzutti razdelila delo, ni dokumenti-
rano, razlike v kakovosti pa med posameznimi prizori niso velike. Felice je imel verjetno nadrejen 
položaj, saj sta poslikavo signirala le barazzutti (F. Barazzutti pinx. 1890) in oisner (gemalt MDC-
CCXC von J. Oisner Graz). Med oisnerjevo drobno in gosto ornamentiko, mnogo manj skladno z 
arhitekturo, kakor je barazzuttijeva v reisachu, so na oboku prezbiterija in ladje naslikani številni 
angeli z orodji mučeništva in drugimi atributi ter večji figuralni prizori, ki upodabljajo Jezusovo 
molitev na Oljski gori, Zasmehovanje in Veroniko, ki poda Jezusu potni prt, nad emporo pa je še Sv. 
Veronika v krajini (sl. 10). Pasijonske prizore je Felice kopiral po lesorezih v Bibliji v slikah juliusa 
schnorra von carolsfelda,111 le da jih je z opustitvijo figur v ozadju prilagodil ovalni obliki sliko-
vnih polj. Lesorezi v schnorrovi Bibliji so bili likovni vir tudi za šest prizorov v prezbiteriju: Abra-
ham žrtvuje Izaka ter Kajnova in Abelova daritev na severni steni, Mojzes povzdigne kačo v puščavi 

110 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 15, 32; spletna baza askart, auction records, Felix barazzutti, http://www.askart.
com/auction_records/artist/11141326/artist.aspx (stanje 19. 5. 2015).

111 julius schnorr von carolsfeld je med letoma 1852 in 1860 po dogovoru z leipziškim založnikom Georgom Wi-
gandom narisal 240 ilustracij (160 k Stari in 80 k Novi zavezi) za Biblijo v slikah, ki je bila med oktobrom 1852 in 
decembrom 1860 izdana v 30 snopičih, leta 1860 pa je izšla še vezana izdaja. K izjemni razširitvi med vse plasti 
prebivalstva so pripomogli številni ponatisi, posebej po izteku avtorskih pravic leta 1903; gl. christine rieGeL-
Mann, Die bilderbibel, Julius Schnorr von Carolsfeld 1794–1872 (ur. herwig Guratzsch), Leipzig 1994, str. 237–
239. schnorrovi lesorezi so imeli velik vpliv tudi na slovenskem, saj so bili številni v pomanjšani obliki natisnjeni 
tudi v izdaji celovške Družbe sv. Mohorja (janez ev. KreK, Zgodbe Svetega pisma, Slovencem pričel razlagati dr. 
Frančišek Lampe, del 2, Zgodbe novega zakona, celovec 1903). o vplivu ilustracij te izdaje gl. cevc 1986 (op. 67), 
str. 16.

10. Felice Barazzutti: 
Zasmehovanje Jezusa, 1890, 
cerkev Bičanega Zveličarja, 
Breitegg
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ter Adam in Eva se skrijeta pred obličjem Boga na južni steni ter Trpeči Job in David premaga Goljata 
v lunetah na peti oboka. na zahodni steni ladje so Zadnja večerja po Leonardu, štirje evangelisti, 
Videnja preroka Izaije po juliusu schnorru in Bratje prodajo Jožefa po Gustavu Doréju. na oboku 
vhodne lope je amatersko naslikana Pietà, v prizidani Marijini kapeli pa Darovanje v templju in 
Beg v Egipt. Likovni vir za oba prizora iz jezusovega otroštva je bila schnorrova Biblija, vendar je 
barazzutti povzel le figure, arhitekturne in krajinske elemente pa izpustil. ob primerjavi poslikav 
v breiteggu s tistimi v veržeju ugotovimo, da je Felice barazzutti v nekaj letih v slikanju figuralike 
opazno napredoval. Figure so prepričljivejše, figuralika na stenskih prizorih je anatomsko pravilna, 
kar je morda tudi posledica Glantschniggovega sodelovanja. novo je tudi kombiniranje likovnih 
virov, zbranih v schnorrovi in Doréjevi Bibliji, pri čemer bi lahko pomembno vlogo odigral tudi 
naročnik.

Leta 1892 je Felice naslikal postaje križevega pota po josephu Führichu za župnijsko cerkev v 
Gomilici (nem. Gamlitz);112 signirana in datirana je zadnja postaja. Kakor na freskah v breiteggu 
lahko tudi na oljnih slikah opazimo, da je Felicejeva figuralika od okoli leta 1890 naprej izvedena 
bolj slikarsko. namesto preproste črtne risbe za obrazne poteze Felicejevi obrazi z modeliranjem 
in senčenjem pridobijo volumen, tudi tkanin ni več svetlil in senčil le z belo in črno. barvna paleta 
je bolj pisana, nekateri zeleni in oranžni toni delujejo skoraj strupeno.

naslednje Felicejevo dokumentirano delo so stenske in stropne poslikave v romarski cerkvi 
Maria Lankowitz, ki jih je izvedel leta 1894.113 Povedna je tudi njihova usoda, saj so bile leta 1955 
med restavriranjem prebeljene, nato pa so bili 1994 figuralni prizori ponovno odkriti, kar pa ne vel-
ja za ornamentiko. učinek je enak kakor pri številnih cerkvah, ki so jih poslikali furlanski slikarji, 
restavratorji v 20. stoletju pa so pustili odkrite le figuralne prizore, ornamentiko pa so prebelili. Ker 
so slikarji velikost prizorov prilagodili bogati ornamentiki, delujejo le-ti po njenem zakritju pre-
majhni, pomanjkljivosti v izvedbi figuralike pa pridejo močneje do izraza.114 na oboke dvopolnega 
prezbiterija je barazzutti naslikal štiri angele, sv. jožefa, sv. janeza evangelista, sv. Dominika in sv. 
Frančiška asiškega. na obokih ladje si od vzhoda proti zahodu sledijo svetniki Marija Magdalena, 
anton Padovanski, notburga, alojzij, elizabeta ogrska, izidor, Katarina sienska in bonaventura. 
togo in konvencionalno naslikane figure klečijo na oblakih, v krajini ali v arhitekturi in ne uspejo 
pritegnili pogleda niti s poudarjenimi komplementarnimi kontrasti. uspešnejši je bil pri štirih 
večjih prizorih na severni steni prezbiterija in ladje, pri katerih si je dovolil več lastne kreativnosti 
kakor v veržeju in breiteggu. Obiskovanje je v večjem delu posnel po juliusu schnorru, vendar je 
nekoliko spremenil drže in geste figur in poenostavil arhitekturno ozadje. Pri Oznanjenju se je 
prilagodil oknu oratorija, tako da je rokokojsko razgibanega angela postavil na Marijino desno, 
pod njim pa je upodobil še privlačno tihožitje s pripomočki za umivanje in vazo z vrtnicami. Mari-
jino darovanje v templju spominja na renesančne kompozicije s premišljeno razporejenimi joahi-
mom, ano in žensko s košaro ob vznožju stopnic, ki vodijo pogled gledalca do ožarjene Marije 
in duhovna. Dolgobradi Kralj David je z bosimi nogami in hermelinskim ovratnikom nekoliko 
komična figura, vendar se je slikar ljubeznivo posvetil detajlom palače, kot sta bogat zastor in ori-
entalska preproga na podstavku za skrinjo zaveze. 

112 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 32. 
113 elisabeth bLechinGer, Wallfahrtskirche Maria Lankowitz. Ort der Gnade – Gnadenort, salzburg 1995 (chri-

stliche Kunststätten Österreichs, 265), str. 6.
114 Prim. ŽiGon 1982 (op. 22), str. 36.
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v naslednjem desetletju prevladujejo v opusu Feliceja barazzuttija oltarne slike. Leta 1895 se je 
začelo barazzuttijevo sodelovanje z graškimi mojstri, ki so uspešno pridobivali naročila za cerkveno 
opremo. način sodelovanja ni dokumentiran, vlogo koordinatorja med naročniki in mojstri pa je 
imel verjetno arhitekt hans Pascher, ki je izrisal načrte za številne oltarje in prižnice,115 v nekaterih 
primerih pa je nanje zabeležil tudi stroškovnik. Poleg barazzuttija so bili v skupini še mizar johann 
rossmann, rezec ornamentike bartholomäus Gorendschek/jernej Gorenček,116 kipar Peter neuböck 
in pozlatar Wilhelm sirach. Felice je bil nadarjen dekorater, ki se je znal prilagajati arhitekturi, slikati 
privlačno cvetje in iz leta v leto očarljivejše angele, z oltarnimi slikami pa se je posvetil figuraliki, za 
katero ni imel dovolj risarskih spretnosti in poznavanja anatomije, očitno pa tudi težave z vživetvijo 
v svete dogodke. ob pregledu bolj ali manj posrečenih svetniških likov ter biblijskih in apokrifnih 
prizorov težko najdemo odgovor na vprašanje, zakaj so naročniki podpirali tovrstno sakralno sli-
karstvo. o sočasni recepciji je malo podatkov, nedvomno pa so Pascher in njegova skupina uživali 
podporo ključnih osebnosti za cerkveno umetnost v seckavski in lavantinski škofiji. Leta 1894 je 
Pascher nasledil roberta Mikovicsa v vlogi arhitekta Društva za krščansko umetnost seckavske 
škofije, ki ga je vodil monsinjor johann Graus, naročila pa je dobival tudi v sosednjih škofijah.117 
Grausovega mnenja o Feliceju barazzuttiju ne poznamo, knezoškof Mihael napotnik pa je zagotovo 
menil, da imajo barazzuttijeve slike ugoden vpliv na čustva vernikov. v pridigi ob posvetitvi kapele 
v mariborski višji realki je poudaril, da je graški akademski slikar Felix barazzutti umetelno izvršil 
sliki za oltar srca Marijinega v mariborski stolnici, zato mu je predal še naročilo za sliko sv. alojzija 
za kapelo višje realke, da bi dijakom pomagala ohranjati čistost srca in nedolžnost duše.118 avguštin 
stegenšek je za veliki oltar župnijske cerkve v Čadramu zapisal, da je eden najboljših, kar jih je bilo 
narejenih v zadnjih letih,119 o rožnovenskem oltarju v mariborski stolnici pa, da je »okusen«, z »lepo 
izrezljanim in pozlačenim gotskim nastavkom, z globoko občutenimi modernimi kipi in indirektno 
kopijo poznorenesanske Marije rožnivenške po sassoferratu«.120 Čeprav se zdi, da je bolj cenil neu-
böckove kipe kakor barazzuttijevo sliko, je pridevnik indirekten potrebno razumeti pozitivno, saj 
je bil stegenšek izrazito proti kopiranju.121 Da je barazzuttija cenil, je razvidno tudi iz reprodukcije 
njegove slike sv. jurija v Ljubitelju krščanske umetnosti.122 

Kakovost barazzuttijevih oltarnih slik moramo poleg slikarskih meril presojati tudi v okviru 
sočasnih pogledov na cerkveno umetnost in priporočil cerkvenih sinod lavantinske škofije.123 v 

115 Za seznam del gl. Karin brantner, Der Architekt Hans Pascher (1858–1942). Kirchenbauten in der heutigen 
Steiermark, Graz 1993 (tipkopis diplomske naloge), str. 73–76.

116 avguštin steGenŠeK, Konjiška dekanija, Maribor 1909 (umetniški spomeniki lavantinske škofije, 2), str. 114, 
navaja, da je bil Gorenček po rodu iz Frankolovega, v avstrijski literaturi sta njegovo ime in priimek vedno germa-
nizirana.

117 brantner 1993 (op. 115), str. 14–15.
118 Michael naPotniK, Die Kapellen-Weihe in der k. k. Staats-Oberrealschule zu Marburg, Marburg 1899, str. 33–

34. Kapela v realki je bila v rabi do leta 1911, sedanje nahajališče slike sv. alojzija ni znano.
119 avguštin steGenŠeK, nove župnijske cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 3–4, 1914, str. 95–96.
120 avguštin steGenŠeK, Prenovljene cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 3–4, 1914, str. 203.
121 avguštin steGenŠeK, naši cerkveni slikarji: Štajerska, Ljubitelj krščanske umetnosti, 2, 1914, str. 74.
122 avguštin steGenŠeK, Povečane župnijske cerkve, Ljubitelj krščanske umetnosti, 3–4, 1914, str. 179. v enem od 

predhodnih člankov v isti reviji je stegenšek zapisal, da se bo novi časopis trudil za razcvet naše umetnosti in »vse, 
kar se bo dobrega ustvarilo, bode objavil /…/, zamolčal bode le nesamostojna in nedovršena dela« (steGenŠeK 
1914 (op. 121), str. 75). 

123 o pomenu sinodalnih konstitucij lavantinske škofije na sočasno arhitekturo gl. Franci LaZarini, Cerkvena 
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času knezoškofa napotnika so cerkveno arhitekturo in opremo obravnavali na sinodah leta 1900, 
1903 in 1911. iz prve izvemo precej splošna določila, da slike v cerkvenem prostoru ne smejo pri-
kazovati ničesar napačnega, krivoverskega, vraževernega, nesramnega ipd. in da morajo svetniki s 
telesom, držo in oblačili izražati dostojanstvenost, ugled, spoštovanje, čast, dostojnost itd.,124 čemur 
barazzuttijeve slike ustrezajo. njegova dela so v neskladju predvsem z visokimi zahtevami tretje 
omenjene sinode, po kateri od umetnikov niso pričakovali le pobožnosti in krepostnosti, saj mora 
pravi umetnik izražati predvsem notranje življenje svetih oseb, upodobitve morajo spodbujati k 
pobožnosti, kipi in slike, ki ne zmorejo spodbuditi duše k izboljšanju in povišanju, pa so slabi.125 Pri 
pripravi besedila po sinodi leta 1911 je nedvomno sodeloval avguštin stegenšek,126 ki je podobne 
zahteve ponovil tudi v drugih prispevkih. Po stegenšku je namen cerkvene umetnosti »podpirati 
teženje duha k bogu«.127 naloga upodobitev stare in nove zaveze je, »da oživljajo spomin na do-
godke, o katerih smo čitali in se učili in ki so podlaga naše vere in našega upanja«.128 tovrstnemu 
ilustrativnemu namenu barazzuttijeve oltarne slike biblijskih in apokrifnih prizorov nedvomno 
ustrezajo, čeprav ostajajo pripovedni prizori na ravni preproste ilustracije z ravnodušnimi pro-
tagonisti. Podobno velja za upodobitve svetnikov, v katerih »se morajo spoštljivo in prepričevalno 
predstavljati naši vzorniki v boju za krščanske ideale«.129 barazzuttijevi svetniki so upodobljeni 
spoštljivo in dostojno, vendar so tako ravnodušni in suhoparni, da bi v njih le težko videli vzorni-
ke. v prid številnim barazzuttijevim naročnikom iz duhovniških vrst velja poudariti, da je slikar 
sočasno (okrog leta 1897) izjemno izpopolnil svoje tehnološko znanje in da njegove slike gledalca 
očarajo z bleščečim videzom, barvitostjo in prijetno atmosfero. tem značilnostim bi smeli iskati 
vzporednice v sinodalni konstituciji o okrasu podeželskih cerkva, ki župnikom narekuje, da naj 
delno popustijo »kmečkemu okusu«, mdr. tudi z dopuščanjem živih in nasičenih barv v cerkvenih 
notranjščinah.130 barazzuttijeve oljne slike so všečne in »lepe«, vendar se ob brezizraznih svetnikih 
in protagonistih svetih dogodkov težko znebimo vtisa naivne preprostosti, nekatere pa nehote de-
lujejo komično.

arhitektura lavantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1889–1922), Maribor 2012, str. 197–203 
(tipkopis doktorske disertacije); Franci LaZarini, Dr. Mihael napotnik, Prince-bishop of Lavantine Diocese, 
and the church architecture of his time, Studia historica Slovenica. Humanities and Social Studies Review, 12/1, 
2012, str. 197–199.

124 Actiones et Constitutiones synodi dioecesanae, quam anno sacro 1900 instituit atque peregit Michael Napotnik, 
Princeps-Episcopus Lavantinus, Marburgi 1901, str. 380–381. na drugi omenjeni sinodi so se ukvarjali predvsem 
z vprašanjem ohranjanja stare cerkvene opreme; gl. Ecclesiae Lavantinae Synodus dioecesana, quam anno Domini 
1903 coadunavit dr. Michael Napotnik, Princeps-Episcopus Lavantinorum, Marburgi 1904, str. 567–573. Še bolj te-
meljito so se tem vprašanjem posvetili na tretji omenjeni sinodi: Operationes et Constitutiones Synodi dioecesanae 
Lavantinae, quam anno Domini 1911 congregavit et tenuit dr. Michael Napotnik, Princeps-Episcopus Lavantino-
rum, Marburgi 1912, str. 612–631.

125 Operationes et Constitutiones 1912 (op. 124), str. 614: »verus artifex non solum vitam externam in figuris exprimet 
faciesque ad vivum effinget, sed praeprimis spiritum internum et ad pietatem conducentem efformare studebit 
/…/. statua vel pictura, quae non sit capax animum ad meliora et altiora incitandi, mala est /…/. Desiderandum 
est etiam, ut artifex homo religiosus et pius sit, alioquin quomodo dabit, quod non habet, quomodo virtutem et 
sanctitatem exprimet, de quibus ipse non curat, quomodo sacras personas reverenter proponet, si ipse veneratio-
nem erga eas non sentit?«

126 LaZarini 2012 (op. 123), str. 203.
127 steGenŠeK 1914 (op. 121), str. 72. 
128 steGenŠeK 1914 (op. 121), str. 72. 
129 steGenŠeK 1914 (op. 121), str. 72. 
130 Operationes et Constitutiones 1912 (op. 124), str. 632.
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Med 1894 in 1901 je hans Pascher zasnoval neogotsko opremo za romarsko cerkev Maria trost 
v Fernitzu pri Gradcu.131 oltarne nastavke so izdelali že omenjeni mojstri rossmann, Gorendschek, 
sirach, neuböck in pasar adolf stuttmann.132 stranski oltarji so brez slik, tako da je barazzutti prispe-
val le štiri oljne slike za hrbtno stran velikega oltarja; signirana in z letnico 1895 datirana je Marijina 
zaroka133. Zdi se, da si je na pripovednih prizorih dovolil precej lastne kreativnosti. na upodobitvi 
Izgon iz raja (sl. 11) sta angelova in adamova drža prevzeti iz schnorrove Biblije, vendar je v ospredje 
postavljena eva, poleg tega sta adam in eva oblečena v kamelji koži, v šilastoločnem zaključku pa je 
naslikan še bog oče, ki z desnico kaže na evo, z levico pa na ferniško milostno podobo. joahim, ki 
drži v rokah Marijo, in spremljevalka na desni strani Marijinega rojstva sta delno posneta po schnor-
rovih simeonu in ani na prizoru Jezusovega darovanja, ki ga je naslikal že v breiteggu. s poudarjeno 
retoričnimi gestami prikazano Marijino darovanje v templju in klasično simetrična Marijina zaroka 
sta verjetno barazzuttijevi invenciji, ustvarjeni ob naslonu na schnorrovo figuraliko. 

istega leta, 1895, je Felice za sosednjo župnijo hausmannstätten naslikal oltarno sliko Sv. 
Boštjan in sv. Rok,134 ki so jo vstavili v oltarni nastavek iz leta 1667 (sl. 12). Protikužna zavetnika sta 
brez medsebojnega odnosa postavljena v ospredje, atletski boštjan po zgodnjerenesančnih vzorih 
pred zeleno kuliso drevesa,135 bradati romar rok pred hribovito krajino. Z izbiro zelenih, rjavo-

131 Za Pascherjeve načrte za Fernitz gl. steiermärkisches Landesarchiv (= stLa), Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 
1835, Mappe 74.

132 viktor saiLer, Die Kirchen und Kapellen der Pfarre Fernitz. Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Trost in Grazer 
Feld, salzburg 2009 (christliche Kunststätten Österreichs, 499), str. 18; Daniela ernst, Die Pfarr- und Wallfahrt-
skirche Maria Trost in Fernitz bei Graz, Graz 2004 (tipkopis diplomske naloge), str. 59.

133 ohranjen je le Pascherjev načrt za sprednjo stran velikega oltarja: stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, 
Mappe 74, hans Pascher, hochaltar Fernitz, 22. 8. 1894.

134 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 16. 
135 boštjanovo telo spominja na dela andree Mantegne, drža je enaka kakor na v barazzuttijevem času antonellu 

da Messini pripisanem sv. boštjanu v accademii carrara v bergamu; gl. Mauro Lucco, bartolomeo Montagna: 
heiliger sebastian, Antonello da Messina. Das Gesamtkunstwerk (ur. Mauro Lucco), stuttgart 2006, str. 322–323. 

11. Felice Barazzutti: 
Izgon iz raja in 
Marijino rojstvo, 1895, veliki 
oltar, župnijska cerkev, Fernitz
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rdečih in modrih tonov je barazzuttiju uspel 
prikupen obrtniški izdelek, čeprav pri aktu ni 
mogel skriti pomanjkljivega poznavanja anato-
mije. Živahne in bleščeče primarne barve v 
kombinaciji z zeleno je uporabil tudi za majhne 
upodobitve Marije, jezusa, boga očeta in sv. 
Duha v baročnih trilistnih okvirih na oboku 
prezbiterija v hausmannstättnu. Pod nežno 
Marijo, odeto v razvihrana oblačila, se je tudi 
podpisal. 

hans Pascher je načrt za novi veliki ol-
tar poznogotske župnijske cerkve v semriachu 
narisal septembra 1895,136 rossmann, Gorend-
schek, sirach, stuttmann, neuböck in baraz-
zutti pa so ga izdelali leta 1896.137 tri barazzut-
tijeve slike, Marija in Janez Evangelist na hrbtni 
strani premičnih kril ter neokvirjeni Križani, 
so na ogled le v postnem času. signaturi na 
krilih sta napol zakriti s spodnjim robom ok-
vira. robustna in konvencionalna Marija in 
janez se obračata k jezusu s pristno trpečim iz-
razom na obrazu (sl. 13). rdeče-zelena oblačila 
žalujočih angelov ob jezusu so prav tako 
dramatično zmečkana in razvihrana kakor pri 
Mariji v hausmannstättnu. celota je prepričljiv 
prikaz pasijonskega prizora, barazzutti pa jo je 
obogatil še z naturalističnima upodobitvama 
osata in rožnega grma ob križu. istega leta je 
barazzutti naslikal še Rožnovensko Mati božjo, ki je sedaj v župnišču v hatzendorfu.138

Z letnico 1897 je datirana slika Sv. Jakob za neorenesančni veliki oltar župnijske cerkve v Thalu 
pri Gradcu,139 ki je v zasnovi enaka kot Sv. Katarina v Lendavi, vendar jo v slikarski izvedbi in 
prepričljivosti presega. svetnikova oblačila so ponovno ujeta v komplementarni rdeče-zeleni kon-
trast, kot romar stopa po vijugasti poti in z navzgor uprtim pogledom vzpostavlja povezavo z ljub-
kima angeloma, ki mu prinašata palmovo vejo. Levi spodnji vogal slike, v katerem sta signatura in 
datacija, daje vtis izseka iz botaničnega vrta. 

Leta 1897 je bil po Pascherjevem načrtu izdelan tudi neogotski veliki oltar za župnijsko cerkev 
v st. Margarethnu na rabi.140 Pri izvedbi so ponovno sodelovali rossmann, Gorendschek, sirach in 

136 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 73, hans Pascher, hochaltar semriach, september 1895.
137 Walter brunner, Semriach, semriach 1987, str. 187.
138 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 32.
139 oltar bi lahko nastal po Pascherjevem načrtu, čeprav v Štajerskem deželnem arhivu in v arhitektovi zapuščini ni 

ohranjen. 
140 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 78, hans Pascher, hochaltar st. Margarethen an der 

raab, jänner 1897. s svinčnikom je pripisan stroškovnik, po katerem bi dobili kamnosek 510, mizar 785, kipar 

12. Felice Barazzutti: Sv. Boštjan in sv. Rok, 1895, 
stranski oltar, župnijska cerkev, Hausmannstätten
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neuböck,141 barazzutti je prispeval sliko Sv. 
Marjeta. Pri njenem obrazu se je naslonil na 
raffaellov lepotni ideal in ji oči pobožno us-
meril v nebo, od koder ji angela prinašata 
venec belega cvetja. v primerjavi s prejšnjimi 
deli je omilil barvne kontraste in svetnico odel 
v svetlo rožnata in modra oblačila. istega leta 
je barazzutti za cerkev sv. Marjete naslikal 
postaje križevega pota po Führichu, signirano 
in datirano je Polaganje v grob. verjetno pa sta 
barazzuttijevi tudi majhni upodobitvi Večerja 
v Emavsu in Žrtvovanje Izaka v pozlačenih 
štirilistnih poljih za obstensko mizico v prez-
biteriju. 

Februarja 1897 je hans Pascher narisal 
načrt za veliki oltar cerkve sv. janeza Krst-
nika v Čadramu v neorenesančnih formah (sl. 
14).142 Po naročilu župnika jurija bezenška so 
ga izvedli mizar rossmann, rezec ornamentike 
Gorendschek, pozlatar sirach, kipar neuböck 
(deset angelskih glavic), kipar jakob Žnidar iz 
sv. jerneja pri Ločah, ki je tedaj živel na Dunaju 
(drugi kipi), in Felice barazzutti.143 Pri upodo-
bitvah Jezusov krst v Jordanu in Bog Oče se je 
barazzutti oprl na standardne renesančne kom-
pozicije (sl. 15). jezusa je upodobil v pobožni 
drži in ga dostojno zavil v dolgo ogrinjalo, pod 

katerim pa je vidno debelušno telo in stegno, vredno herkula. Mišičasti sv. janez je anatomsko 
pravilnejši, vendar postavljen v prisiljeno držo in na videz v zadregi, kaj naj počne z levo roko, ki 
jo nelogično opira na skalo. Kljub temu je slika privlačna, saj je barazzutti poudaril tisto, kar je 
najbolje obvladal: blago valovanje nežno modre vode, raznolike teksture inkarnata, kamelje kože 
in svilenih tkanin ter bleščečo površino. 

Decembra 1897 je hans Pascher pripravil dva načrta za oltar srca Marijinega v mariborski stolnici 
in oba opremil s stroškovnikom. cenejša različica (3100 goldinarjev) je bila z majhnimi spremembami v 
ornamentiki in novimi kipi identična oltarju srca jezusovega v Fernitzu, končno pa so tudi v Mariboru 

ornamentik 390, kipar figuralik 350, slikar 150 do 200 in pozlatar 650 goldinarjev. iz seštevka 2885 goldinarjev je 
razvidno, da bi slikar prejel 200 goldinarjev. 

141 Leta 1970 so v prezbiterij ponovno postavili baročni veliki oltar, Pascherjevega pa so prestavili v južno stransko 
kapelo. ob tem so zamenjali barazzuttijevo sliko s hafnerjevo in oltar spremenili v jožefovega. slika sv. Marjete 
visi v župnišču; gl. heimo KainDL, alois ruhri, Pfarre und Pfarrkirche zur hl. Margaretha in St. Margarethen 
and der Raab, salzburg 1995 (christliche Kunststätten Österreichs, 270), str. 12. 

142 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 68, hans Pascher, hochaltar für die Pfarrkirche zu Čadram, 
Februar 1897.

143 barazzutti je prejel 570 goldinarjev; gl. steGenŠeK 1909 (op. 116), str. 114; steGenŠeK 1914 (op. 119), str. 
95–96. 

13. Hans Pascher: veliki oltar, okrog 1896, 
župnijska cerkev, Semriach 
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ta načrt uporabili za oltar srca jezusovega.144 na drugi skici (3618 goldinarjev) je precej bogatejši oltar 
s premičnimi krili, na katerih so bili predvideni reliefa in sliki.145 nastavek so leta 1898 izdelali johann 
rossmann, Wilhelm sirach in Peter neuböck.146 barazzuttijevi sta signirani in datirani sliki Jezusovo 
rojstvo in Marijino obiskovanje na hrbtni strani kril. všečna prizora družinske idile in rokujočih se so-
rodnic je obrobil z arhitekturo hlevčka in Zaharijeve hiše ter ju poenotil s krajino s palmami. 

Leta 1899 so s sredstvi sigmunda barona Pranckha in njegove soproge postavili neogotski veliki 
oltar v župnijski cerkvi sv. andreja v Frojachu,147 načrt zanj je narisal hans Pascher.148 v nastavek, po 
napisu na hrbtni strani delo mizarja rossmanna in pozlatarja siracha, so vključili baročni skulpturi 
in barazzuttijevo sliko zavetnika (sl. 16). na signirani in datirani sliki stoji sv. andrej z velikim križem 

144 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 80, hans Pascher, Domkirche Marburg, seitenaltar, Dezem-
ber 1897.

145 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 80, hans Pascher, Domkirche Marburg, seitenaltar, März 
1898. 

146 steGenŠeK 1914 (op. 120), str. 202. 
147 Walter brunner, Frojach – Katsch. Vielfalt und Einheit der langen Geschichte eines kleinen Lebensraumes, Fro-

jach-Katsch 2005, str. 330.
148 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 73, hans Pascher, hochaltar Frojach, august 1898.

14. Hans Pascher: načrt za veliki oltar župnijske 
cerkve v Čadramu, 1897, Štajerski deželni arhiv

15. Felice Barazzutti: Jezusov krst, 1897, veliki oltar, 
župnijska cerkev, Čadram
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in v modro-rdečih oblačilih v ožarjeni krajini, 
levo v ozadju je Frojach s cerkvijo, desno je upo-
dobil lokalno znamenitost, jamski grad Luegg 
(Puxer Loch). ob primerjavi s starejšimi upo-
dobitvami oltarnih zavetnikov opažamo dvig 
obrtnih spretnosti in lepotnosti, pogrešamo pa 
angela, ki sta barazzuttijevim neizraznim likom 
vsaj delno zagotavljala nadzemski videz.149

Z letnico 1899 je datirana tudi slika Sv. Jurij 
za veliki oltar v sv. juriju ob taboru, ki jo je pre-
navljal župnik Franc Zdolšek. neorenesančni 
marmorni oltar tabernakeljskega tipa ni delo 
omenjenih graških mojstrov, izdelal ga je josef 
Linser iz Wiltna pri innsbrucku, tabernakeljska 
vratca pa jakob rappel iz schwaza, medtem ko je 
barazzuttijeva slika vstavljena v okvir ivana ce-
sarja na oltarni steni.150 Za razliko od prejšnjih 
barazzuttijevih svetniških podob je sv. jurij bolj 
razgiban, v antikizirajoči opravi živahnih barv 
stoji pred obmorsko utrdbo, z levo nogo drobi 
zmaja in se ozira proti debelušnima angeloma, 
ki mu prinašata lovorov venec in palmovo vejo. 
s prekratkimi nogami je skušal slikar jurija 
prilagoditi visoki namestitvi, vendar je dosegel 
precej komičen vtis. Dve leti kasneje je baraz-
zutti za isto cerkev naslikal še sliko Sv. Družina, 

ki sedaj visi v prezbiteriju. verjetno je bila namenjena enemu od stranskih oltarjev, vendar je postala 
odveč, ko je župnik nova stranska oltarja leta 1901 naročil v tirolski delavnici Ferdinanda stuflesser-
ja. sveta družina, odeta v oblačila po nazarenskih vzorih, se sprehaja po suhi svetopisemski krajini 
s palmami, ljubki deček gleda gledalca, nad oblaki pa jih spremljajo sv. Duh in angeli. Leta 1901 je 
barazzutti za cerkev naslikal še postaje križevega pota po josephu Führichu, signirana in datirana 
je zadnja postaja.151

Leta 1901 sta Linser in rappel dobila naročilo za neorenesančni veliki oltar v župnijski cerkvi 
na vranskem.152 nad njim visi v okvirju ivana cesarja barazzuttijeva slika nadangela Mihaela (sl. 
17). Ženstvenemu angelu uspeva z umirjeno gesto obvladovati poželjivega hudiča in fino balansirati 
tehtnico, pri čemer ga ne ovira eleganten trak, ki se mu ovija okrog ramen in pasu. všečna slika je 
naslikana v prijetnih modrih in rumenih barvah.

149 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 19, primerja sv. andreja s turistom, ki sproščeno pohajkuje po dolini zgornje 
Mure, kar ustreza vtisu, ki ga ima današnji gledalec ob pogledu na barazzuttijevega svetnika. 

150 steGenŠeK 1914 (op. 122), str. 179; Metoda KeMPerL, Župnija sv. jurij ob taboru, Leksikon cerkva na Sloven-
skem. Škofija Celje, 1: Dekanija Braslovče (ur. Luka vidmar), celje 2008, str. 68.

151 iz neznanega razloga je stegenšek križev pot datiral v leto 1900; gl. avguštin steGenŠeK, Zgodovina pobožnosti 
sv. Križevega pota, Maribor 1912, str. 126.

152 Metoda KeMPerL, Župnija vransko, Leksikon cerkva 2008 (op. 150), str. 84.

16. Felice Barazzutti: Sv. Andrej, 1898, veliki oltar, 
župnijska cerkev, Frojach
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Z letnico 1903 je datirana slika v rožnovenskem oltarju mariborske stolnice. osnutek zanj je 
hans Pascher izrisal že novembra 1900,153 vendar je bil zaradi zapletov pri odstranitvi baročnega 
oltarja sv. nikolaja izveden po načrtu, ki ga je Pascher narisal dve leti kasneje.154 Poleg barazzuttija 
sta pri nastanku neogotskega nastavka sodelovala mizar johann rossmann in pozlatar Wilhelm 
sirach, kipi so delo Petra neuböcka.155 slika je obrtniško solidno izvedena kopija rožnovenske 
Matere božje, ki jo je Giovanni battista salvi da sassoferrato naslikal leta 1643 za cerkev sv. sabine 
v rimu.156

Rožnovenska Mati božja je zadnja znana barazzuttijeva slika za oltarje po Pascherjevih načrtih. 
edino znano nesignirano in nedatirano sliko je prispeval za atiko velikega oltarja župnijske cerkve 
v nestelbachu (sl. 18). janezu jakobu schoyu pripisani oltar je bil v cerkev prenesen iz leta 1782 
ukinjenega graškega samostana klaris, leta 1913 je Peter neuböck zanj izdelal kipa sv. Klemna 
Marije Dvořáka (hofbauerja) in sv. notburge. najkasneje tedaj je nastala tudi barazzuttijeva slika 
cerkvenega patrona sv. jakoba. Poudarjeno lep svetnik v izrezu do kolen stoji v krajini z nizkim 

153 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 80, hans Pascher, entwurf zu einem neuen rosenkranz- 
altare für die Domkirche in Marburg, november 1900.

154 stLa, Plänesammlung, b 93/1, Pläne ab 1835, Mappe 80, hans Pascher, Domkirche Marburg, rosenkranz-altar, 
november 1902.

155 steGenŠeK 1914 (op. 120), str. 202. 
156 steGenŠeK 1914 (op. 120), str. 202.

17. Felice Barazzutti: Sv. Mihael premaguje hudiča, 
1901, veliki oltar, župnijska cerkev, Vransko

18. Felice Barazzutti: Sv. Jakob, pred 1913, veliki oltar, 
župnijska cerkev, Nestelbach
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horizontom, sliko zaznamujejo pisane barve s 
poudarkom na modri in rumeni, prijetno vzdušje 
in bleščeča površina. v anonimnem cerkvenem 
vodniku je barazzutti naveden tudi kot avtor slike 
Sv. Ana z Marijo za atiko stranskega oltarja v nest-
elbachu, ki naj bi jo leta 1915 preslikal Ludwig von 
Kurz zum Thurn und Goldenstein (1850–1939).157 
v sedanjem stanju slike prepoznamo le poteze 
slednjega. 

Leta 1908 je za refektorij nekdanjega jezuit-
skega kolegija v Gradcu, v katerem je od konca 
19. stoletja semenišče, naslikal podobi Sv. Severin 
in Sv. Lovrenc Brindiški; obe je signiral in datiral 
(sl. 19). Za lokalno zgodovino pomembnega sv. 
Lovrenca brindiškega je upodobil v meniški celici 
med molitvijo pred Križanim. na mizi so poleg 
Križanega še knjiga, pero in lilija, skozi okno se 
odpira pogled na graški kapucinski samostan in 
schloβberg, naslikan po grafiki Matthäusa Meri-
ana (1679). Po barazzuttijevi sliki je nürnberška 
umetniška založba carla Mayerja natisnila ne-
signirane jeklorezne podobice.158 noriškega apos-
tola sv. severina je naslikal v pripovednem prizoru: 
kot puščavnik stoji pred skromno kočo, z desnico 
drži za roko mišičastega odoakerja in mu z levico 

odločno kaže na zvonik bližnje cerkve. Medtem ko je kneza opremil s premajhno Merkurjevo krila-
to čelado,159 je navdih za čelade njegovih vojščakov dobil pri vikingih. Morda je bil usoden velik 
format ali pa barazzutti ni našel ustreznih predlog, obe sliki lahko označimo za neuspešni. s sv. 
Lovrencem se je vrnil na stopnjo suhoparno konvencionalnih svetnikov v romarski cerkvi Maria 
Lankowitz, sv. severinu pa vso pozornost ukrade smešni odoaker.160 

157 stranska oltarja, delo sebastiana erlacherja iz leta 1648, sta bila v nestelbach prenesena iz graške cerkve sv. Petra. 
na novi lokaciji so tistega na evangeljski strani posvetili srcu jezusovemu, na listni pa srcu Marijinemu in ju opre-
mili z novimi kipi in slikama. Kipe je izdelal Peter neuböck, slika sv. Lenarta v atiki oltarja na listni strani je delo 
Ludwiga von Kurz zum thurn und Goldensteina; gl. Pfarrkirche Nestelbach bei Graz. Ein Rundgang durch das dem 
Hl. Jakobus geweihte spätbarocke Gotteshaus im spirituellen Zentrum östlich von Graz, s.l., s.a., str. 4–5, 8, 12–15.

158 izvod hrani graški etnografski muzej, gl.: http://www.museum-joanneum.at/volkskunde/antoniuskirche/bauge-
schichte (stanje 29. 5. 2015).

159 ikonografsko je podoba sv. odoakerja sorodna celopostavni upodobitvi bajuvara, ki jo je za pročelje novega 
gradu (neue burg) dunajskega hofburga prispeval kipar anton břenek (med 1895 in 1901). na glavi ima kri-
lato čelado, mišičasto telo je odeto v kratko in zgoraj odprto haljo, prepasano s širokim pasom, ter ogrinjalo iz 
medvedje (?) kože. o figurah na pročelju gl. Werner teLesKo, Kunst und Geschichtsforschung. Zum anteil der 
historiker an den malerischen und plastischen ausstattungsprogramm der Wiener hofburg in der zweiten hälfte 
des 19. jahrhunderts, Die Wiener Hofburg und der Residenzbau im Mitteleuropa im 19. Jahrhundert. Monarchische 
Repräsentation zwischen Ideal und Wirklichkeit (ur. Werner telesko, richard Kurdiovsky, andreas nierhaus), Wi-
en-Köln-Weimar 2010, str. 153–156.

160 barazzuttiju v bran je treba omeniti, da so nekatere starejše upodobitve odoakerja še bolj komične; prim. na pri-

19. Felice Barazzutti: Sv. Severin, 1908, semenišče, 
Gradec
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naslednje dokumentirano barazzuttijevo 
delo je slika Sv. Katarina za baročni veliki oltar 
župnijske cerkve v Wielu iz leta 1913. v nebo se 
tokrat ne ozira mlada devica kakor na prejšnjih 
oltarnih slikah, temveč elegantna in čutna dama 
srednjih let s poudarjenim diademom in uhani; 
k posvetnemu videzu pripomorejo tudi bujne 
obline, napihnjeni rokavi in ozadje, ki spom-
inja na baročno vrtno teraso. Z upodobitvijo se 
je barazzutti oddaljil od nazarenskih vzorov in 
svojih prejšnjih izrazito spodobnih svetniških 
upodobitev. Kljub kolesu in palmi slika spom-
inja na reprezentančni plemiški portret.

Za nekaterimi poznimi deli so se sledi izgu-
bile, denimo za signiranimi in datiranimi slika-
mi Križanega z Marijo in Marijo Magdaleno 
(1919)161 in Svete Družine z Janezom Krstnikom 
(1924, 1925)162 ter za slikama Sveta Družina z 
Janezom Krstnikom in Blagoslavljajoči Kristus z 
angeli, katerih fotografiji sta ohranjeni v fotote-
ki inštituta za umetnostno zgodovino graške 
univerze. na njih sta prepoznavni signaturi, ne 
pa tudi dataciji (sl. 20). v letih 1926 in 1927 je 
barazzutti še zadnjič kopiral postaje križevega 
pota po josephu Führichu (signirano in z letnico 1927 datirano je Polaganje v grob), in sicer za 
križev pot, za katerega ne poznamo prvotnega naročnika in lokacije, za katero je bil namenjen, leta 
1930 pa je bil nameščen v cerkvi v sv. vidu na vogavi/st. veit am vogau.163 

v poznem opusu Feliceja barazzuttija prevladujejo freskantska naročila. Leta 1904 je za graške 
dominikance naslikal fresko Marije Zavetnice v albertovi dvorani samostana na Münzgrabenstraβe 
(sl. 21).164 bosonogo Marijo s ponižno sklonjeno glavo je vpadljivo odel v bela, rdeča in modra 
oblačila, razprostrt plašč ji pomagata držati ljubka angela. Med priprošnjiki je mogoče prepoznati 
nekaj dominikanskih svetnikov in svetnic, posebej zanimivi pa so portreti. Zakonski par v sodobni 

mer Österreichische nationalbibliothek, bildarchiv und Grafiksammlung, Karl ruβ, Sveti Severin napove Odoa-
kerju bodoče kraljestvo v Italiji, risba s peresom in čopičem, list 21 iz serije Bilder zur Geschichte Wiens, 1826–1832, 
signatura: Pk 783a, 21.

161 tisk z oljnimi barvami po tej sliki je nekdaj visel v pekarni gradu seggau; gl. scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 33.
162 slika z letnico 1924 je bila nekdaj v lasti družine Müller v Predingu, tista z letnico 1925 pa je visela v pekarni gradu 

seggau; gl. scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 33.
163 Križev pot naj bi nastal po naročilu nekega župnika, ki se je slikam moral odpovedati. Prevzel jih je dekan johann 

saurugg iz sv. vida na vogavi; gl. Gottfried aLLMer, Geschichte der Marktgemeinde St. Veit am Vogau, st. veit 
am vogau 2005, str. 254.

164 Dominikanci so delovali v samostanu sv. ane, ki so ga zgradili avguštinci eremiti, med 1807 in 1832 ter od 1857 do 
2012. Med drugo svetovno vojno porušeno cerkev sv. ane je nadomestila cerkev srca Marijinega, posvečena 1954; 
gl. Werner WatZeniG, Klöster in Graz. Eine Dokumentation zur 850-Jahr-Feier der Stadt, Graz 1978, str. 31.

20. Felice Barazzutti: Blagoslavljajoči Kristus z angeli, 
nahajališče neznano
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noši, verjetno dobrotnika,165 in pomembne dominikance je upodobil po fotografijah, ki jih je nepo-
sredno kopiral, ne da bi zasuk glave in pogled prilagodil namestitvi pod Marijin plašč. Posledičen 
učinek kolaža deluje presenetljivo moderno, najbolj neposredno pa gledalca nagovarjajo tisti, za 
katere je imel barazzutti na voljo dobre portretne fotografije, na primer p. hyacinth schönberger 
(1818–1887), ljudski pridigar, Marijin častilec in od 1872 prior graškega konventa (sl. 22).166

165 Podatki o naročilu v literaturi niso objavljeni. Dominikanci so jih verjetno zabeležili v samostansko kroniko, ven-
dar je po zaprtju samostana leta 2012 ni bilo mogoče najti niti v dunajskem dominikanskem samostanu, kamor so 
bili preneseni rokopisi, niti v škofijskem arhivu v Gradcu, v katerega so prenesli arhivsko gradivo.

166 Fotografijo graškega fotografa Leopolda budeja, ki je nastala med letoma 1880 in 1887, hrani Diözesanarchiv 
Graz-seckau, Priesterbilder, schönberger. 

21. Felice Barazzutti: Marija Zavetnica s plaščem, 1904, Albertova dvorana, 
nekdanji dominikanski samostan, Gradec

22. Leopold Bude: 
Portret p. Hyacintha 
Schönbergerja, 1880–1889, 
Diecezanski arhiv Gradec-
Seckau

23. Felice Barazzutti: 
Predaja ključev sv. Petru, 1906, 
cerkev sv. Petra, St. Lambrecht
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24. Felice Barazzutti: Čudežni ribolov, 1916, 
cerkev sv. Petra, St. Lambrecht

25. Felice Barazzutti: Pridiga na jezeru, 1916, 
cerkev sv. Petra, St. Lambrecht

27. Philipp Schumacher: Pridiga na gori, 
Das Leben Jesu, 1902

26. Philipp Schumacher: Čudežni ribolov, 
Das Leben Jesu, 1902 

Dve leti kasneje je po naročilu severina Kalcherja, opata samostana st. Lambrecht, naslikal 
Predajo ključev sv. Petru na zahodno steno samostanske cerkve sv. Petra (sl. 23).167 s figuralnim 
prizorom v krajini je učinkovito zapolnil vso površino med gotskimi rebri. Figure je posnel po treh 
prizorih iz schnorrove biblije: boga očeta po tretjem dnevu stvarjenja, sv. Petra po nejevernem 
tomažu, devet apostolov po jezusu, ki izbere dvanajst apostolov. iz zadnjega prizora je posnel tudi 

167 othmar Wonisch, Die Kunstdenkmäler des Benediktinerstiftes St. Lambrecht, Wien 1951 (Österreichische 
Kunsttopographie, 31), str. 133.
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upodobitev jezusa, le da mu je v 
levici naslikal ključe. Dva apostola 
na levi je dodal po lastni invenciji, 
značilno njegovi pa so tudi angeli 
na oblakih ter bogato rastlinje s 
palmami, cipresami in agavami. v 
kontrastu z zelenim rastlinjem so 
oblačila apostolov v živo rdečih, 
rumenih in oranžnih tonih. Zakaj 
leta 1906 ni nadaljeval s poslikavo 
severne stene, ni jasno, v samostan 
se je ponovno vrnil šele leta 1916, 
da bi izvedel naročilo starejšega da-
tuma.168 Medtem je italija stopila v 
vojno in opat Kalcher ni odobraval 
dela osovraženega italijana v svo-
jem samostanu, sprejel ga je šele po pripombi, da gre za umetnost in ne za politiko.169 barazzutti je 
na severno steno cerkve sv. Petra naslikal Čudežni ribolov (sl. 24) in Pridigo na jezeru (sl. 25). Figu-
ralika tokrat ni posneta po schnorru, temveč po akvarelih Philippa schumacherja (1866–1940), 
objavljenih leta 1902 (sl. 26, 27).170 Čudežni ribolov je neposredno kopiral, vendar je schumacher-
jevo prečno kompozicijo v spodnjem delu dopolnil z dekorativnimi valovi in v zgornjem s širokim 
pasom neba. Pri upodobitvi pridige je jezusa in del množice ob jezeru povzel po Pridigi na gori, 
druge figure je naslikal po lastni invenciji, vendar je tudi njih odel v schumacherjeva slikovita 
oblačila, turbane in pisane rute. v levem vogalu je za drevesom naslikal svoj avtoportret. Kasneje je 
Zaniniju poročal, da je bil opat z delom zelo zadovoljen ter da je želel ostati z njim v dobrih odnosih 
in mu priskrbeti še druga pomembna naročila,171 pa vendar preseneča, da mu je sredi vojne dovolil 
naslikati tako opazno lastno podobo. s tremi velikimi freskami je barazzutti učinkovito obogatil 
gotsko notranjščino. Zračne krajine, velike svetlomodre površine blago razburkane vode in neba, 
nežno rumeni svetlobni učinki, naturalistično naslikano rastlinje in pisana oblačila dajejo freskam 
izrazito dekorativen videz. skoraj šestdesetletni Felice je z delom v cerkvi sv. Petra izvršil freskant-
sko naročilo, pri katerem je pokazal vso svojo nadarjenost za slikanje v fresko tehniki. Drugi del 
naročila v samostanu st. Lambrecht je Felice barazzutti naslikal med prekinitvijo del v cerkvi sv. 
vida na vogavi. 

Dekan johann saurugg (1903–1935) se je priprav na freskiranje dotlej neposlikane notranjščine 
cerkve sv. vida, zgrajene sredi 18. stoletja po načrtih josefa hueberja, lotil že leta 1904.172 saurugg 
je pripravil ikonografski program, posvečen češčenju evharistije. barazzutti je z deli začel leta 1914 
v prezbiteriju (sl. 28). Pri dekorativni shemi si je morda pomagal z vzorčnimi knjigami, vendar je 

168 Zanini 1964 (op. 25), str. 143.
169 Zanini 1964 (op. 25), str. 143.
170 Philipp schuMacher, joseph schLecht, Das Leben jesu, Wien 1902. Da sta prizora naslikana po schuma-

cherju, je zapisal že othmar Wonisch, vendar brez nadaljnjega pojasnila; gl. Wonisch 1951 (op. 167), str. 134.
171 Zanini 1964 (op. 22), str. 144.
172 Gottfried aLLMer, Pfarrkirche zum hl. Veit in St. Veit am Vogau, salzburg 2010 (christliche Kunststätten Öster-

reichs, 510), str. 7. 

28. Felice Barazzutti: poslikava prezbiterija v župnijski 
cerkvi v Sv. Vidu na Vogavi, 1914
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nedvomen tudi vpliv rokokojske dekorativne poslikave, ki jo je spoznal med restavratorskimi deli 
v cerkvi Maria trost pri Gradcu. v ovalna medaljona v zaključku prezbiterija je naslikal aktualna 
svetnika Marjeto Marijo alacoque in Klemna Marijo Dvořáka (hofbauerja). v južni obočni poli 
prezbiterija obdajajo osrednji prizor cvetlične girlande, vaze s cvetjem in upodobitvi pelikana in 
jagnjeta božjega na knjigi s sedmimi pečati. osrednje polje je poudaril z lovorjevim vencem in 
naslikal Češčenje Najsvetejšega. sv. trojica, Marija, janez Krstnik, angeli z odprtimi evangeliji in 
monštranca so povzeti po raffaellovi Disputa v stanzi della segnatura, na oblakih pa jih spremljajo 
še Mihael, Gabriel, rafael in angeli, ki kažejo na hostijo. 

s slikanjem prizorov v ladji je nadaljeval šele leta 1917. Prizor v severni poli je razdeljen na 
nebeško in zemeljsko sfero (sl. 29). v nebesih so poleg Kristusa v sferični svetlobi bele hostije upo-
dobljeni še Marija kot priprošnjica in angeli. nebeška svetloba se razliva na fantazijsko krajino z 
rastlinjem svete dežele, sredi katere je upodobljena cerkev sv. vida. v zemeljskem delu si kakor na 
frizu sledijo alegorije in personifikacije napuh, Požrešnost, Zavist, Pohlep, jeza, Pohota in Lenoba, 
nad njimi stojijo sv. avguštin, sv. Frančišek asiški, sv. hieronim in sv. Marija Magdalena. Prizor 
naj bi sporočal, da se Kristus naseli v srcih ljudi, oslabljenih od naglavnih grehov, in jim pomaga na 
poti v nebesa,173 vendar se zdi, da z bleščečimi barvami naslikane pregrehe očitno vabijo k posne-
manju, predvsem Lenoba, svetniki pa so precej bolj dolgočasni. 

v naslednji obočni poli, s katero je nadaljeval leta 1918, je v dveh manjših prizorih naslikal 
Mučeništvo sv. Vida v areni in Prejem sv. obhajila v katakombah ter v prizora vključil portrete 
lokalnih osebnosti (sl. 30). Zidar Kindlhofer je upodobljen kot gladiator, med gledalci je portret 

173 aLLMer 2005 (op. 163), str. 266.

29. Felice Barazzutti: Kristus se naseli v srcih ljudi, oslabljenih od naglavnih grehov, 1917, 
župnijska cerkev, Sv. Vid na Vogavi
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tedanjega kaplana Franza Fabiana, župnik je beneficiat v straβu johann Dokter, obhajanka pa 
kmečka hči anna Ploder.174 Prejem obhajila v katakombah je solidno naslikan s perspektivično 
pravilno arhitekturo in slikovito oblečenimi zgodnjimi kristjani. Manj uspešen je bil barazzutti pri 
mučeništvu, na katerem opazimo predvsem barvito preprogo, premajhnega gladiatorja in breziz-
raznega mladega mučenika, ki je v prav takšni zadregi, kaj naj počne v areni, kakor smešni levi, ki 
ga obdajajo.

Dela so bila zaradi vojne ponovno prekinjena in zadnjo obočno polo v ladji je poslikal šele leta 
1921. Dekan saurugg je izbral prizor Zmagoslavje evharistije kot povzetek in zaključek naslikanih 
motivov, vendar je s slikarjem že dogovorjeno ikonografijo spremenil in prizor dopolnil z aluzijami 
na povojni čas (sl. 31).175 Po barazzuttijevih besedah je bil prepričan, da bo avstrijski narod našel mir 
in tolažbo le v veri, ki ga edina lahko reši tudi pred lažnimi preroki in prepreči njegov popoln pro-
pad.176 aktualno sporočilo je moralo biti blizu tudi slikarju, saj se je prizoru posvetil z zavzetostjo in 
empatijo, ki ju pri njegovem sakralnem slikarstvu pogrešamo. Predpisane teme se je lotil kot nepris-
transki kronist z izjemnim smislom za pripovedno ter brez obsojanja in moraliziranja. v sredini pri-
zora je upodobljen vstali Kristus, ki predaja papežu Piju X. dekret o zgodnjem in pogostem obhajilu. 
Kristus z desnico kaže na boga očeta, ki levo zgoraj pričakuje rešene duše, vendar je do dogajanja 
na zemlji povsem brezbrižen, skupina angelov na desni pa prinaša papežu zmagoslavni venec in 
predaja vernikom žito in cvetje. ob portretno upodobljenem papežu sta portreta dekana johanna 
saurugga in kaplana Franza Fabiana.177 na levi se ruši stari svet, mesto je v plamenih, delavske 
množice vihtijo zastave. stari svet je personificiran s cesarjem, ki mu ljudske množice odvzemajo 
in lomijo cesarske insignije ter s podesta rušijo cesarski kip. na desni se cesarica, obdana s tremi 
otroki, žalostno obrača stran. nad njo skupina starejših teologov in učenjakov diskutira o socialni 
encikliki Rerum novarum (1891) papeža Leona Xiii., ki obtožuje izkoriščanje delavcev in poudarja, 

174 Georg KoDoLitsch, Pfarrkirche zum hl. veit in st. veit am vogau, salzburg 1998 (christliche Kunststätten 
Österreichs, 66), str. 22; aLLMer 2005 (op. 163), str. 266; aLLMer 2010 (op. 172), str. 15.

175 Zanini 1964 (op. 25), str. 145.
176 Zanini 1964 (op. 25), str. 145.
177 KoDoLitsch 1998 (op. 174), str. 14.

30. Felice Barazzutti: 
Mučeništvo sv. Vida in 
Prejem sv. obhajila, 1918, 
župnijska cerkev, Sv. Vid na Vogavi
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da socializem in komunizem ne moreta rešiti socialne problematike ter poziva k ureditvi delavskega 
vprašanja na temelju krščanskih vrednot. upoštevanje enciklike je nedvomno sodilo v sauruggovo 
sporočilo, vendar je barazzutti pred učenjaki upodobil zlomljen steber, ob katerem se vprašamo, 
ali gre le za dekorativni dodatek ali pa slikar z njim duhovito komentira neuspeh papeževe encik-
like. Za učenjaki množica solidno oblečenih moških in žensk pozorno posluša Karla Marxa. angel 
nad množico in delavec pod njo pa v rokah držita srp in kladivo. skrajno desno je barazzutti upo-
dobil idilično življenje na podeželju z vaško cerkvijo in oranjem polja ter skupino vaščanov, med 
katerimi je mogoče prepoznati slikarja, njegovo soprogo, glasbenika Franza schrampfa in ruperta 

31. Felice Barazzutti: Zmagoslavje evharistije, 1921, župnijska cerkev, Sv. Vid na Vogavi

32. Felice Barazzutti: 
Zmagoslavje evharistije, 
1921, detajl, župnijska 
cerkev, Sv. Vid na Vogavi
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Kindlhoferja.178 Portretov pa je zagotovo še več, 
saj je Zanini zapisal, da je barazzutti želel dati 
upodobitvam vernikov poteze padlih, njihovih 
žalujočih mater, vdov in sirot, zato jih je naslikal 
po fotografijah, ki so mu jih prinašali župljani.179 
v širšem zgodovinskem kontekstu so posebej 
zanimivi portreti cesarskega para in otrok. v 
cesarici bi kljub starikavim potezam lahko pre-
poznali cito, ob njej pa tri najstarejše otroke 
(otta, roj. 1912; adelheido, roj. 1914; roberta, 
roj. 1915). tudi tukaj ni jasno, ali je barazzutti 
najmlajšega posadil v naročje ciganke, da bi 
ponazoril njegovo nejasno usodo ali da bi lahko 
upodobil njena slikovita oblačila. cesar nima 
portretnih potez odstavljenega cesarja Karla i., 
ampak, kot je ugotovil hans scheifele, ruske-
ga carja nikolaja ii., ustreljenega leta 1918 (sl. 
32).180 Karlov portret bi bil v lokalnem okolju 
verjetno politično nesprejemljiv, poleg tega se 
Karel ni povsem odpovedal oblasti, marveč je v 
letu nastanka freske, 1921, poskušal še dvakrat 
zavzeti ogrski prestol. najbrž se je po mnenju 
tvorca programa stari svet najbolj drastično 
zrušil v rusiji, posledično se sedaj na papeža s 
priprošnjo obrača pravoslavni car. Fresko odli-
kujejo bleščeče barve, pripovedni detajli in ure-
jena kompozicija. Povzročila je razburjenje v komisiji za umetnost seckavske škofije, ki je menila, 
da toliko politike ne sodi na cerkveni strop, zato je bila cerkev posvečena šele leta 1925.181 ne glede 
na to, pa je freska nedvomno slikarjevo najboljše delo in tudi edino, pod katerim je signaturi pon-
osno dodal invenit (Felix Barazutti Inv. et Pinxit 1921). istega leta je barazzutti na obočna polja pod 
emporo cerkve sv. vida konvencionalno, vendar zelo barvito naslikal še starozavezne predpodobe 
oltarnega zakramenta: Nabiranje mane, Abraham in Melkizedek ter Angel hrani Elijo.

Med prekinitvami del v cerkvi sv. vida je barazzutti deloval v samostanu st. Lambrecht in poleti 
leta 1919 na Kalvariji v Pöllauu.182 Po naročilu dekana Franza roschmana je v baročne kapele naslikal 
postaje križevega pota po josephu Führichu. v primerjavi s svojimi oljnimi upodobitvami križevega 
pota si je pri večini prizorov dovolil še več opuščanja nebistvenih figur in krajinskih ter arhitekturnih 
detajlov, prvič pa je nekatere Führichove kompozicije tudi prezrcalil: smer jezusovega križa je vedno 
identična s potjo romarja, ki hodi mimo kapelic do kapele srca jezusovega in naprej do romarske 

178 KoDoLitsch 1998 (op. 174), str. 15.
179 Zanini 1964 (op. 25), str. 145.
180 scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 7–8.
181 Zanini 1964 (op. 25), str. 146; scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 7, 9.
182 Zanini 1964 (op. 25), str. 144; scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 20–21.

33. Felice Barazzutti: Polaganje v grob, 1919, 
Kalvarija, Pöllau



190

POLONA vIDMAR

cerkve na Pöllaubergu. v kapeli srca Marijinega, zgrajeni 1715 in kasneje spremenjeni v štirinajsto 
postajo križevega pota, je naslikal Polaganje v grob po josephu Führichu, sv. janeza evangelista in sv. 
Marijo Magdaleno, renoviral pa je tudi starejšo baročno poslikavo (sl. 33).183 Freske v Pöllauu je poh-
valil Ludwig von Kurz zum Thurn und Goldenstein, nekdanji profesor na graški gimnaziji in baraz-
zuttijev nasprotnik184 oziroma konkurent pri cerkvenih naročilih, ki je poudaril spretno in občuteno 
kopiranje Führichovih figur, dobro izbiro barv in odlično prilagojene krajine in arhitekture; freske 
bodo vernike spodbujale k molitvi, popolnoma pa bodo zadovoljile tudi vse prijatelje in poznavalce 
umetnosti.185 to je edina znana javna pohvala Feliceja barazzuttija izpod peresa slikarskih kolegov.

Zadnje stenske in stropne poslikave je Felice barazzutti izvršil v Marijini cerkvi v Predingu. 
Leta 1921 je sprejel naročilo župnika Floriana hoferja, da dotlej neposlikano baročno notranjščino 
župnijske cerkve poslika s prizori iz Marijinega življenja.186 Še istega leta je v zahodni poli oboka 
prezbiterija naslikal Marijino vnebovzetje in druge dele oboka prezbiterija dekoriral z rokokojsko 
ornamentiko, cvetnimi venci in vazami s cvetjem. Po naročilu meščana johanna holzmanna in po 
osnutku Ludwiga von Kurz zum Thurn und Goldensteina je nad zahodnim portalom cerkve nas-
likal še predinško Marijino legendo (Maria in Dorn).187 v notranjščini je barazzutti po krajši pre-
kinitvi nadaljeval leta 1923. oboke ladje je okrasil z dekorativno rokokojsko poslikavo, obogateno s 

183 Gl. Gottfried aLLMer, Pöllauberg in Geschichte und Gegenwart, Pöllauberg 2004, str. 244–245.
184 Zanini 1964 (op. 25), str. 146. Z izrazom nasprotnik (/…/ tanto que un avversario del pittore /…/) je Zanini imel 

v mislih verjetno konkurenta. tudi Ludwig von Kurz zum thurn und Goldenstein je slikal predvsem sakralne 
prizore in je v figuraliki sledil nazarenskim vzorom. v naslovu disertacije, ki je bila obranjena kmalu po slikar-
jevi smrti, je označen celo kot zadnji nemški nazarenec; gl. johann DinaWitZer, Ludwig Ritter von Kurz zum 
Thurn und Goldenstein, der letzte deutsche Nazarener, Graz 1941 (tipkopis doktorske disertacije).

185 Ludwig KurZ-thurn-GoLDenstein, Die neuen stationsbilder auf dem Kalvarienberge zu Pöllau, Grazer 
Volksblatt, Morgenblatt, 753, 17. 12. 1919, str. 4; gl. tudi scheiFeLe 2015 (op. 39), str. 20–21, 29.

186 alois ruhri, barbara tschaMPa, Pfarre und Pfarrkirche Maria Dorn in Preding, salzburg 1999 (christliche 
Kunststätten Österreichs, 326), str. 12–13. 

187 v priprošnji pod Marijino milostno podobo je naslikal donatorja, njegovo soprogo in župnika hoferja, leta 1962 
je toni hafner na fresko dodal še emeritiranega župnika Karla Greistorferja; gl. Gernot Peter obersteiner, 
Marktgemeinde Preding, Preding 2002, str. 75, 77.

34. Felice Barazzutti: 
Svatba v Kani Galilejski, 1923, 
župnijska cerkev, Preding
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cvetličnimi motivi in očarljivimi angeli z napisnimi trakovi. Figuralni prizori so naslikani v velikih 
lunetah nad okni. Začel je v vzhodnem delu in leta 1923 naslikal Svatbo v Kani Galilejski in Mari-
jino darovanje v templju, naslednjega leta pa še Marija in Jožef najdeta Jezusa v templju, Jezus ra-
zlaga Materi knjige prerokov, Objokovanje in Marijino oznanjenje (sl. 34). Zdi se, da je slikar užival 
v upodabljanju ljubkih figur in pripovednih detajlov, prizore je obložil z orientalskimi preprogami, 
pisanimi oblačili, turbani in naglavnimi rutami. verjetno prizorov ni kopiral, vsaj doslej ni bilo 
mogoče najti neposrednih predlog. Zagotovo je poznal akvarelne ilustracije Marijinega življenja 
Philippa schumacherja, ki so izšle leta 1910,188 in po njih prevzel nekatere detajle, na primer dečka 
s svečama ob velikem duhovnu in par pod stopnicami v prizoru Marijinega darovanja v templju. 
Posnemal je tudi schumacherjeva »arabska« oblačila biblijskih figur, ki prikličejo v spomin kri-
tiko juliusa schnorra von carolsfelda o tistem streznjenem in drobnjakarsko individualiziranem 
naturalizmu, ki naredi s pomočjo potopisov iz očakov starega sveta beduinske poglavarje.189 sijoče 
barve, klasična arhitektura, privlačne krajine, belo in rdeče cvetje in orientalski detajli dajejo 
freskam izrazito dekorativen videz. slikarjevega imena v cerkvi ni mogoče spregledati. vsi prizori 
razen svatbe v Kani so signirani in datirani, ime in letnice so vklesani tudi v ograjo empore, ki jo je 
barazzutti okrasil s cvetličnima girlandama. Povedna pa je tudi fotografija gosposko opravljenega 
slikarja, ki stoji na odrih v Predingu in ponosno opazuje opravljeno delo (sl. 35).

Ob koncu

Francesco in Felice barazzutti sta na Štajerskem zapustila obsežen slikarski opus. starejši Francesco 
je bil bolj vsestranski, že v svojem zgodnjem obdobju na Štajerskem je uspešno sodeloval s cerkven-
imi in posvetnimi naročniki. o njegovem položaju med furlanskimi slikarji priča dejstvo, da ga 

188 Philipp schuMacher, victor KoLb, Das Leben Mariae, Wien 1910.
189 julius schnorr von carolsfeld, vorwort zur bilderbibel, Julius Schnorr von Carolsfeld 1794–1872 (ur. herwig Gu-

ratzsch), Leipzig 1994, str. 78.

35. Felice Barazzutti 
na slikarskem odru v župnijski 
cerkvi v Predingu, 1924
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gradbeni podjetniki niso najemali samo za slikarski okras stavb, ki so jih gradili za tuje naročnike, 
ampak tudi za lastna bivališča (grof Giacomo ceconi za palačo v Gorici in grad v Pielungu,190 
Michele isola za vilo v Montenarsu191). Poslikava stropa slavnostne dvorane v mariborski palači 
Goedel-Lannoy je Francescovo najboljše delo na Štajerskem. Felice je na Štajerskem ustvarjal skoraj 
pet desetletij, vendar njegova dela doslej še niso doživela natančnega popisa; verjetno jih je še več, 
kot jih obravnava pričujoči prispevek. Pregled opusa je razkril skromne začetke v mladostnih letih, 
ki ne dosegajo obrtniških standardov, velik napredek v slikanju figuralike in tehnologiji slikarstva v 
času slikarjevega štiridesetega leta in najboljša dela v njegovih poznih letih. razlike med zgodnjimi 
in poznimi deli, ki jih brez pisnih virov in signatur ne bi mogli pripisati isti roki, pričajo o neizmerni 
volji ne preveč nadarjenega slikarja do nenehnih izboljšav in njegovi občudovanja vredni vztra-
jnosti. Pridigo na jezeru v st. Lambrechtu in upodobitev aktualne politične tematike v sv. vidu na 
vogavi bi v primerjavi z zgodnjimi deli lahko označili za mojstrovini; samo nanju je naslikal tudi 
svoj avtoportret. Številne oltarne slike je naslikal za oltarje po načrtih hansa Pascherja; sodelovanje 
v »Pascherjevi skupini« ga je najbrž spodbudilo k izboljšavam v oljnem slikarstvu. večinoma gre 
za solidno naslikana, barvita in bleščeča dela, v katerih pogrešamo avtorjevo sposobnost vživetja v 
sakralno vsebino. napredek v slikanju figuralike in tehnologiji je razviden tudi iz kopij Führicho-
vega križevega pota (1884, 1892, 1897, 1901, 1919, 1926). uspešnejši kot v oljnem slikarstvu je bil 
v tehniki freske, ki jo je tudi že v starejših letih odlično obvladal, pri čemer je s pridom uporabil 
znanje, ki ga je pridobil z »restavriranjem« baročnih in rokokojskih poslikav.192 Čeprav je Lodovico 
Zanini le za Francesca zapisal, da je bil dekorater dobrega okusa,193 velja enako tudi za Felicejevo 
pozno obdobje. Gotsko notranjščino cerkve sv. Petra v st. Lambrechtu je obogatil z zračnimi kraji-
nami v modrih tonih, bogato členjeni prostornini Marijine cerkve v Predingu in vidove v sv. vidu 
na vogavi pa je smiselno prepredel z rokokojsko ornamentiko in se prilagodil arhitekturi z obliko 
prizorov in pisano paleto živih barv. 

190 bucco 2005 (op. 30), str. 115.
191 Franca MerLuZZi, Pittori friulani nell’impero austro-ungarico. appunti per una ricerca in slovenia, Slovenia. 

Un vicino da scoprire (ur. enos costantini), udine 2003, str. 287.
192 bucco 2005 (op. 30), str. 109.
193 Zanini 1964 (op. 25), str. 137.
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Der »Mann, der so viel Schönes geschaffen hat«. 

Die Gemoneser Maler Francesco und Felice Barazzutti 
in Marburg an der Drau und in der Steiermark 

Zusammenfassung

Francesco und Felice barazzutti aus Gemona del Friuli haben in der steiermark ein umfangreiches 
oeuvre hinterlassen, für das die Kunsthistoriker (bislang) wenig interesse zeigten. Der ältere Francesco 
(1847–1918) war vielseitiger in anwendung der historischen stile und geschickter im umgang mit den 
auftraggebern, bereits in seiner Frühzeit (1874–1890) in Graz vermochte er neben geistlichen auftrag-
gebern auch die friaulischen bauunternehmer und steirische adelige von der hochwertigkeit seiner 
Malerei zu überzeugen. von seinem hohen stellenwert unter den Gemoneser Malern zeugt, dass die 
bauunternehmer ihn auch mit der malerischen Dekoration ihrer eigenen residenzen betrauten (das 
Palais in Görz und die villa in Pielungo des conte Giacomo ceconi, die villa in Montenars des Mi-
chele isola). neben einer nicht besonders anspruchsvollen Dekoration des Grazer Johannenhofes im 
besitz des conte ceconi und »restaurierungen« der barocken Wand- und Deckenmalerei in hollenegg 
und riegersburg für alfred Fürst Liechtenstein ist das besterhaltene Werk Francescos in der steier-
mark die bemalung des Maltesersaals im Palais Goedel-Lannoy in Marburg an der Drau (slow. Ma-
ribor) (1882–1883). Durch eine zeitgenössische beschreibung (nob. Degli sf., Palais Lannoy, Marburg 
1888) ist die Deckenmalerei gut dokumentiert und somit auch ein Zeugnis für die ansprüche, erwar-
tungen und rezeption eines gut bewanderten profanen auftraggebers im Zeitalter des historismus. 
Freiherr Goedel-Lannoy wollte seinem Palais »italienischen charakter« verleihen und mit den Fresken 
seinen gesellschaftlichen aufstieg zur schau zu stellen. er besorgte die vorlagen für fünf historische 
begebenheiten/ereignisse, nur das dekorative schema und die Personifikationen der vier jahreszei-
ten überlies er der freien auswahl des Malers. Die Fresken in Marburg brachten Francesco barazzutti 
hohes ansehen wegen der gelungenen Perspektive, der Plastik der Figuren, der ornamentik und des 
naturalistischen Kolorits. bemerkenswerterweise beschäftigte sich der auftraggeber mit der Frage des 
»originals«, obwohl er das strikte Kopieren der vorlagen bzw. das Komponieren danach verlangte. so 
stellt die Kopie von raffaels Begegnung Leos des Groβen mit Attila ein original dar, da der Maler beim 
Kopieren des Wandlunettenfreskos auf die saaldecke die Perspektive anpassen und verändern musste. 
besonders zufrieden war der auftraggeber mit den Darstellungen der Seeschlacht bei La Goletta 1535 
und der Befreiung Marburgs von Osmanischer Belagerung 1532, letzteres entstand nach einer Lithograp-
hie eduard Kaisers (nach joseph hasselwander), Erstürmung von Ofen durch Herzog Karl von Lothrin-
gen am 2. September 1686. es ist anzunehmen, dass gerade Freiherr Goedel-Lannoy den Maler seinem 
parteipolitischen Freund alfred Fürst Liechtenstein weiterempfahl.

Felice barazzutti (1857–1932) kam 1874 als schüler seines cousins Francesco nach Graz und war 
hier mehr als fünf jahrzehnte künstlerisch tätig. 1888 machte er sich nach der erhaltung der Maler-
Konzession selbstständig und arbeitete fast ausschließlich im auftrag von Pfarrern und ordensvorste-
hern. sein umfangreiches oeuvre ist noch nicht erschlossen, wahrscheinlich sind noch mehr Gemälde 
erhalten, als im beitrag besprochen werden. eine bedeutende Leistung bei der erschließung und cha-
rakterisierung des Werkes Felice barazzuttis stellt die noch nicht publizierte studie hans scheifeles 
(Der Maler ohne Eigenschaften: Felice Luigi Elia Barazzutti) dar, die mir der autor freundlicherweise 
zur verfügung stellte. ein Überblick über Felice barazzuttis tätigkeit im bereich der Wand- und Dec-
kenmalerei, der restaurierung und der Ölmalerei enthüllte anfänglich sehr bescheidene arbeiten, die 
nicht einmal handwerksmäßige standards erfüllten, dann einen beträchtlichen Fortschritt in Figuralik 
und technologie der Malerei aufwiesen, als der Maler ungefähr vierzig jahre alt war, und schließlich 
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hervorragende arbeiten in seinen späten jahren. Die unterschiede zwischen seinen frühen und späten 
Werken sind so erheblich, dass sie ohne signaturen und schriftliche Quellen nicht derselben hand zu-
geschrieben werden könnten. sie zeugen vom immensen Willen eines nicht besonders begabten Ma-
lers nach steter verbesserung und seiner bewundernswerten beharrlichkeit dabei. in Felice barazzuttis 
Frühwerk wird größere aufmerksamkeit der gut dokumentierten Decken- und Wandmalerei in der 
Pfarrkirche veržej/Wernsee (1884) gewidmet, wo Felice noch als Mitglied der bottega Francescos einige 
szenen nach Gustave Dorés bibel kopierte. ebenfalls wie die von Felice in Öl gemalten vierzehn Kreu-
zwegstationen nach joseph Führich in Wernsee zeigen die Fresken einen Maler, der nicht im stande war, 
Figuren anatomisch richtig und überzeugend handelnd darzustellen. neben graphischen blättern nach 
Doré und Führich verwendete barazzutti in seinem Frühwerk auch die holzschnitte julius schorrs 
von carolsfeld als vorlage. Wesentlich für den malerischen und technologischen Fortschritt Felices 
dürfte seine Mitwirkung in der Künstlergruppe sein, die altäre und andere Kirchenausstattungsstücke 
nach entwurf des architekten hans Paschers ausführte. in den jahren von 1895 bis 1903 malte Fe-
lice barazzutti zahlreiche altarblätter für geistliche auftraggeber der seckauer und Lavanter Diözese. 
vorwiegend sind es solide gemalte bilder, farbenfroh, glänzend und stimmungsvoll, doch fällt bei al-
len die unfähigkeit des Malers zur empathie und erbauender Darstellung der sakralen inhalte auf. 
seine narrativen Darstellungen der biblischen und apokryphen begebenheiten entsprechen den in der 
zeitgenössischen schriften über kirchliche Kunst betonten illustrativen absichten, obwohl sie auf der 
ebene der einfachen illustration mit gleichgültigen Protagonisten verbleiben, doch verfehlen sie das 
hauptanliegen, das innere Leben der heiligen Personen darzustellen und »die bestrebung der seele zum 
Gott« (a. stegenšek) zu fördern. barazzuttis Patrone auf altarbildern, in der Theorie »unsere vorbilder 
im Kampf um christliche ideale« (a. stegenšek), sind für diesen Zweck zu teilnahmslos und trocken, 
in manchen Fällen unbeholfen und sogar ungewollt komisch. Der andauernde Fortschritt barazzuttis 
in zeichnerischen, malerischen und technischen Fähigkeiten ist nicht nur anhand dieser altarblätter, 
sondern auch an den Kopien von Kreuzwegstationen joseph Führichs ersichtlich, die Felice während 
seiner ganzen Karriere (1884, 1892, 1897, 1901, 1919 und 1926) ausführte. in seiner spätzeit überwiegen 
aufträge für Freskomalerei, die er technologisch hervorragend beherrschte, zweifelsohne lernte er in 
dieser hinsicht viel während seiner zahlreichen restaurierungen der barocken Deckenmalerei. einen 
interessanten beitrag stellt die Schutzmantelmadonna im albertussaal des ehemaligen Grazer Domini-
kanerklosters dar, mit collageartig aufgeklebten Porträts der Donatoren und Dominikaner (1904). Feli-
ces hervorragende Fähigkeiten für die dekorative bereicherung der architektur kommen am besten in 
der Peterskirche in st. Lambrecht zum ausdruck, in der er 1906 die Schlüsselübergabe an den hl. Petrus 
sowie den Wunderbaren Fischzug und die Predigt am See Genezareth (1916) malte. Während barazzutti 
die erstgenannte szene aus vier holzschnitten julius schnorr von carolsfelds kompilierte, verwendete 
er für die beiden anderen die 1902 publizierten aquarelle Philipp schumachers (Das Leben Jesu); er ko-
pierte den Fischzug zur Gänze, die Predigt aber nur teilweise und ergänzte die beiden szenen mit ange-
leuchteten, sanft sich wellenden Wasserflächen und stimmungsvoll bewölkten himmel. Der wunderba-
re Fischzug, die Predigt und der Triumph der Eucharistie mit anspielungen an die aktuellen politischen 
ereignisse in der Pfarrkirche in st. veit am vogau (1921) sind hauptwerke Felice barazzuttis, in den 
beiden letzteren hat er auch sich selbst verewigt und der signatur im Triumph der Eucharistie »invenit« 
hinzugefügt. obwohl Lodovico Zanini nur Francesco barazzutti als den Dekorateur mit gutem Gesch-
mack bezeichnete, gilt dasselbe auch für spätwerke Felices. Den hohen kreuzgewölbten innenraum der 
Peterskirche in st. Lambrecht bereicherte er mit zartblauen seelandschaften, das reichgegliederte in-
nere der Kirche in st. veit am vogau (1914–1921) und der Marienkirche in Preding (1921–1924) ergänzte 
er und baute sie mit passender spätbarocken ornamentik und farbenfrohen figuralen szenen aus. in 
allen drei Freskenzyklen und sogar in der in Fresko gemalten Kreuzwegstationen nach joseph Führich 
in Pöllau (1919) kommt Felice barazuttis vorliebe für glänzende und reichgemusterte stoffe und tep-
piche, bunte Kleider, Kopftücher und turbane zum tragen, wie er sie von Philipp schumacher (Das 
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Leben Jesu, 1902, und Das Leben Mariae, 1910) kennt. Die spätwerke des eigentlich leidenschaftslosen 
Darstellers sakraler inhalte barazzutti wirken eben deshalb so »schön«, weil in ihnen das Dekorative, 
Glänzende und stimmungsvolle im Gesamteindruck überwiegt und alles andere dahinter zurücksteht. 
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Mariborski spomeniki znanim osebnostim 
O vlogi naročnikov in umetnikov v drugi polovici 20. in 
na začetku 21. stoletja

Andreja Rakovec

spomeniki znanih osebnosti predstavljajo obsežen sklop mariborskega kiparstva v zunanjem javnem 
prostoru. Glavnina datira v drugo polovico 20. stoletja, nekaj del je nastalo po letu 2000. v članku 
se bomo osredotočili na spomenike s portretnimi upodobitvami1 in skušali odgovoriti na vprašanje, 
kako je potekalo načrtovanje spomeniških akcij, kdo so bili naročniki in kakšna je bila njihova vloga 
pri realizaciji ter skušali ugotoviti, kako je vrsta naročila povezana z zasnovo in slogovno rešitvijo 
spomenikov.

Za razliko od spomenikov znanih osebnosti iz 19. stoletja in izpred druge svetovne vojne, o 
katerih je pisalo več avtorjev,2 so bili spomeniki, ki nastali od sredine 20. stoletja do danes, deležni 
manjše pozornosti. Posamezne so omenjali v monografijah in katalogih retrospektivnih razstav 
umetnikov, o njih so poročali v časopisnih člankih ob odkritjih in člankih o pregledu povojne 
plastike, večino spomenikov, ki so nastali po osamosvojitvi slovenije, je v pregledu javne spomeniške 
plastike v doktorski disertaciji zajela sandra bratuša.3 največ pozornosti je bil deležen spomenik 

1 Med obstoječimi spomeniki znanih osebnosti sta tudi dva spomenika brez portretne upodobitve. Prvi je spome-
nik Milošu Zidanšku (1909–1942), ki ga je v okviru kiparskega simpozija Forma viva Maribor leta 1970 izdelala 
vlasta Zorko. Po narodnem heroju je bil poimenovan šele naknadno, s tem je povezano tudi prizadevanje tedanje 
gimnazije Miloša Zidanška, današnje ii. gimnazije Maribor, da bi Zidanšku postavila obeležje. Za podatke se 
zahvaljujem vlasti Zorko. Kip predstavlja abstraktno kompozicijo, ki v formi nakazuje organski izriv mase, kar 
je avtorica v svojem kiparstvu zasledovala v prvi polovici 70-ih let; gl. Vlasta Zorko-Tihec. Kiparska dela (avtor 
besedila Marijan tršar), celje 1974. v umetnostnozgodovinskih interpretacijah se kompozicija razlaga kot aso-
ciacija na razlomljene verige in simbolna ponazoritev upora proti okupatorju; prim. breda KoLar sLuGa, na 
katerem trgu se nahaja forma viva, avtorice vlaste Zorko, na fotografiji?, Večer. V soboto, 65/85, 11. 4. 2009, str. 
26. Drugi je spomenik knezu Koclju iz leta 1994 avtorja andreja Grabrovca – Gaberija, na katerem je upodobljen 
konj s sulico, medtem ko portretne upodobitve ni; prim. sergej vriŠer, umetnina z dvojnim poslanstvom. ob 
spomeniku knezu Koclju andreja Grabrovca – Gaberija, Večer, 48/197, 26. 8. 1994, str. 12. iz analize v pričujočem 
prispevku so izvzete spominske plošče z reliefnimi portreti.

2 Prim. sergej vriŠer, Znamenja in javni spomeniki v Mariboru do 1941, Časopis za zgodovino in narodopisje, 
42, n. v. 7/2, 1971, str. 175–195; sonja ŽitKo, Po sledeh časa. Spomeniki v Sloveniji 1800–1914, Ljubljana 1996; 
sonja ŽitKo, nadvojvoda janez in njemu postavljeni spomeniki na slovenskem, Acta historiae artis Slovenica, 
3, 1998, str. 103–113; Špelca ČoPiČ, Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja, Ljubljana 
2000 (Zbirka M’ars, 5); Lev MenaŠe, Karla Bulovec 1895–1957, Ljubljana 2003; renata KoMiĆ Marn, Možje 
na konjih. vloga in recepcija konjeniškega spomenika na slovenskem, Acta historiae artis Slovenica, 18/1, 2013, 
str. 95–114; ana LavriČ, »javni« spomenik škofu antonu Martinu slomšku v azilu mariborske stolnice, Acta 
historiae artis Slovenica, 18/1, 2013, str. 25–57; ana LavriČ, Spomenik škofa Antona Martina Slomška v maribor-
ski stolnici. Slovenski narodni buditelj v likovni umetnosti, Ljubljana 2013 (umetnine v žepu, 8); Polona viDMar, 
Lokalpatriotismus und Lokalpolitik. Die Denkmäler Wilhelms von tegetthoff, Kaiser josefs ii. sowie erzherzog 
johanns in Maribor und die Familie reiser, Acta historiae artis Slovenica, 18/1, 2013, str. 65–87.

3 Prim. Fran Šijanec, Sodobna slovenska likovna umetnost, Maribor 1961; [Marija Švajncer ?], Knjiga njegovega 
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generalu rudolfu Maistru, o katerem so pisali sergej vrišer, Lojze Penič in Marjeta ciglenečki in 
v objavah predstavili tudi druge Maistrove spomenike ter dodobra osvetlili okoliščine njihovega 
nastanka in genezo mariborskega spomenika.4 Kot skupina javne plastike so predstavljeni v zloženki 
umetnostne galerije Maribor in članku podpisane.5

Če na kratko osvetlimo zgodovino postavljanja spomenikov znanih osebnosti v Mariboru, bi 
jo lahko razdelili na štiri obdobja. Prvo zajema 19. stoletje in čas do prve svetovne vojne, ko je 
mesto v skladu z meščansko tradicijo celotne evrope postavljalo spomenike vladarjem in zaslužnim 
posameznikom, pri čemer je velika večina nastala na pobudo nemškega dela prebivalcev mesta,6 
medtem ko je slovencem »uspelo« s kompromisno postavitvijo slomškovega spomenika, ki so ga 
zaradi pritiska nemških liberalnih mestnih oblasti namesto v zunanji javni prostor pred cerkvijo sv. 
alojzija naposled umestili v prezbiterij stolnice, in s postavitvijo spomenika antonu tomšiču na 
njegovem grobu na mariborskem pokopališču, ki pa nima portretne upodobitve.7 Drugo obdobje 
v letih med obema vojnama so zaznamovala prizadevanja za postavitev novih spomenikov, a je 
ostala večina spomeniških akcij neuresničena (npr. postavitev spomenika kralju aleksandru i. 
Karađorđeviću ter spomenikov generalu Maistru in škofu slomšku;8 od slednjega je ohranjen mavčni 
model, ki ga je izdelala Karla bulovec leta 1936, vendar kot spomenik v Mariboru ni bil realiziran).9 
Pred mariborsko kadetnico pa so v dvajsetih letih postavili spomenik kralju Petru i. Karađorđeviću, 
delo neznanega avtorja, ki so ga umestili na izpraznjeni podstavek spomenika cesarju Francu 

življenja. upor, zmaga, graditev, Večer, 19/145, 22. 6. 1963, str. 5; Špelca ČoPiČ, Povojna spomeniška plastika, 
Sinteza. Revija za likovno kulturo, 7, 1967/1968, str. 16–30; Gordana sPreMo, Gabrijel Kolbič. Jubilejna in mono-
grafska razstava. Plastike, risbe in grafike, umetnostna galerija Maribor, Maribor 1983; janez MesesneL, Alojz 
Kogovšek 1909–1984. Plastike in slike, Mestni muzej, Ljubljana 1987; sergej vriŠer, od bulovčeve do Dreva. ob 
zaključku natečaja za slomškov spomenik v Mariboru, Večer, 46/40, 17. 2. 1990, str. 5; sergej vriŠer, nekaj misli 
ob slomškovem spomeniku v Mariboru, Dialogi, 27/10, 1991, str. 58–60; Stojan Batič. Pregledna razstava, Mestna 
galerija Ljubljana, Ljubljana 1995, str. 17–27 (Študija o umetniku, avtorica Špelca Čopič); Mario berDiČ, javna 
plastika viktorja Gojkoviča, Viktor Gojkovič. Kipar in restavrator (ur. aleš Gačnik), Ptuj 2005, str. 112–121; Mario 
berDiČ, antiherojsko in spoštljivo, Večer, 43/273, 28. 11. 2007, str. 14; Vlasta Zorko 2009. Kiparska razstava 
akademske kiparke Vlaste Zorko, Galerija DLuM, Maribor 2008; Marjeta ciGLeneČKi, Motiv obeliska v opusu 
branka Kocmuta, Umetnostna kronika, 37, 2012, str. 17–24; sandra bratuŠa, Problematika javnega kiparskega 
spomenika v samostojni Sloveniji. Evidenca, sistematizacija, klasifikacija in analiza kiparskih spomenikov v javnem, 
eksteriornem, profanem prostoru na Slovenskem od leta 1991, Ljubljana 2014 (tipkopis doktorske disertacije), s. p. 
(Katalog), kjer je spomenik Franu Miklošiču v aleji velikanov v Mariboru namesto viktorju Gojkoviču pripisan 
Dragu tršarju.

4 Prim. sergej vriŠer, Z iskro v očeh. nekaj misli ob upodobitvah rudolfa Maistra, Podoba vojaka. General Rudolf 
Maister. Fotografije in likovna dela, Maribor 1998, str. 3–13; Lojze PeniČ, Veteranska organizacija borcev za sever-
no mejo 1918–1919, Ljubljana 2010; Marjeta ciGLeneČKi, upodobitve generala Maistra, Časopis za zgodovino 
in narodopisje, 82, n. v. 47/2–3, 2011, str. 156–179.

5 Prim. andreja raKovec, Spomeniki znanih osebnosti v Mariboru, Maribor 2012 (zloženka); andreja raKo-
vec, Komu so Mariborčani postavljali spomenike. spomeniki znanih osebnosti v Mariboru, Maribor in Maribor-
čani (ur. jerneja Ferlež, Maja Godina Golija), Ljubljana 2015 (v tisku).

6 ŽitKo 1996 (op. 2), str. 10, 15, 17–18, 112–119, 121; ŽitKo 1998 (op. 2), str. 110; ČoPiČ 2000 (op. 2), str. 233, 
236, 242, 274; viDMar 2013 (op. 2), str. 68–71, 75–76, 79–80. 

7 več o slomškovem spomeniku: LavriČ, Spomenik 2013 (op. 2); o tomšičevem spomeniku gl. ŽitKo 1996 (op. 
2), str. 110, 120. Žitkova piše, da so spomenik nemci med drugo svetovno vojno podrli, leta 1955 pa je bil ponov-
no postavljen v parku na današnjem trgu generala Maistra.

8 ČoPiČ 2000 (op. 2), str. 148, 359; KoMiĆ Marn 2013 (op. 2), str. 107; PeniČ 2010 (op. 4), str. 16–19, 101.
9 ivan MraK, Obločnica, ki se rojeva, Maribor 1987, str. 85; ČoPiČ 2000 (op. 2), str. 343; MenaŠe 2003 (op. 2), str. 

14, 21, 85–86, 113; LavriČ, Spomenik 2013 (op. 2), str. 48. Leta 1996 so spomenik postavili v celju pred opatijsko 
cerkvijo sv. Danijela.
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jožefu; odstranili so ga najverjetneje med drugo svetovno vojno.10 realizirano je bilo tudi Maistrovo 
doprsje v izvedbi nikolaja Pirnata iz leta 1926, ki so ga leta 1934 odkrili v avli občinske stavbe in 
je bil prvi Maistrov javni spomenik, sicer umeščen v notranji prostor.11 tretje obdobje pada v čas 
jugoslavije od petdesetih do prve polovice osemdesetih let, ko je spomeniška dejavnost ponovno 
zaživela in so prevladovala politično motivirana naročila oziroma natečaji. Četrto obdobje sega 
od druge polovice osemdesetih let do danes in je med drugim prineslo spomenike osebnostim, 
ki jih je nekdanji politični režim potisnil na rob javnega spomina, in tako dokončalo neizvedene 
oziroma zastale spomeniške akcije iz preteklosti. vrsta spomenikov je bila ob menjavah političnih 
oblasti odstranjena, in sicer vsi spomeniki iz obdobja habsburške monarhije, ki so jih dali postaviti 
nemci,12 in spomeniki stare jugoslavije ter nekaj spomenikov narodnih herojev oziroma politikov 
iz obdobja povojne jugoslavije.13 Kljub pobudam za ponovno postavitev posameznih spomenikov, 
npr. spomenika viceadmiralu Wilhelmu von tegetthoffu, in za vzpostavitev aleje odstranjenih 
spomenikov iz obdobja avstro-ogrske14 do takšnih realizacij ni prišlo. 

Po drugi svetovni vojni, ko so izmed starih avstro-ogrskih spomenikov odstranili še spomenik 
andreasu tappeinerju, je v spomeniški podobi mesta zazevala vrzel, saj mesto ni premoglo nobenega 
spomenika znane osebnosti v zunanjem javnem prostoru: stari spomeniki so bili umaknjeni ali 
uničeni, novih pa še ni bilo. Mestne oblasti so s postavljanjem spomenikov odlašale iz več razlogov: 
zaradi obsežne povojne obnove mesta – Maribor je bil v zadnjih dveh letih vojne tarča zavezniških 
bombnih napadov, v katerih je bilo uničenih 47 odstotkov stavb15 – je odstranjevanje ruševin trajalo 
približno do leta 1950.16 Prednost v povojni obnovi mesta je imela izgradnja industrijskih in 
stanovanjskih objektov.17 Drugi razlog je bil čakanje na urbanistični načrt mestnega središča. ta je 
bil izdelan šele leta 1962,18 čeprav je prvi osnutek nastal že proti koncu leta 1945; leta 1949 je sledil 

10 spomenik Franca jožefa i. pred Kadetnico v Mariboru. njegov pomen in materialna dediščina, Likovna ume-
tnost v prostoru mesta Maribor, http://www.mariborart.si/documents/10227/621051c5-6316-4383-841b-8b2d-
d14a2237 (stanje 23. 10. 2015).

11 ciGLeneČKi 2011 (op. 4), str. 164.
12 Prenesli so jih v Pokrajinski muzej Maribor, kjer so še danes, le kip cesarja jožefa ii. so na pobudo predsednika 

Muzejskega društva Frana Kovačiča leta 1929 pretopili v mariborski železarni; gl. viDMar 2013 (op. 2), str. 83.
13 Med slednjimi so bili iz zunanjega javnega prostora odstranjeni spomenik veljku vlahoviču (1914–1975), ki ga je 

leta 1980 izdelal vasja ulrih in je stal pred oŠ veljka vlahoviča, današnjo oŠ tabor i, danes je v šolskem skladišču, 
spomenik Martinu Konšaku (1910–1944) avtorice vlaste Zorko iz leta 1980, ki je stal pred oŠ Martina Konšaka, zdaj 
je v avli v notranjščini šole, spomenik edvardu Kardelju (1910–1979) stojana batiča iz leta 1983 v Mestnem parku, ki 
so ga umaknili v Muzej narodne osvoboditve, spomenik silviri tomasini (1913–1942) v izvedbi vlaste Zorko iz leta 
1984, ki je stal pred stavbo Ks silvira tomasini in bil pozneje prestavljen v njeno notranjščino. Za naštete spomenike 
gl. Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Maribor (ZvKDs oe Maribor), spomeniška kartoteka.

14 Prim. Zlatka rashiD, Dvomi so vedno večji. o tegetthoffovem spomeniku ponovno v začetku oktobra, Večer, 
48/209, 10. 9. 1992, str. 8; aleš arih, odloči naj skupščina. ob predlogu za ponovno postavitev spomenika 
Wilhelma von tegetthoffa, Večer, 48/219, 22. 9. 1992, str. 18; helena GranDovec, Poslednja bitka admirala t., 
Večer. Sobotna priloga, 48/263, 14. 11. 1992, str. 34; Marjan MatjaŠiČ, avstroogrska in slovenci. tegetthoff o 
sebi in drugih, Večer, 48/265, 17. 11. 1992, str. 19.

15 Marjan ŽniDariČ, Cilj Maribor. Ob 60-letnici bombnih napadov na Maribor, Muzej narodne osvoboditve Mari-
bor, Maribor 2004, str. 18.

16 janez j. Švajncer, Prostovoljno delo v Mariboru v letih po vojni v luči znakov najprizadevnejšim, Časopis za 
zgodovino in narodopisje, 50, n. v. 15/1–2, 1979, str. 495.

17 Prim. jelka PirKoviČ KocbeK, Izgradnja sodobnega Maribora. Mariborska arhitektura in urbanizem med leti 
1918 in 1976, Ljubljana 1982, str. 25; Marjeta ciGLeneČKi, urbanistična podoba Maribora v 19. in 20. stoletju, 
Studia historica Slovenica, 6/2–3, 2006, str. 546.

18 Prim. PirKoviČ KocbeK 1982 (op. 17), str. 46; ciGLeneČKi 2006 (op. 17), str. 548.
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načrt Ljuba humka, ki je postal osnova za nadaljnje urbanistične načrte, vendar ni bil realiziran v 
celoti.19 Mestne oblasti niso hotele tvegati in postavljati spomenikov na mestih, ki bi jih po sprejetju 
načrta utegnile zajeti spremembe s posegi v prostor, posledica katerih bi bila lahko okrnjena likovna 
podoba spomenikov in njihov pomen. Poleg tega je povojni Maribor veljal za industrijsko20 in ne 
umetnostno središče in spomeniški dejavnosti ni bila odmerjena vidnejša vloga pri izgradnji 
identitete mesta. tako je mesto v prvem desetletju po vojni dobivalo predvsem spominske plošče, 
posvečene tematiki upora proti okupatorju, med katerimi so bile posamezne posvečene narodnim 
herojem in žrtvam nacističnega nasilja. Ker pa je vendarle obstajala bojazen, da bi zamudili ustrezen 
zgodovinski trenutek za postavitev spomenikov, zlasti tistih, vezanih na tematiko 
narodnoosvobodilnega boja (nob), je septembra 1952 Mestni ljudski odbor (MLo) Maribor na 
predlog sveta za prosveto in kulturo (sPK), izoblikovan na podlagi elaborata Zveze kulturnih 
delavcev (ZKD), sprejel sklep, da začne s sistematičnim postavljanjem spomenikov, pri čemer bi 
izbrali lokacije, v katere novi urbanistični načrt ne bo posegal. na seji 23. septembra 1952 so 
razpravljali o spomenikih, ki naj bi jih postavili v javnem prostoru Maribora: poleg spomenikov 
nob, ki so imeli prioritetno mesto, so pripravili tudi predlog spomenikov znanim osebnostim, in 
sicer naj bi postavili spomenike Prežihovemu vorancu (na rotovškem trgu), josipu jurčiču (ob 
mariborskem gradu), antonu aškercu (na strossmayerjevi ulici ob umetnostni galeriji Maribor), 
henriku schreinerju (na Mladinski ulici med klasično in iii. gimnazijo), Franu Miklošiču, stanku 
vrazu, Francu bernekerju in antonu tomšiču (vse v Mestnem parku).21 v nadaljnji razpravi so se 
dotaknili tudi postavitve spomenika generalu Maistru in naposled sklenili, da ne postavijo 
samostojnega spomenika, temveč generala in njegove borce vključijo v skupni spomenik, posvečen 
osvoboditvi Maribora in severovzhodne slovenije v letih 1918 in 1945, ki naj bi stal na Glavnem 
trgu.22 

v predlogu postavitve spomenikov so bile zastopane osebnosti z različnih področij kulturno-
družbenega delovanja, znanosti in umetnosti, od katerih je velika večina živela, se šolala ali del(ov)
ala v Mariboru. Prednjačili so posamezniki s področja literature in jezikoslovja. Za boljše 
razumevanje takega izbora je treba upoštevati, da je bil ta narejen na podlagi elaborata ZKD 
Maribor,23 ki se je osredotočila na spomenike posameznikom, povezanim s kulturo.24 ZKD se je z 
vprašanjem postavljanja spomenikov začela ukvarjati za časa predsedovanja pisatelja antona 
ingoliča, ki je bil glavni pobudnik postavitve novih spomenikov.25 tako je bil prvi predlog postavitve 
spomenikov podan na seji ZKD januarja 1952; na podlagi poročila boga teplyja, tedanjega 
podpredsednika ZKD, so spomenike razdelili v tri kategorije: splošno pomembne spomenike, 

19 Prim. PirKoviČ KocbeK 1982 (op. 17), str. 31–33; ciGLeneČKi 2006 (op. 17), str. 546–547.
20 Leta 1947 se je začel uresničevati prvi petletni plan in z njim močan razvoj industrije, ki je Maribor zavihtel na 

prvo mesto med industrijskimi mesti v sloveniji; prim. Zdenko ČePiČ, Maribor po osvoboditvi, Časopis za zgo-
dovino in narodopisje, 50, n. v. 15/1–2, 1979, str. 477.

21 Pokrajinski arhiv Maribor (PaM), Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150, zapisnik seje, 
23. 9. 1952.

22 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150, zapisnik seje, 23. 9. 1952.
23 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150, zapisnik seje, 23. 9. 1952.
24 ZKD je v prvih letih po ustanovitvi (1950) predsedoval pisatelj anton ingolič, njeni člani pa so prihajali iz pro-

svete, novinarstva, prava, medicine, kulture in umetnosti; gl. Darja tibaot, Zveza kulturnih delavcev Maribor, 
Časopis za zgodovino in narodopisje, 73, n. v. 38/2–3, 2002, str. 196. 

25 PaM 1658, vrišer sergej, šk. 26, Zapisnik 11. seje upravnega odbora Zveze mariborskih kulturnih delavcev v 
Mariboru dne, 7. januarja 1952.
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spomenike osebnostim, ki so živele v Mariboru, in spomenike zmage.26 v skladu s to delitvijo so 
predlagali postavitev sledečih spomenikov: v prvi skupini spomenike josipu jurčiču, rudolfu 
Maistru, Primožu trubarju, Francetu Prešernu in Franu Miklošiču, v drugi spomenika josipu 
jurčiču in antonu tomšiču, v tretji pa spomenike padlim borcem ali talcem. Kot prioritetne so 
izpostavili spomenike josipu jurčiču, generalu Maistru in antonu tomšiču, omenili so še spomenik 
henriku schreinerju, akcija za katerega je bila tedaj že v teku. načrtovali so spomenike manjših 
dimenzij, poprsja, kot lokacijo pa so izbrali Mestni park. Določili so tudi ožji odbor v sestavi bogo 
teply, jaroslav Černigoj in Gabrijel Kolbič in ga zadolžili za izdelavo podrobnejšega poročila.27 
odbor je v naslednjih dveh mesecih pripravil poročilo, ki ga je ZKD predložila sPK28 in ta je oblikoval 
predlog in ga predstavil na zgoraj omenjeni seji MLo. 

izbor osebnosti v končnem predlogu, ki ga je sestavil sPK, se je razlikoval od predloga ZKD. 
Če je ZKD s postavitvijo spomenikov hotela poudariti slovensko identiteto mesta,29 pa je v končnem 
izboru sPK opaziti še druge težnje. Pri več osebnostih so na izbor vplivali tedanji družbenopolitični 
nazori in vključeval je posameznike, katerih zaslužnost se je lahko utemeljevala ne le z doprinosom 
na področjih njihovega delovanja, temveč tudi z vključevanjem njihovega prispevka v kontekst 
liberalnih idej, prebujanja narodne zavesti in krepitve povezovanja med slovanskimi narodi. 
tako je bilo npr. v predlogu postavitve spomenika josipu jurčiču izpostavljeno njegovo politično 
delovanje,30 medtem ko so generala Maistra popolnoma zaobšli; za kompromisnim predlogom, 
da se Maistru ne postavi samostojnega spomenika, temveč se ga skupaj z njegovimi borci vključi 
v skupni spomenik, ne stoji le komunistična krilatica poudarjanja kolektivnega prispevka družbi, 
temveč se razkriva podrejen odnos slovenije do beograda, kar razkrivajo besede jara Dolarja, ki jih 
je izrekel na eni od sej, da je general Maister »postavljen na nekem samozvanju in ga srbi nikoli niso 
priznali velikosrčno«.31

načrti so bili v naslednjih desetletjih realizirani le delno, od osmih načrtovanih so postavili tri 
nove spomenike, antonu tomšiču so ponovno postavili njegov stari nagrobni spomenik,32 ki so ga 
nemci med drugo svetovno vojno podrli, spomenik Franu Miklošiču pa je nastal šele v sodobnem 
času na pobudo mariborske univerze; dodane so bile tudi osebnosti zunaj začrtanih okvirov (npr. 
boris Kidrič). 

26 PaM 1658, vrišer sergej, šk. 26, Zapisnik 11. seje upravnega odbora Zveze mariborskih kulturnih delavcev v 
Mariboru dne, 7. januarja 1952.

27 PaM 1658, sergej vrišer, šk. 26, Zapisnik 11. seje upravnega odbora Zveze mariborskih kulturnih delavcev v 
Mariboru, 7. 1. 1952.

28 PaM 1632, Zveza kulturnih delavcev Maribor 1950–1976, šk. 7, Zapisnik 13. seje upravnega odbora Zveze mari-
borskih kulturnih delavcev v Mariboru, 5. 3. 1952.

29 PaM 1632, Zveza kulturnih delavcev Maribor 1950–1976, šk. 7, Zapisnik 13. seje upravnega odbora Zveze mari-
borskih kulturnih delavcev v Mariboru, 5. 3 1952.

30 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150, zapisnik seje, 23. 9. 1952: Spomenik pisatelju Josipu 
Jurčiču, čigar osebnost je kar se tiče političnega delovanja z Mariborom izrecno povezana /…/.

31 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150, zapisnik seje, 23. 9. 1952.
32 ČoPiČ 2000 (op. 2), str. 35, 37; gl. tudi ŽitKo 1996 (op. 2), str. 120.
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Spomenik Josipu Jurčiču

spomeniku pisatelju josipu jurčiču (1844–1881), odkritemu leta 1954 (sl. 1), pripada prvenstvo v več 
ozirih: bil je prvi spomenik v Mariboru po drugi svetovni vojni, prvi z javnim natečajem postavljeni 
povojni spomenik v mestu in prvi javni spomenik josipu jurčiču na slovenskem.33 obenem je prvi 
spomenik z zgoraj navedenega seznama, ki ga je naročil MLo Maribor. Že v predlogu postavitve 
je bilo določeno, da bo pisatelj upodobljen celopostavno v bronu ali kamnu,34 kar je bilo tudi 
realizirano, a šele v drugem krogu javnega natečaja. v prvem krogu natečaja, ki ga je leta 1953 
razpisal MLo Maribor, je bil izmed več osnutkov izbran osnutek alojzija Kogovška (1909–1984), 
ki je nastal v sodelovanju z arhitektom borisom Kobetom in je predstavljal jurčičevega Desetega 
brata.35 slednje ni ustrezalo željam naročnika, zato so natečaj ponovili v ožjem okviru in ponovno 
je zmagal Kogovšek, ki je tokrat zasnoval celopostavno figuro pisatelja.36 odločitev naročnika za 
celopostavni kip namesto za motiv iz pisateljevega književnega dela lahko razumemo kot zahtevo po 
reprezentativnejšem obeleženju pisatelja z njegovo portretno upodobitvijo, kakršna je bila zasidrana 
v spominu javnosti z jurčičevo portretno fotografijo. 

Podrobnosti o ostalih udeležencih natečaja niso znane, na podlagi ohranjenega mavčnega 
osnutka iz zapuščine Gabrijela Kolbiča, ki ga hranijo v Galeriji Gabrijela Kolbiča na Zgornji velki, pa 
lahko sklepamo, da se je tudi on udeležil natečaja (sl. 2).37 Kolbičev osnutek prikazuje celopostavnega 
pisateljav sedeči postavitvi s prekrižanimi nogami, s pisalom in knjigo v rokah. Kompozicija je 
dvodelna, kiparski del je umeščen na kvadrast podstavek, kar dodatno kaže na spomeniško zasnovo. 
Posamezni detajli so enaki Kogovškovemu delu: jurčič je oblečen v dokolensko suknjo, okrog vratu 
ima zavezano ovratno ruto, v rokah drži pisalo in knjigo oziroma beležko. Poglavitna razlika se kaže 
predvsem v komunikaciji s prostorom: medtem ko je Kolbičev jurčič zatopljen v svoj miselni svet, 
upodobljen sredi ustvarjanja in ne komunicira z zunanjim svetom, se Kogovškova figura pisatelja 
odpira v prostor, kot da mu ta predstavlja vir navdiha. 

Kogovškov kip je v osnovi realističen, medtem ko je površina modernistično modelirana, kar 
je razvidno v opuščanju nadrobnosti na oblačilu in vpeljavi ploskev večjih dimenzij. Kompozicija 
prispeva k vtisu neposrednosti: dinamična figura je zajeta v koraku in z zasukom v desno preusmerja 
pozornost na svojo bočno stran. jurčič deluje dostopno in poln vitalne moči, kot bi ga kipar zamrznil 
v času ravno v trenutku, ko hiti po mestu in se ozira za idejami, ki bi jih vključil v svoje delo. Ker 
spomenik stoji na kamnitem podstavku, je razrešeno vprašanje reprezentativnosti, po drugi strani 
pa se jurčičeva figura dviga na nivo zidane ograje v ozadju in se tako izogne optični cezuri v pogledu 
od strani. Kogovšek je v portretnem kiparstvu gojil realizem,38 spomenik josipu jurčiču pa velja za 

33 Prim. v nedeljo bo odkrit spomenik josipa jurčiča, Večer, 10/264, 10. 11. 1954, str. 2.
34 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150, zapisnik seje, 23. 9. 1952.
35 Prim. Mirko vauDa, josip jurčič akademskega kiparja Lojzeta Kogovška, Večer, 10/99, 28. 4. 1954, str. 6. Ko-

govšek je kip z motivom Desetega brata izdelal, pozneje je bil ukraden. Za podatek se zahvaljujem evi belak in 
andreju Kogovšku. 

36 Prim. vauDa 1954 (op. 35), str. 6.
37 Za podatek se zahvaljujem Gabrijeli Kolbič.
38 Prim. MesesneL 1987 (op. 3), s. p.; Umetniki in spremljevalci. Slovensko umetnostno življenje 20. stoletja v ogle-

dalu portretov in portretnih karikatur (avtor besedila Luc Menaše), Moderna galerija, Ljubljana 1981, str. 46, 131, 
kat. št. 415.
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njegovo najmodernejšo spomeniško plastiko,39 s katero je ujel tedaj aktualni modernistično obarvani 
kiparski tok na slovenskem.40 

Spomenik Henriku Schreinerju

spomenik pedagogu henriku schreinerju (1850–1920) je nastal kot neposredno naročilo 
mariborskega sindikata učiteljev in profesorjev leta 1955 (sl. 3). njegova pobuda za postavitev 
spomenika sega v leto 1950, ko so obeleževali stoto obletnico schreinerjevega rojstva.41 Leta 1951 
je odbor za postavitev spomenika začel z zbiranjem prispevkov na nacionalni ravni, k finančni 
podpori je namreč pozval vse podružnice sindikata učiteljev in profesorjev ter aktivne in upokojene 
prosvetne delavce.42 iz dopisa s pozivom k doniranju je razvidno, da oblika spomenika še ni bila 
dorečena, prav tako ni bil določen avtor, saj je bilo zapisano, da ga bo izdelal eden od »priznanih 

39 MesesneL 1987 (op. 3), s. p.
40 sorodno Kogovškovemu je oblikovan npr. spomenik tonetu tomšiču v Ljubljani, ki ga je leta 1957 izdelal Zdenko 

Kalin in narodnega heroja podal realistično, oblačila modeliral v velikih ploskvah grobe teksture z občutkom za 
materialnost blaga; prim. Špelca ČoPiČ, Damjan PreLovŠeK, sonja ŽitKo, Ljubljansko kiparstvo na prostem, 
Ljubljana 1991, str. 130.

41 Gl. Proslava 100-letnice rojstva slovenskega pedagoga henrika schreinerja, Vestnik. Glasilo osvobodilne fronte za 
mariborsko oblast, 6/291, 11. 12. 1950, str. 2; alfonz KoPriva, stoletnica rojstva velikega slovenskega pedagoga 
henrika schreinerja, Vestnik. Glasilo osvobodilne fronte za mariborsko oblast, 6/289, 8. 12. 1950, str. 2.

42 Zasebni arhiv Gabrijele Kolbič, dopis vsem podružnicam sindikata učiteljev in profesorjev, vsem aktivnim in 
upokojenim tovarišicam in tovarišem!, 1951.

1. Alojzij Kogovšek: Spomenik Josipu Jurčiču, 1954, Maribor 2. Gabrijel Kolbič: Josip Jurčič, 
mavčni osnutek, Galerija 
Gabrijela Kolbiča, Zgornja Velka 
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kiparjev in arhitektov«.43 izdelavo spomenika so 
zaupali Gabrijelu Kolbiču (1913–1995), prvemu 
akademsko izobraženemu kiparju v Mariboru 
po drugi svetovni vojni ter avtorju več javnih 
spomenikov in kiparskih del v Mariboru in 
severovzhodni sloveniji.44 spomenik henriku 
schreinerju je bil njegovo prvo večje javno 
naročilo. v zgoraj omenjenem predlogu 
postavitve spomenikov je bilo navedeno, da 
bo spomenik izdelan v obliki herme,45 kar pa 
očitno ni bilo zavezujoče, saj je kipar naredil 
več skic in načrtov za spomenik.46 Med njimi je 
bila tudi celopostavna upodobitev schreinerja, 
ki je danes v Galeriji Gabrijela Kolbiča na 
Zgornji velki47 (sl. 4) in prikazuje upodobljenca 
stoječega, s pogledom, uprtim v knjigo, ki jo 
drži v rokah. Za končno realizacijo je kipar 
izbral izrez pod pasom. Kolbič se je v portretni 
plastiki gibal v mejah realizma, pri čemer je 
z vitalistično potezo in slikovito obravnavo 
površine, ki jo je povzel po francoskih vzorih,48 
dosegal neposrednost v upodobljenčevem 
izrazu, kar je razvidno tudi na spomeniku 
henriku schreinerju. Dinamično zasnovana figura se izogne hladni reprezentativnosti in vzpostavlja 
dialog z mimoidočim. K učinku neposrednosti prispeva odločitev kiparja, da schreinerja upodobi 
kot predavatelja sredi podajanja snovi, z eno roko oprto v bok, z za žep zataknjenim palcem, z drugo 
roko z napol pokrčenimi prsti dvignjeno k prsim in s pogledom, namenjenim gledalcu. Kolbič je 
želel izpostaviti blagohotni očetovski izraz in figuri vliti umirjenost, preudarnost in modrost, s čimer 
je predstavil plemenitega schreinerjevega duha in hkrati ustvaril idealen lik učitelja. vsebinsko je 
spomenik soroden spomeniku josipu jurčiču, saj drža figure opozarja na upodobljenčev poklic in 
ga prikazuje sredi dela, kot bi ga kipar vzel iz njegove vsakdanje resničnosti, s čimer je realistični 
pristop v formi nadgrajen še vsebinsko. v modeliranju figure je opazna dvojnost: površina oblačil je 
podana v grobi modelaciji, na glavi pa je portretni realizem obraznih potez spretno uravnotežen z 

43 Zasebni arhiv Gabrijele Kolbič, dopis vsem podružnicam sindikata učiteljev in profesorjev, vsem aktivnim in 
upokojenim tovarišicam in tovarišem!, 1951. tudi lokacija ni bila dokončno izbrana, saj se omenjata dve: Mestni 
park ali Mladinska ulica.

44 Gl. sPreMo 1983 (op. 3), s. p.
45 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150.
46 schreinerjev spomenik, Večer, 11/240, 12. 10. 1955, str. 2. Med mariborskimi spomeniki znanih osebnosti najde-

mo takšen izrez le še pri nekdanjem spomeniku edvardu Kardelju, ki je stal v Mestnem parku.
47 Za podatek se zahvaljujem Gabrijeli Kolbič.
48 Z umetnostnim dogajanjem v Franciji se je dodobra seznanil med šolanjem na akademiji v Pragi; gl. Gabrijel Kol-

bič. Katalog ob razstavi v Velenju (avtorja besedil Marjan Marinšek, Lojze Zavolovšek), velenje 1979, s. p.; Marjan 
PunGartniK, Kiparjevih sedemdeset let. Pogovor z Gabrijelom Kolbičem leta 1983, http://www.locutio.si/
avtorji.php?iD=115&clanek=2088 (stanje 26. 10. 2015).

3. Gabrijel Kolbič: Spomenik Henriku Schreinerju, 
1955, Maribor
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mehkejšim oblikovanjem brade in las in mu tako 
uspe doseči živost v izrazu in vzpostaviti dialog 
z gledalcem. K omenjeni vsebini, ki kaže na 
poklicno dejavnost portretiranca, prispeva tudi 
visok podstavek, ki se proporcionalno ujema 
z nadnaravno velikostjo figure in spominja na 
predavateljski pult.49 

spomenik henriku schreinerju je prvi 
mariborski spomenik znane osebnosti, ki je 
nastal kot neposredno naročilo in pri katerem je 
naročnik dal kiparju dovolj ustvarjalne svobode. 
izbiri Kolbiča je po vsej verjetnosti botrovalo 
dejstvo, da je bil po drugi svetovni vojni edini 
akademsko izobraženi kipar v Mariboru in 
javnosti znan po več javnih kiparskih delih, med 

katerimi so bile tudi portretne upodobitve, npr. portreti igralcev v slovenskem narodnem gledališču 
v Mariboru iz leta 1948, in da je bil tudi sam učitelj ter je tako imel tesne stike z naročnikom. 

Spomenik Borisu Kidriču

Leta 1963 so na novo urejeni trg pred železniško postajo umestili spomenik politiku borisu Kidriču 
(1912–1953) (sl. 5) avtorja stojana batiča (1925–2015). Gre za prvi spomenik, ki so ga v Mariboru 
postavili mimo načrtovanih spomeniških akcij, predstavljenih v zgoraj navedenem predlogu 
postavitve spomenikov, in prvi, katerega realizacija je bila izključno politično motivirana. naročnika 
sta bila mariborska občina in Zveza borcev.50 Postavitev spomenika, s katerim bi obeležili dvajseto 
obletnico oborožene vstaje, so začeli načrtovati že leta 1959 in jo nameravali izvesti leta 1961,51 
zaradi zamudnega urejanja trga borisa Kidriča pa je sklad za postavitev spomenikov ljudske 
revolucije razpisal vabljeni natečaj šele poleti 1961.52 na natečaj so povabili kiparje Zdenka Kalina, 
staneta Keržiča, vlasto Zorko, Draga tršarja in janeza boljko.53 Zanimivo je, da je dal natečaj 
umetnikom popolnoma proste roke glede izbire materiala, oblike in umestitve spomenika na trgu, 
upoštevati so morali le gabarite in urbanistično ureditev trga,54 v nasprotju s poznejšimi natečaji, 
ki so dajali natančnejša določila glede oblike in sloga (gl. v nadaljevanju). sklepamo lahko, da je k 
temu pripomogla tudi sestava komisije za pregled osnutkov, saj je v njej prevladovala umetniška 

49 sorodni rešitvi komponiranja figure v izrezu pod pasom s podstavkom kot pultom srečamo na spomeniku ivanu 
Prijatelju v Ljubljani (1942) avtorja Franceta Goršeta in spomeniku srečku Kumarju v Kojskem (1956) v izvedbi 
borisa Kalina, kjer je vsebina spomenika podobno kot pri spomeniku henriku schreinerju uspešno povezana s 
formo; prim. Umetniki in spremljevalci 1981 (op. 38), str. 125, kat. št. 194; ČoPiČ, PreLovŠeK, ŽitKo 1991 (op. 
40), str. 32.

50 Prim. ZvKDs oe Maribor, spomeniška kartoteka.
51 Gl. sergej vriŠer, Maribor bo postavil spomenik borisu Kidriču, Večer, 15/60, 14. 3. 1959, str. 5.
52 Prim. PaM, okrajni ljudski odbor (oLo) Maribor 1955–1965, šk. 3745, Material komisije za spomenike.
53 Prim. PaM, oLo Maribor 1955–1965, šk. 3745, Material komisije za spomenike.
54 Prim. PaM, oLo Maribor 1955–1965, šk. 3745, Material komisije za spomenike.

4. Pogled v dvorano z deli Gabrijela Kolbiča, 
Galerija Gabrijela Kolbiča, Zgornja Velka, 
osnutka za spomenika Henriku Schreinerju in Rudolfu 
Maistru sta na spodnji polici skrajno levo in desno 
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in arhitekturna stroka. tako sta bila dva člana arhitekta in urbanista (Ljubo humek in jaroslav 
Černigoj, ki je tudi urejal trg55), eden kipar (boris Kalin) in eden slikar (Maks Kavčič), drugi člani 
pa so bili predstavniki mestnih oblasti (Miloš Ledinek, anica Kuhar in slavko Kobal).56 Morda so 
se za modernistično urejeni trg nadejali spomenika v sodobni likovni govorici.57 Prva kiparja, ki sta 
se odzvala natečaju, sta bila vlasta Zorko in stane Keržič, vendar je komisija za spomenike njuna 
osnutka zavrnila ter se obrnila na janeza boljko in Draga tršarja.58 tudi drugi krog ni prinesel 
želenega rezultata, komisija je sicer izbrala boljkov osnutek,59 vendar se na koncu ni odločila za 
realizacijo. Zaradi pomanjkljive dokumentacije podrobnosti o osnutkih niso znane.60 naposled so 
sklenili, da izdelavo osnutka naročijo še stojanu batiču, ki je tedaj naredil več javnih spomenikov, 
zlasti spomenikov nob,61 in njegov predlog so tudi realizirali. Po pripovedovanju stojana batiča 
je imel pri zasnovi spomenika proste roke,62 vendar lahko v Černigojevi korespondenci z batičem 
preberemo, da je Miloš Ledinek, sekretar okrajnega komiteja Zveze komunistov, vztrajal pri literarni 
razlagi spomenika,63 kar je utegnilo vplivati na kompozicijo spomenika, na katerem je osrednji 
poudarek na Kidričevem realistično izvedenem portretu, medtem ko sta kompozicija in spodnji 
del s stiliziranim figuralnim vencem modernistična. spomenik je med mariborskimi spomeniki, 
posvečenimi znanim osebnostim, zasnovan najbolj nekonvencionalno. venec navpičnih jeklenih 
palic, ki se dviga nad stiliziranimi ploskovitimi figurami, navidezno prebada horizontalni skalni 
monolit s Kidričevim reliefnim portretom.64 v primerjavi s spomenikoma josipu jurčiču in henriku 
schreinerju ima spomenik borisu Kidriču drugačne poudarke v formi in vsebini in drugačno vlogo 
glede na prostorsko umeščenost. jurčič in schreiner z neposrednostjo v izrazu obrazov in dinamiko 
v gibih vzpostavljata dialog z gledalcem, medtem ko je Kidričeva upodobitev omejena na obličje, 
ki daje vtis samozadostnosti in nedostopnosti, deluje kot maska, ki ne dopušča pogleda v ozadje 
(sl. 6). umestitev prvih dveh spomenikov ne predstavlja bistvenega posega v prostor, Kidričev 

55 Černigoj je imel že predvojne izkušnje z načrtovanjem preureditve trga s spomenikom, in sicer z načrti za preure-
ditev trga svobode v Mariboru iz leta 1938, kamor so hoteli umestiti spomenik kralju aleksandru i., delo borisa 
Kalina; prim. jaroslav ČerniGoj, bodoči trg svobode v Mariboru, Kronika slovenskih mest, 6/2, 1939, str. 80–84.

56 Prim. PaM, oLo Maribor 1955–1965, šk. 3745, Material komisije za spomenike.
57 Pred mariborskim trgom borisa Kidriča so bili modernistično urejeni npr. titov trg v velenju iz leta 1959, ki je 

kiparska dela dobil pozneje (kip rudarja leta 1967, delo alojzija Kogovška; spomenik nob leta 1971, delo stojana 
batiča; spomenik josipu brozu titu leta 1977, delo antuna augustinčića), trg revolucije, današnji slovenski trg v 
Kranju s kiparskimi deli Lojzeta Dolinarja iz leta 1961, trg revolucije, današnji trg republike v Ljubljani, ki so ga 
urejali v letih 1961–1962, kiparska dela pa so sledila pozneje (skulptura vezanih jeder leta 1973 in spomenik ivanu 
cankarju leta 1982, oba je naredil slavko tihec, spomenik revolucije leta 1975 in spomenik edvardu Kardelju leta 
1981, oba sta delo Draga tršarja); prim. Špelca ČoPiČ, Lojze Dolinar, Ljubljana 1985, str. 167; MesesneL 1987 
(op. 3), s. p.; ČoPiČ, PreLovŠeK, ŽitKo 1991 (op. 40), str. 45–48; Stojan Batič 1995 (op. 3), str. 140; robert 
PotoKar, Gorenjska. Arhitekturni vodnik, Ljubljana 2002, str. 102; alenka bartuLoviČ, spomenik josipu 
brozu – titu v velenju, http://www.dedi.si/dediscina/325-spomenik-josipu-brozu-titu-v-velenju (stanje 1. 12. 
2015).

58 Prim. K. o., v ospredju. spomeniške zadeve. seja sveta za kulturo oLo Maribor, Večer, 17/134, 10. 7. 1961, str. 8. 
59 razprava o spomeniku borisa Kidriča, Večer, 17/249, 25. 10.1961, str. 4.
60 tršar je zasnoval kompleksno spomeniško kompozicijo, vendar ni znano, kakšna je bila. Za podatek se zahvalju-

jem Dragu tršarju.
61 Prim. Zoran KrŽiŠniK, Batič, Ljubljana 1977; Stojan Batič 1995 (op. 3).
62 Podatek je avtorici prispevka posredoval stojan batič.
63 Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Mao), Zapuščina jaroslava Černigoja.
64 iz ohranjenih skic je razvidno, da je bila namesto kamnitega bloka sprva mišljena obklesana skala; prim. Mao, 

Zapuščina jaroslava Černigoja.
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spomenik pa je poglavitni del novo urejenega trga. Med vitkimi, v nebo kipečimi palicami in težkim 
kamnitim blokom se ustvarja dramatična napetost. v interpretacijah zasledimo npr., da spomenik 
predstavlja Kidričev veliki življenjski koncept, spodnji del z množico opozarja na revolucionarni boj 
in industrializacijo kot napredno pot v svobodno prihodnost, zgornji del pa težo Kidričevega boja in 
veliko osebnost.65 Kidriča razlagajo tudi kot zaščitnika ljudstva.66 Kljub temu se ob pogledu na celoto 
ne moremo izogniti vtisu, da je doseženi učinek ravno nasproten in da zbuja prej negativno kot 
pozitivno konotacijo, celo nekakšno grožnjo, ki lebdi nad množico. nejasna simbolika in heterogena 
celota sta v stroki izzvali pomisleke o likovni rešitvi,67 ki da ne premore trdnejše povezanosti med 
vsebino in kompozicijo. v ospredje je postavljena predvsem tehnična drznost kompozicije, medtem 
ko deluje vsebina zaradi nejasnosti simbolnih pomenov manj prepričljivo. 

Spomenik Prežihovemu Vorancu

spomenik pisatelju Prežihovemu vorancu (1893–1950) (sl. 7) je bil v zgoraj navedenem predlogu 
sPK med spomeniki, ki so jih hoteli postaviti znanim osebnostim, prvi po vrsti, vendar je MLo v 
sklepih seje zaporedje postavitev nekoliko spremenil in tako je bil prestavljen na tretje mesto, za 

65 Prim. [Švajncer] 1963 (op. 3), str. 5 (besedilo Zoran Kržišnik); ČoPiČ 1967/1968 (op. 3), str. 25. 
66 Prim. berDiČ 2005 (op. 3), str. 115.
67 Prim. braco rotar, Kidričev spomenik v Mariboru, Tribuna. List slovenskih študentov, 14/6, 1964, str. 8; ČoPiČ 

1967/1968 (op. 3), str. 25; ČoPiČ 1995 (op. 3), str. 23–24.

5. Stojan Batič: Spomenik Borisu Kidriču, 1963, Maribor 6. Stojan Batič: Spomenik Borisu Kidriču, 
detajl, 1963, Maribor
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spomenikoma josipu jurčiču in antonu aškercu,68 naposled pa je bil realiziran kot četrti. akcijo 
za postavitev spomenika Prežihovemu vorancu je leta 1964 spodbudil Karel reberšek, predsednik 
mariborske občine, in občina ga je pri tem podprla in leta 1965 razpisala natečaj.69 Podrobnosti 
natečaja zaradi pomanjkljivih virov niso znane, na kratko se omenja v časopisnih člankih,70 po vsej 
verjetnosti pa je šlo za vabljeni natečaj ali naročilo, kajti po pripovedovanju avtorice spomenika 
vlaste Zorko (r. 1934) se je reberšek obrnil neposredno nanjo.71 spomenik je bil njeno prvo večje 
javno kiparsko delo, ki mu je v naslednjih dveh desetletjih sledila vrsta drugih, s čimer se Zorkova 
uvršča na prvo mesto po številu izvedenih spomenikov znanih osebnosti v Mariboru.72 v portretnem 
spomeniškem kiparstvu goji realizem, ki mu je zapisana od zaključka študija na ljubljanski akademiji. 
realistično je upodobljen tudi Prežihov voranc. Zamisel za upodobitev pisatelja je avtorica dobila 
ob obisku Kotelj, njegovega rojstnega kraja.73 upodobljen je v trenutku počitka, ko se utrujen od 
dela na polju usede na mizo pred domačo hišo, se razgleduje po domačiji in razmišlja. Desno 
roko polaga na knjigo, knjige so tudi na mizi, kar opozarja na njegovo pisateljsko ustvarjanje in 

68 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1150.
69 Karel reberšek je dal pobudo tudi za postavitev Kolbičevega kipa dečka (1947) na fontani pred univerzitetno stav-

bo v Mariboru; prim. PunGartniK 1983 (op. 48); Marija Švajncer, v Mariboru bodo jutri odkrili spomenik 
Prežihovemu vorancu, Večer, 24/132, 6. 6. 1968, str. 10. o postavitvi spomenika so se pogovarjali tudi v ZKD, in 
sicer na Prežihovem večeru, ki so ga priredili leta 1965, ko je bil njen predsednik sergej vrišer; prim. tibaot 
2002 (op. 24), str. 205.

70 Prim. Franc ŠriMPF, vse je v dodajanju in v odvzemanju. spomenik Prežihovemu vorancu že stoji – v ateljeju, 
Delo, 9/340, 16. 12. 1967, str. 18; Marija Švajncer, Človek in pisatelj, Večer, 23/94, 22. 4. 1967, str. 9.

71 Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko. Zastavlja se vprašanje, ali je spomenik nameraval izdelati tudi Gabrijel 
Kolbič. izdelal je namreč pisateljevo doprsje v mavcu, ki ni datirano in je danes v osnovni šoli Prežihovega vo-
ranca v Mariboru, kamor ga je po Kolbičevi smrti darovala kiparjeva družina (sl. 8). Za podatek se zahvaljujem 
Gabrijeli Kolbič. Pisatelj je upodobljen v dinamičnem zasuku glave. vprašanje, ali gre za portretno študijo za 
spomenik v večjem izrezu ali za samostojno delo, ostaja odprto. 

72 Prim. Vlasta Zorko 2008 (op. 3), s. p.
73 Prim. ŠriMPF 1967 (op. 70), str. 18. Mavčni model je bil dokončan leta 1967 in odkritje je bilo prvotno načrto-

vano jeseni istega leta; prim. Švajncer 1967 (op. 70), str. 9.

7. Vlasta Zorko: 
Spomenik Prežihovemu Vorancu, 
1968, Maribor
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namiguje, da se bo voranc po počitku posvetil pisanju.74 Pozornost je kiparka posvetila oblikovanju 
glave (sl. 9), ki je podana realistično, z obraza, ki je nastal na podlagi znane pisateljeve fotografije 
(sl. 10),75 veje preizkušenost, modrost, hkrati razbiramo težo bremena, ki mu ga je naložilo trdo 
življenje. oči, pomaknjene v kotičke, delujejo naravno, izogne se vtisu poziranja in podkrepi vtis 
zatopljenosti v misli ter pretanjenega prisluškovanja življenju, ki ga bo prelil v besede. Pri oblačilih 
je opazno modernistično opuščanje nadrobnosti in občutek za snovnost težkega blaga, kar prispeva 
k voluminoznosti figure. Posebej je treba opozoriti na kompozicijo, ki predstavlja izvirno rešitev, 
saj je med spomeniki znanih osebnosti na slovenskem ne srečamo. Zasnovana je scensko, vključuje 
še do potankosti izdelano mizo, ki jo je kiparki pomagal izdelati slavko tihec.76 K domiselnosti 
kompozicije prispeva tudi upodobitev pisatelja v trenutku premora med delom. sproščena drža 
vpliva na žanrski značaj spomenika, kar je poleg scenske zasnove še ena novost med mariborskimi 
spomeniki znanih osebnosti. Pri slednjih prevladuje reprezentativna interpretacija, ki naglaša bodisi 
delo, zaradi katerega se upodobljenca pojmuje kot zaslužnega za slovensko zgodovino, družbo in 
kulturo, bodisi simbolni pomen upodobljenca. 

spomenik Prežihovemu vorancu predstavlja primer občinskega naročila, kjer je dal naročnik 
avtorici pri oblikovanju kompozicije povsem proste roke,77 rezultat tega pa je eden najizvirneje 
zasnovanih spomenikov v Mariboru. 

74 Prim. Švajncer 1967 (op. 70), str. 9.
75 Fotografije je kiparki posredovala vorančeva vdova Marija Kuhar. Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko.
76 Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko.
77 Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko.

8. Gabrijel Kolbič: 
Prežihov Voranc, Osnovna šola 
Prežihovega Voranca, Maribor

9. Vlasta Zorko: 
Spomenik Prežihovemu Vorancu, 
detajl, 1968, Maribor

10. Prežihov Voranc, fotografija
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Spomeniki narodnim herojem

spomeniki narodnim herojem so bili postavljeni izven začrtanega predloga postavitev, ZKD pa jih 
je omenila v svojem predlogu in jih po teplyjevi delitvi lahko uvrstimo v tretjo kategorijo, tj. med 
spomenike zmage. nastajali so v sedemdesetih in v prvi polovici osemdesetih let kot neposredna 
naročila s strani Zveze borcev, krajevnih skupnosti, vojašnice, osnovnih šol in mariborske univerze.78 
Med naročniki je bila največkrat Zveza borcev,79 ki se je pri izvedbi spomeniških akcij večkrat 
povezala s prej naštetimi institucijami. večino naročil je dobila vlasta Zorko, ki je izdelala sedem 
spomenikov oziroma deset portretnih upodobitev,80 sledita viktor Gojkovič81 in Miroljub Kostić 
s po dvema spomenikoma,82 po enega sta izdelala Gabrijel Kolbič83 in vasja ulrih.84 vzrok, da je 
večino naročil dobila vlasta Zorko, je najbrž v poznavanju njenega portretnega javnega kiparstva, 
s katerim se je predstavljala javnosti vse od spomenika Prežihovemu vorancu naprej, kot so npr. 
portreti gledaliških igralcev in dramatikov v slovenskem narodnem gledališču v Mariboru, ki jih je 
izdelovala v sedemdesetih letih.85 Za portretno kiparstvo Zorkove sta značilna umirjeni realizem in 
podobnost s portretiranci, kar je po vsej verjetnosti ustrezalo naročnikom spomenikov, posvečenih 
narodnim herojem, ki so tako dobili verodostojne portrete.86 spomeniki so manjših dimenzij, večina 
upodobljencev je podana realistično v izrezu glave ali doprsja in umeščena na podstavek (sl. 11–13), 
izjema je le spomenik štirim prosvetnim delavcem – narodnim herojem pred današnjo Pedagoško 

78 Prim. ZvKDs oe Maribor, spomeniška kartoteka. 
79 Prim. ZvKDs oe Maribor, spomeniška kartoteka. naročila je dajala tudi krovna organizacija Zveze borcev v 

Ljubljani, ki je k sodelovanju povabila več kiparjev in jim dodelila imena registriranih narodnih herojev, da so 
jih upodobili. tako je npr. vlasta Zorko izdelala portrete albince hočevar-Mali (1925–2000), Franca Poglajena 
(1916–1999), slave Klavora (1921–1941) idr. Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko.

80 spomeniki, ki so bili odstranjeni, so našteti v op. 13, preostali so: spomenik angelu besednjaku (1914–1941) pred 
oŠ angela besednjaka (1975), tonetu Čufarju (1905–1942) pred oŠ toneta Čufarja (1977), štirim prosvetnim 
delavcem – narodnim herojem silviri tomasini, Mihi Pintarju – toledu (1913–1942), jožetu Kerenčiču (1913–
1941) in Franju vrunču (1910–1941) pred Pedagoško fakulteto (1980) – v sodelovanju z brankom Kocmutom, ki 
je avtor obeliska –, slavi Klavora, ki je prvotno stal na visokem podstavku na zelenici med trgovskimi lokali na 
bevkovi ulici, danes pa je prestavljen na steno ene od stavb ob zelenici (1983), Ljubu Šercerju (1915–1941) pred 
stavbo MČ studenci (1986); za naštete spomenike gl. ZvKDs oe Maribor, spomeniška kartoteka.

81 Gojkovič je avtor spomenikov narodnima herojema slavku Šlandru (1909–1941) na zelenici na Goriški ulici in 
janezu hribarju (1918–1978) na pobreškem pokopališču ob partizanski grobnici (oba leta 1980); prim. ZvKDs 
oe Maribor, spomeniška kartoteka; silva ŠeruGa, Zidec z imeni, Večer, 35/253, 30. 10. 1980, str. 5; irena Fer-
LuGa, spomenik aktivistu, Večer, 39/181, 8. 8. 1983, str. 5; berDiČ 2005 (op. 3), str.117. 

82 izdelal je spomenika slavi Klavora v Parku mladih in Francu rozmanu – stanetu (1911–1944) v kompleksu voja-
šnice generala Maistra (oba leta 1974); prim. sergej vriŠer, Dva nova spomenika nob v Mariboru. v maribor-
skih vojašnicah so postavili spomenika narodnima herojema slavi Klavori in Francu rozmanu – stanetu, Večer, 
30/134, 17. 7. 1974, str. 7.

83 Kolbič je avtor spomenika janezu hribarju pred dijaškim domom (1980); prim. Žarko GoLob, Kljub zamudi 
veseli. otvoritev doma janeza hribarja v Mariboru, Večer, 35/277, 28. 11. 1980, str. 7; sPreMo 1983 (op. 3), s. p.

84 Gl. op. 13.
85 Prim. Umetniki in spremljevalci 1981 (op. 38), str. 88, kat. št. 1106; Vlasta Zorko 2008 (op. 3), s. p.; asta ZniDar-

ČiČ, breda iLich-KLanČniK, Zorko, vlasta, Slovenski biografski leksikon, 4/15, 1991, http://www.slovenska-
-biografija.si/oseba/sbi876126 (stanje 14. 11. 2015).

86 andrej Grabrovec – Gaberi je načrtoval, da bo leta 1998 pred dvorano tabor postavil pet metrov in pol visok bro-
nast spomenik slavi Klavora na dvometrskem podstavku v podobi vile, ki se bori proti mračnim silam. spomenik 
je hotel podariti mestu ob podpori sponzorjev, tako kot je to storil že s spomenikom knezu Koclju; gl. Darinko 
Kores jacKs, Gaberi – »mestni kipar«? slava Klavora bo dobila spomenik, Večer, 53/296, 23. 12. 1993, str. 13. 
Projekt ni bil realiziran.
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11. Viktor Gojkovič: Spomenik Slavku Šlandru, 
1980, Maribor

12. Vlasta Zorko: Spomenik Angelu Besednjaku, 
1975, Maribor

13. Vlasta Zorko: Spomenik Slavi Klavora, 
1983, Maribor

14. Vlasta Zorko in Branko Kocmut: Spomenik štirim 
učiteljem – narodnim herojem, 1980, Maribor
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fakulteto, kjer so portretne glave nameščene na obelisk (sl. 14). 
naročila spomenikov narodnim herojem se uvrščajo v kontekst utrjevanja položaja komunistične 

oblasti, ki je pri širjenju političnih idej poiskala svoje junake in njihove žrtve izkoristila za svojo 
propagandno retoriko. Zato ne preseneča, da je bilo ob spremembi oblasti največ spomenikov, ki so 
bili odstranjeni iz javnega prostora, ravno iz te skupine. Pri tem so se naročniki v svojih zahtevah 
izkazali za neambiciozne in tako je z doslednim sledenjem realizmu in dvodelni zasnovi nastala 
slogovno in kompozicijsko enotna skupina spomenikov, medtem ko za izvirnejše zamisli ni bilo 
interesa. 

Spomenik Edvardu Kardelju (odstranjen)

spomenik politiku edvardu Kardelju (1910–1979), ki ga je leta 1983 naredil stojan batič in je 
nekoč stal v Mestnem parku (sl. 15), danes pa je v Muzeju no v Mariboru,87 je tako kot spomenik 
borisu Kidriču nastal izven načrtovanih postavitev sPK in tudi njegova realizacija je bila izključno 
političnega značaja. Postavili so ga na pobudo mariborskih krajevnih skupnosti in delovnih 
organizacij, katerih predlog je odobrila Mestna konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva 
Maribor (MK sZDL).88 Ključno pri izbiri avtorja je bilo poznavanje kiparjevega dela, saj so naročniki 
hoteli realistično upodobitev in tako izbrali kip, kakršnega je batič izdelal leta 1982 za Kardeljevo, 
današnje Ploče na hrvaškem.89 Šlo je za enega od več spomenikov edvardu Kardelju, ki jih je izdelal 
batič,90 mednje spada tudi portretno doprsje, ki ga je dala leta 1980 postaviti Pedagoška akademija 
v Mariboru v avli fakultete.91 nastali so na podlagi portreta, ki ga je batič izdelal leta 1978, ko mu 
je Kardelj poziral, deloma pa si je kipar pomagal še s fotografijo.92 to je edini spomenik znane 
osebnosti v mariborskem zunanjem javnem prostoru, ki je nastal na podlagi upodobitve po živem 
modelu, drugi spomeniki so nastajali po fotografijah. Politik je upodobljen v izrezu pod pasom, z 
eno roko v žepu, glava je rahlo zasukana vstran. 

edvard Kardelj je bil poleg borisa Kidriča edini vidnejši komunistični politik, ki so mu v 
Mariboru postavili javni spomenik. obe naročili sodita v kontekst gojenja kulta političnih osebnosti.93 
spomenik borisu Kidriču zaznamuje prizadevanje po simbolni sporočilnosti politikovega prispevka 
k družbenemu napredku v skladu s komunistično ideologijo, spomenik edvardu Kardelju pa se 
osredotoča na portret politika, a ne gre za nevtralno upodobitev, temveč je upodobljenec v 
javnosti prepoznan kot sinonim komunistične oblasti in njenih ciljev. Med spomeniki znanih 

87 spomenik so leta 1991 zaradi vandalizma odstranili iz parka; prim. Zora KuŽet, Kardeljev spomenik v muzej 
no?, Večer, 49/91, 21. 4. 1993, str. 8. 

88 Prim. alojz vinDiŠ, Zvest ljudstvu, Večer, 39/222, 24. 9. 1983, str. 3. 
89 Prim. vinDiŠ 1983 (op. 88), str. 3; Marija GajZer, stojan batič, avtor spomenika. Podoba revolucionarja, Večer, 

39/222, 24. 9. 1983, str. 3.
90 spomeniki oziroma portretne upodobitve so nastali npr. za stavbo centralnega komiteja Zveze komunistov slo-

venije (cK ZKs), za šole, poimenovane po Kardelju, za mesto velenje; prim. GajZer 1983 (op. 89), str. 3; Stojan 
Batič 1995 (op. 3), str. 139, 144.

91 Prim. bernarda PeČeK, Pomnik e. Kardelju, Večer, 35/74, 28. 3. 1980, str. 1; ZvKDs oe Maribor, spomeniška 
kartoteka. Doprsje je danes v Muzeju no v Mariboru.

92 Prvi izmed teh spomenikov je bil namenjen stavbi cK ZKs; prim. GajZer 1983 (op. 89), str. 3.
93 več o tem gl. barbara Murovec, the statue of the communist revolutionary boris Kidrič (1912–1953). art, 

ideology and ethics in the Public space, Acta historiae artis Slovenica, 18/2, 2013, str. 149–151.



osebnosti so spomeniki, posvečeni politikom oziroma 
predstavnikom oblasti najbolj ranljiva skupina javnega 
spomeniškega kiparstva. njihova postavitev je del 
propagande in grajenja kulta osebnosti, zato so tudi 
predmet projekcije družbenega nestrinjanja, npr. z 
vandalskimi izpadi, in ob menjavi političnih režimov 
pogosto odstranjeni kot vizualna znamenja preteklega 
časa. takšna usoda je doletela tudi spomenik edvardu 
Kardelju, ki je bil večkrat polit z rdečo barvo in naposled 
umaknjen iz javnega prostora.94 

Spomeniki Rudolfu Maistru

spomenik generalu rudolfu Maistru (1874–1934) je bil med prioritetnimi postavitvami iz zgoraj 
omenjenega predloga ZKD, ki je bil le ena v vrsti že starejših pobud za njegovo postavitev,95 vendar je 
bil predlog s strani mestnih oblasti prezrt. takšen ambivalenten odnos do njegove postavitve, ko je 
javnost realizacijo spomenika podpirala, oblast pa se ji je vsakič izognila, je trajal vse do sredine 
osemdesetih letih, ko se je MK sZDL vendarle dejavno vključila v spomeniško akcijo in spomenik 
končno postavila. v ozadju dolgoletnih prizadevanj za leta 1987 postavljeni spomenik avtorice vlaste 
Zorko (sl. 16) stojijo Maistrovi borci, organizirani v Združenje prostovoljcev borcev za severno mejo 
1918–1919 (ZPbsM). Čeprav so v Mariboru obstajale portretne upodobitve generala Maistra, so 
Maistrovi borci vztrajali, naj se Maistru postavi samostojen monumentalen spomenik. Povojni čas 
namreč ni bil naklonjen samostojnemu generalovemu spomeniku, zato so Maistra upodabljali skupaj 

94 Prim. Marjan PunGertniK, Politiki so eno, nekaj drugega pa so njihovi spomeniki. spomenik mariborskemu 
vandalu, Večer, 47/91, 18. 4. 1991, str. 19; Katarina ŠuLeK, skrunitve mariborskih spomenikov. Koga je motila 
jurčičeva drža?, Večer, 47/123, 29. 5. 1991, str. 7.

95 Predlog za postavitev samostojnega spomenika generalu Maistru izvira izpred druge svetovne vojne, saj je o po-
trebnosti njegove postavitve pisal ljubljanski župan ivan hribar že leta 1928; gl. ivan hribar, Moji spomini. II 
del. Osvobojevalna doba, Ljubljana 1928, str. 433–434. Leta 1934 so na pobudo Maistrovih borcev mariborske 
mestne oblasti razpravljale o njegovi postavitvi; prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 16–17. Zveza Maistrovih borcev v 
Mariboru je februarja 1946 sklenila, da zaprosi Ministrstvo za notranje zadeve, naj določi reprezentativno loka-
cijo za spomenik borcem za severno mejo; gl. PeniČ 2010 (op. 4), str. 33–34. več o prizadevanjih za postavitev 
spomenika generalu Maistru: vriŠer 1998 (op. 4), str. 3–13; PeniČ 2010 (op. 4); ciGLeneČKi 2011 (op. 4), str. 
156–179; raKovec 2015 (op. 5).
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15. Stojan Batič: Spomenik Edvardu Kardelju, 
1983, v mariborskem Mestnem parku do leta 1991
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s soborci, pri čemer je bilo kiparjem sugerirano, 
naj generala ne upodobijo preveč 
prepoznavnega.96 tako so poleg zgoraj 
omenjenega Pirnatovega portretnega doprsja 
izpred druge svetovne vojne realizirali dve deli, 
na katerih je bil general Maister upodobljen 
skupaj s svojimi borci: na spomeniku, 
posvečenem borcem za severno mejo (sl. 17), ki 
so ga postavili leta 1958 pred Domom družbeno 
političnih organizacij, današnjo stavbo inštituta 
informacijskih znanosti, danes pa je v Mestnem 
parku,97 in na reliefu, posvečenem Maistrovim 
borcem (sl. 18), odkritem leta 1981 na zunanjščini 
osnovne šole borcev za severno mejo.98 Pri obeh 
delih je bilo prvotno mišljeno, da bo general 
dobil samostojen spomenik, vendar je zaradi 
političnih odločitev prišlo do sprememb. tako je 
spomenik iz leta 1958, delo Draga tršarja (r. 
1927), rezultat akcije, ki jo je sprožila pobuda 
koroške sekcije Zveze Maistrovih borcev leta 
1957, ko je razpravljala o figuralnem spomeniku 
Maistru in njegovim borcem.99 Društvo 
arhitektov Maribor je pripravilo predlog lokacij 
za spomenik in v njem podalo tudi obliko 
spomenika glede na lokacijo, in sicer globok 
relief za vzidavo v pročelje gradu ob trgu svobode100 ali polno-plastično kompozicijo za postavitev na 
ploščadi ali na ulici.101 Žirija, ki ji je predsedoval Maks Kavčič, je za izdelavo osnutka izbrala batiča, 
Kolbiča in tršarja.102 na potek spomeniške akcije je nato vplival sekretar okrajnega komiteja KPs 
Miloš Ledinek, ki je verjetno pod vplivom Ljubljane namesto samostojnega spomenika generalu 

96 Prim. vriŠer 1998 (op. 4), str. 9; ciGLeneČKi 2011 (op. 4), str. 165; Melita ForstneriČ hajnŠeK, Z aka-
demsko kiparko vlasto Zorko, avtorico Maistrovega spomenika. Štajerska nagnjenost k realizmu, Večer, 43/236, 
10. 10. 1987, str. 22.

97 na rob Mestnega parka so ga prestavili leta 1964; gl. PeniČ 2010 (op. 4), str. 63. o prestavitvi spomenika je Komi-
sija za spomenike razpravljala že leta 1959, ko so ga hoteli postaviti vzporedno z Maistrovo ulico ali diagonalno na 
vogal med Maistrovo in Prešernovo ulico. Prestavitvi je oporekal branko Kocmut in opozoril, da je problematična 
prazna hrbtna stran spomenika. Komisija je nato sklenila, da se hrbtna stran spomenika kiparsko obdela, doda 
napis in uredi njegova okolica; prim. PaM 1658, vrišer sergej. 20. stoletje, šk. 19. Po pripovedovanju tršarja se 
nanj ni obrnil nihče, tako da do kiparske obdelave ni prišlo. Za podatek se zahvaljujem Dragu tršarju.

98 Prim. sergej vriŠer, rudolf Maister v likovnih delih, Večer, 43/236, 10. 10. 1987, str. 22.
99 Prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 50.
100 tej postavitvi je nasprotovala republiška komisija za varstvo spomenikov pod vodstvom Franceta steleta, zato so 

jo opustili; prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 51.
101 izbrali so sledeče lokacije: stopnišče med dvema nivojema trga svobode, ploščad na vogalu Maistrove in Prešerno-

ve ulice, vstopno ploščad k promenadi v parku, vogal Prešernove in Partizanske ceste. Postavitvi na trg svobode je 
nasprotoval predsednik oLo Maribor, zato so tudi to lokacijo opustili; prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 50.

102 Prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 51.

16. Vlasta Zorko: Spomenik Rudolfu Maistru, 
1987, Maribor
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Maistru predlagal postavitev skupnega spomenika borcem za severno mejo, saj je bil po njegovem 
Maister le vodja, ter v duhu kolektivnosti dodal, da se v socializmu posameznikom spomenikov ne 
postavlja.103 Komisija je sklenila, da se postavi relief, in tako je bilo realizirano delo Draga tršarja. 
Komisija, ki je pregledala osnutek,104 je predlagala, naj se spomenik izvede v večjih dimenzijah, česar 
pa niso upoštevali.105 tršar je zasnoval borce v visokem reliefu v geometrizirano stilizirani interpretaciji, 

103 Prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 51.
104 sestavljali so jo predstavnika Zveze kulturnih delavec jože Košar in bogo teply, arhitekt in urbanist branko Ko-

cmut, umetnostni zgodovinar sergej vrišer in podpredsednik koroške sekcije Maistrovih borcev janko Gačnik; gl. 
PeniČ 2010 (op. 4), str. 51.

105 Prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 51.

17. Drago Tršar: 
Spomenik borcem za severno mejo, 
1958, Maribor

18. Vlasta Zorko: 
Maistrovi borci, relief, 1981, 
Osnovna šola borcev za severno 
mejo, Maribor 
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Maistrov profil prepoznamo po bujnih brkih in 
generalski suknji ter sablji.106 to je edina 
modernistična kiparska upodobitev generala 
Maistra v Mariboru. Znan je tudi osnutek, ki ga 
je izdelal Kolbič in ki ga komisija ni obravnavala, 
ker je figuro upodobil v obli plastiki: Maister stoji 
razkoračeno, z odpetim plaščem in sabljo ter z 
iztegnjeno levico. osnutek je leta 1958 odkupilo 
Društvo inženirjev in arhitektov in ga podarilo 
Maistrovemu sinu.107 Kolbič je naredil več 
sorodnih osnutkov108 in eden je danes v Galeriji 
Gabrijela Kolbiča na Zgornji velki (sl. 4). sodeč 
po vrišerjevem opisu, mavčnem osnutku in 
fotografiji osnutkov, prispelih na natečaj leta 
1986 (sl. 19), je s tem osnutkom in še z enim v 
podobni drži sodeloval na natečaju za spomenik generalu Maistru leta 1986.109 akcija za postavitev 
samostojnega spomenika generalu Maistru je ponovno oživela v sedemdesetih letih, ko so jo spodbudili 
Maistrovi borci in študentje pri časopisu Katedra, vendar kljub prvotni naklonjenosti mestnih oblasti 
in načelni podpori predsednika republiške konference sZDL Mitje ribičiča ni uspela.110 Kot 
kompromisno rešitev so po borcih poimenovali osnovno šolo na Pobrežju in namesto spomenika, ki 
so ga zahtevali Maistrovi borci, na zunanjščino šole leta 1981 namestili relief z upodobitvijo generala 
Maistra in njegovih borcev.111 vlasta Zorko je Maistra upodobila na konju v pogledu od strani, pri 
čemer je telo oblikovano v več zasukih, njegov zgornji del se težko seseda na konja. Maistrovo obličje 
v strogem profilu izstopa izmed drugih obrazov, ki so večinoma tipizirani. Maistrovi borci so v 
osemdesetih letih ponovno prevzeli iniciativo za postavitev spomenika in leta 1982 na Društvo likovnih 
umetnikov slovenije naslovili dopis, v katerem so izrazili željo, da bi kakšen od kiparjev izdelal 
spomenik, medtem ko bi oni priskrbeli pohorski kamen.112 Društvo, ki mu je tedaj predsedoval France 
Peršin, je odklonilo sodelovanje, na kar je vplivalo mnenje MK sZDL Maribor, ki je zagotavljala, da so 
bili vsi dogovori z Mitjem ribičičem v celoti realizirani.113 Kljub temu so Maistrovi borci v naslednjih 
letih vztrajali, na kar opozarja dopis Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov leta 1985, v katerem 
so Maistrovim borcem poslali seznam kiparjev, pripravljenih izdelati spomenik (to so bili jakov brdar, 

106 tršar je spomenik zasnoval, izklesal pa ga je ivan Štrekelj. Za podatek se zahvaljujem Dragu tršarju. Štrekelj je 
pomagal tudi stojanu batiču pri klesanju Kidričevega portreta; stojan batič je začel klesati, Večer, 19/108, 10. 5. 
1963, str. 2.

107 Prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 51.
108 Prim. vriŠer 1998 (op. 4), str. 10.
109 Prim. vriŠer 1998 (op. 4), str. 10. 
110 o podrobnostih gl. PeniČ 2010 (op. 4), str. 90, 102–103. 
111 Prim. PeniČ 2010 (op. 4), str. 106–107; vriŠer 1998 (op. 4), str. 10. avtorica reliefa vlasta Zorko je sprva z 

arhitektom jankom Zadravcem načrtovala celopostavni Maistrov kip; prim. ForstneriČ hajnŠeK 1987 (op. 
96), str. 22.

112 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, dopis Zmaga Porekarja Društvu likovnih 
umetnikov slovenije, 21. 12. 1982.

113 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, dopis Zveze društev slovenskih likovnih 
umetnikov (ZDsLu), 27. 6. 1983.

19. Osnutki za spomenik generalu Maistru, 
1987, fotografija
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negovan nemec, janez Lenassi, Marjan Keršič – belač, janez Pirnat in Lujo vodopivec).114 Maistrovi 
borci so začeli z zbiranjem sredstev,115 zatem se je v akcijo vključila še MK sZDL in leta 1986 brez 
vednosti odgovornih za sestavo besedila razpisa objavila natečaj.116 natečaj je določal kompozicijo in 
slog v sledečih zahtevah: »kamniti podstavek s figuro generala Maistra v generalski uniformi, realistično, 
v nekoliko nadnaravni velikosti (okoli 240 cm); osnutek mora jasno izražati kompozicijsko osnovo in 
portretno podobnost generala rudolfa Maistra.«117 strokovna komisija, ki ji je predsedoval sergej 
vrišer, njeni člani pa so bili še bruno hartman, Zmago Porekar, aleš arih, nace Šumi, branko Kocmut 
in Zdenko Kalin,118 je izmed enajstih prispelih osnutkov tri izločila, ker niso ustrezali razpisnim 
pogojem. ostalih osem (sl. 19) so prispevali vlasta Zorko (dva osnutka), Gabrijel Kolbič (dva osnutka), 
viktor Gojkovič, nikola Perunović, jurij Dobrila in bojan Štokelj.119 večina osnutkov je bila izvedena 
realistično tako v portretu kot oblačilu, izstopala sta osnutek geometrično stiliziranega telesnega 
volumna in Gojkovičev osnutek razorane površine. Komisija je prvo nagrado podelila vlasti Zorko, 
drugo pa Gabrijelu Kolbiču.120 Ker je Maistrovim borcem bolj ugajal Kolbičev osnutek, je odbor za 
postavitev spomenika121 oba kiparja povabil k dodelavi osnutkov, da bi se bolj približala razpisnim 
pogojem in upoštevala predloge strokovne žirije in Maistrovih borcev.122 Kiparja sta naredila korekture, 
Zorkova je pelerino, v katero je odela Maistra na osnutku iz prvega kroga in z njo hotela izpostaviti 

114 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, dopis ZDsLu Zmagu Porekarju, 16. 1. 1985.
115 sredstva so začeli zbirati aprila 1986. PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, dopis 

predsedstva ZPbsM 18/19 Maribor.
116 Določeno je bilo, da besedilo natečaja pripravijo vladimir bračič, Zmago Porekar in janko Zadravec, vendar je 

predsednik MK sZDL Franc Mesarič razpis objavil, še preden so se med seboj uskladili, kar je po mnenju ZPbsM 
vplivalo na slabo udeležbo; gl. PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, stališča do 
objavljenega poziva umetnikom.

117 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, Poziv umetnikom.
118 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12. Kalin je nadomestil prvotno imenovanega 

Lajčija Pandurja. 
119 vriŠer 1998 (op. 4), str. 11.
120 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, dopis sergeja vrišerja odboru za postavitev 

spomenika rudolfu Maistru, 17. 11. 1986. eden od Kolbičevih osnutkov je bil odlit v bronu in leta 2007 odkrit 
pred sejno sobo 215/ii v stavbi Mestne občine Maribor. Za podatek se zahvaljujem Gabrijeli Kolbič.

121 Prim. PaM 1658, vrišer sergej, 20. stoletje, šk. 25, dopis Marjana Zadnikarja sergeju vrišerju.
122 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, Zapisnik 4. redne seje delovne skupine za 

postavitev spomenika generalu rudolfu Maistru 21. 11. 1986; PaM 1658, vrišer sergej, šk. 25, dopis sergeja vri-
šerja Zdenku Kalinu 20. 1. 1987.

20. Komisija za izbor 
spomenika generalu Maistru, 
1987, fotografija
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upodobljenca ne le kot generala temveč tudi kot pesnika in 
humanista,123 nadomestila z vojaškim plaščem in tako izpolnila 
natečajno zahtevo po upodobitvi Maistra kot generala,124 Kolbič pa 
je spremenil držo leve roke, ki jo je za razliko od osnutkov iz prvega 
kroga natečaja, kjer je dvignjena, spustil in tako utišal učinek akcije 
(sl. 20). naposled je strokovna komisija za realizacijo izbrala osnutek 
Zorkove (sl. 21).125 Kiparka se je osredotočila na celoto, v kateri je 
želela izpostaviti pogum, ki ga je Maister pokazal v ključnem 
zgodovinskem trenutku.126 spomenik se v vsebini osredotoča na 
točno določeno dejanje in manj na poklic portretiranca, kot je bila 
praksa pri zgoraj omenjenih spomenikih, obenem pa se ne dviga na 
takšno simbolno raven kot poznejši spomenik škofu slomšku, zato 
zavzema samosvoje mesto v mariborskem portretnem spomeniškem 
kiparstvu. realistično oblikovana figura je zajeta v diagonalni drži, 
ki odslikava dinamiko dogajanja: od zasuka leve noge do desne 
roke, ki prijema za ročaj meča, in se stopnjuje v zanosnem 
Maistrovem pogledu v daljavo. obličje navdajata odločnost in 
kljubovalnost, kar se močno razlikuje od upodobitve na reliefu na 
osnovni šoli. spomenik najbolje učinkuje v diagonalnem pogledu z 
leve spredaj, ko pridejo do izraza zgoraj naštete značilnosti. sprva so 
razmišljali, da bi kip postavili na nižji podstavek in omogočili 
neposrednejši stik z mimoidočimi,127 vendar je prevladala želja 
naročnikov in umestili so ga na granitni podstavek. 

spomenik rudolfu Maistru predstavlja precedenčni 
primer med mariborskimi spomeniki, saj je volja javnosti 
preglasila stališče aktualnih mestnih in državnih oblasti in 
dosegla realizacijo. Z njegovo postavitvijo se je zarisala ločnica 
v mariborski spomeniški dejavnosti, saj je odražala družbeno-politične spremembe iztekajočih se 
osemdesetih, ko postavljanje spomenikov narodnim junakom ni bilo več pojmovano kot znamenje 
negativno vrednotenega nacionalizma. spomenik presega lokalni pomen, saj je bila spomeniška 
akcija začrtana na nacionalni ravni in deležna široke podpore javnosti. obenem je tudi občudovanja 
vreden zgled vztrajnosti naročnika, ki si je več kot pet desetletij prizadeval za njegovo postavitev. 

123 Prim. ForstneriČ hajnŠeK 1987 (op. 96), str. 22.
124 Pri uniformi so vztrajali Maistrovi borci, ki so Maistra pojmovali predvsem kot svojega poveljnika in ga takšnega 

hoteli videti na spomeniku; prim. PaM 1658, vrišer sergej, 20. stoletje, šk. 25, pismo sergeja vrišerja Marijanu 
Zadnikarju. natančne napotke za upodobitev uniforme je kiparki dal sergej vrišer, ki je bil poznavalec uniform in 
ji je Maistrovo uniformo tudi narisal. vendar uniforma po kiparkinem mnenju ni igrala bistvene vloge, navseza-
dnje je bila avstro-ogrska, Maister pa v boju za severno mejo ni nastopal več kot avstro-ogrski vojak. Za podatke 
se zahvaljujem vlasti Zorko. 

125 PaM, Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, Zapisnik 2. seje strokovne žirije za oceno 
osnutka spomenika generalu rudolfu Maistru 26. 1. 1987. izbrani osnutek je izzval več negativnih odmevov v 
stroki in javnosti; prim. PaM 1658, vrišer sergej, 20. stoletje, šk. 25, dopis Marjana Zadnikarja sergeju vrišerju; 
Drago hartner – harrY, Maistrov spomenik ii. sablja ni simbol pravice, Večer, 43/46, 25. 2. 1987, str. 16. 

126 Prim. vriŠer 1998 (op. 4), str. 10.
127 Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko.

21. Vlasta Zorko: 
osnutek za spomenik generalu 
Maistru, 1986/1987, fotografija
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Spomenik Antonu Martinu Slomšku

spomenik škofu antonu Martinu slomšku je delo Marjana Dreva, odkrit je bil leta 1991 (sl. 22). 
njegovo postavitev je spodbudilo več dejavnikov: postavitev spomenika rudolfu Maistru, ki je 
pokazala, da je nastopil primeren čas za postavitev spomenikov posameznikom, ki so bili v preteklem 
režimu nezaželeni, bližajoča se obletnica prenosa sedeža lavantinske škofije iz Št. andraža v Maribor, 
obletnica slomškove smrti in napredovanje postopka za njegovo beatifikacijo.128 Postavitev spomenika 
je bila vključena v sklop dogodkov ob obletnici prenosa škofijskega sedeža. Pobuda za postavitev 
spomenika129 je bila objavljena v časniku večer oktobra 1987, manj kot štirinajst dni po odkritju 
spomenika rudolfu Maistru.130 Med podpisniki pobude so bili književniki, novinarji in umetniki z 
različnih področij.131 Pobudniki so očitno želeli izkoristiti zmagoslavno vzdušje ob uspeli akciji za 
postavitev spomenika generalu Maistru in pozvali so mariborsko MK sZDL, naj začne z akcijo za 

128 LavriČ, »javni« spomenik 2013 (op. 2), str. 50.
129 Pobude za postavitev spomenika škofu slomšku so se v medijih pojavljale že prej, o njem je leta 1985 po navedbi 

Miroslava slane razpravljala tudi mariborska MK sZDL; gl. Miroslav sLana – Miros, a. M. slomšku spome-
nik. spomenik na podstrešju, Večer, 43/263, 11. 11. 1987, str. 15.

130 andrej brvar et al., Kaj pa slomšek?, Večer, 43/246, 22. 10. 1987, str. 5.
131 Pod izjavo so se podpisali andrej brvar, Zdenko Kodrič, Dragica Korade, erika vouk, Feri Lainšček, Milan vin-

centič, Mario Marzidovšek, ivo Žajdela, braco Zavrnik, tone Petek, vlado novak in Peter boštjančič; gl. brvar 
1987 (op. 130), str. 5.

22. Marjan Drev: 
Spomenik Antonu Martinu Slomšku, 
1991, Maribor
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postavitev spomenika škofu slomšku; v primeru zapletov pa so k aktivni podpori v obliki zbiranja 
prispevkov povabili slovence.132 naslednji mesec je mariborska MK sZDL pozitivno odgovorila na 
pobudo in za nosilko priprav za postavitev spomenika imenovala Kulturno skupnost za področje mesta 
Maribor.133 Kulturni skupnosti kot predstavnici mariborske občine se je v spomeniški akciji pridružila 
še mariborska škofija. Že na prvem sestanku odbora za postavitev spomenika je bilo določeno, da bo 
spomenik bronast in da se leta 1989 objavi javni natečaj.134 odbor je bil pred objavo natečaja obveščen 
o obstoju mavčnega modela za spomenik škofu slomšku, ki ga je izdelala Karla bulovec. sklenili 
so, da ga bodo vključili v natečaj in obravnavali enakopravno s prispelimi osnutki.135 Leta 1989 sta 
Kulturna skupnost in Škofijski ordinariat razpisala javni natečaj, ki je od kiparjev zahteval, naj pri 
izdelavi upoštevajo »portretnost in realistično spoznavnost«.136 strokovni del komisije je bil v veliki 
večini enak kot pri natečaju za spomenik rudolfu Maistru, tako ji je ponovno predsedoval sergej 
vrišer, člani pa so bili nace Šumi, Zdenko Kalin, branko Kocmut, emilijan cevc, vladimir bračič in 
viljem Pangerl.137 natečaja se je udeležilo sedem kiparjev, ki so prispevali osem osnutkov: Metod Frlic, 
andrej Grabrovec (sl. 23),138 vlasta Zorko (sl. 24)139 (dva osnutka), viktor Plestenjak (sl. 25),140 nikola 

132 Zbiranje prostovoljnih prispevkov s strani slovencev se je pozneje izkazalo za manj odmevno, kot je bilo priča-
kovano, večji odziv je bil pri slovencih po svetu. več o financiranju spomenika gl. Marjan ŽniDariČ, slomškov 
spomenik, eden od simbolov slovenske samostojnosti, je med nami. od ideje do spomenika, Večer, 47/226, 28. 9. 
1991, str. 33. 

133 vili vuK, seja sveta za kulturo pri MK sZDL Maribor. Podpora slomškovemu spomeniku, Večer, 43/274, 24. 11. 
1987, str. 10.

134 nadškofijski arhiv Maribor (nŠaM), Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, sklepi seje odbora za postavitev 
spomenika antonu Martinu slomšku, 22. 11. 1988.

135 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, sklepi 2. seje odbora za postavitev spomenika antonu Mar-
tinu slomšku, 24. 1. 1989. 

136 vriŠer 1991 (op. 3), str. 58.
137 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, sklepi 2. seje odbora za postavitev spomenika antonu Mar-

tinu slomšku, 24. 1. 1989.
138 Grabrovčev osnutek je bil zasnovan kot manjši spominski park s celopostavno stilizirano figuro šibke kakovosti. 

Prim. Andrej Grabrovec. Plastike (avtorja besedil Wilhelm steinböck, sergej vrišer), Maribor 1992, kat. št. 15; 
Andrej Grabrovec Gaberi. Velike plastike (avtorja besedil sergej vrišer, borut Pečenko), Ljubljana 1993, s. p.

139 Zorkova je poudarila škofovski sedež in slomškovo sedečo pozicijo na njem, s čimer učinkuje suvereno in odloč-
no, ter tako simbolno nakazala pomen ustanovitve mariborske škofije in slomškove škofovske vloge.

140 Plestenjak je v stoječi figuri škofa, ki se kot plamen dviga iz lupine škofovskega plašča, razgibanega v vetru, izpo-
stavil slomškovo duhovno lepoto.

23. Andrej Grabrovec: 
osnutek za spomenik 
Antonu Martinu Slomšku, 
1989, fotografija
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Perunović, vojko Štuhec in Marjan Drev (sl. 26).141 večino osnutkov je žirija ocenila kot epigonskih 
in neprepričljivih, za posamezne je menila, da ne zadoščajo zahtevam portretnosti in prepoznavnosti 
ali da je plastika podrejena bloku.142 v ožji izbor sta prišla osnutka viktorja Plestenjaka in Marjana 
Dreva; za prvega je žirija menila, da gre za »sorazmerno svež prijem, vprašljiva pa je realizacija«, 
za drugega pa, da je očitna »močna naslonitev na klasične poglede, sicer pa je v kompoziciji in 
portretu izredno prepričljiv«.143 Žirija je nato sklenila, da prve nagrade ne podeli, drugo je podelila 
Drevu in tretjo Plestenjaku.144 Ker je imel po pogojih razpisa le prvonagrajeni osnutek pravico do 
postavitve, je moral o realizaciji odločiti odbor za postavitev spomenika. temu je žirija priporočila, 
da upošteva drugonagrajeni osnutek in mavčni model Karle bulovec.145 Za realizacijo je bil izbran 
Drevov osnutek. eden od razlogov za izbiro Drevovega osnutka je najbrž v vsebinskem poudarku, 
kajti Drev je izpostavil slomškov škofovski položaj in narodnobuditeljsko vlogo, medtem ko se je 
bulovčeva osredotočila na slomška kot vzgojitelja in prijatelja otrok, kar pa ne zaobseže širšega 
pomena, ki ga je imel slomšek za Maribor in slovenijo. celopostavni škof je upodobljen v sedečem 
položaju, kar je edini primer med mariborskimi spomeniki znanih osebnosti (Prežihov voranc je 
upodobljen napol stoje). sedeča pozicija na škofovskem stolu izpostavlja simbolni pomen ustanovitve 

141 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, Zapisnik 3. seje žirije za izbor spomenika a. M. slomšku, 10. 
1. 1990.

142 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, Zapisnik 3. seje žirije za izbor spomenika a. M. slomšku, 10. 
1. 1990.

143 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, Zapisnik 3. seje žirije za izbor spomenika a. M. slomšku, 10. 
1. 1990.

144 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88. oba nagrajena osnutka in osnutek vlaste Zorko so na ogled 
v slomškovi rojstni hiši na slomu.

145 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, Zapisnik 3. seje žirije za izbor spomenika a. M. slomšku, 10. 
1. 1990.

24. Vlasta Zorko: 
osnutek za spomenik 
Antonu Martinu Slomšku, 1989, 
rojstna hiša Antona Martina 
Slomška, Slom

25. Viktor Plestenjak: 
osnutek za spomenik 
Antonu Martinu Slomšku, 1989, 
rojstna hiša Antona Martina 
Slomška, Slom

26. Marjan Drev: 
osnutek za spomenik 
Antonu Martinu Slomšku, 
1989, rojstna hiša Antona 
Martina Slomška, Slom
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mariborske škofije. spomenik je umeščen tako, da slomšek zre proti stavbi mariborske nadškofije 
in semenišča, s čimer je še dodatno poudarjena njegova vloga prvega mariborskega škofa in enega 
od utemeljiteljev šolstva na slovenskem. Kljub sedeči postavitvi je figura razgibana z diagonalnimi 
pozicijami nog in leve roke ter zasukom trupa in glave, pri čemer sledi preverjeni formuli uspešno 
razrešene sedeče figure, kakršno sta prinesla npr. rodinov Mislec in Michelangelov Mojzes.146 Po 
oblikovni plati spomenik izstopa izmed ostalih mariborskih spomenikov, saj teži k modernistični 
formi. voluminozna figura z zglajenimi ploskvami asociira na savinškovo modernistično stilizacijo 
in meštrovićevsko monumentalno modelacijo z gladkimi površinami in napetimi, oblimi volumni. 
opazno je prizadevanje po povezavi oblike in vsebine: trdno sklenjena voluminozna forma v svoji 
monumentalnosti naglaša slomškovo zgodovinsko vlogo narodnega preroditelja, katere osnova sta 
trden značaj in odločnost. Drev se je pri snovanju kipa oprl na slomškove upodobitve – fotografijo, 
portret in silhueto – in njegova književna dela, njegovo osrednje vodilo pa je bila slomškova misel: 
»sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike!«; križ in knjiga v 
škofovih rokah sta zato mišljena kot simbola vere in jezika.147 tako kot celota je tudi škofovo obličje 
podano stilizirano v trdno oblikovanih, sklenjenih potezah, pri čemer stopata v ospredje njegova 
trdna volja in odločnost. v želji po čim večjem učinku reprezentativnosti pa celota vendarle izzveni 
nekoliko togo.148

spomenik škofu slomšku je bil zadnji z javnim natečajem postavljeni spomenik znane osebnosti 
v Mariboru in zadnja velika spomeniška akcija na področju spomenikov znanih osebnosti, ki jo 
je izpeljala občina. njegovo postavitev so enako kot spomenik generalu Maistru pojmovali kot 
poplačilo dolga zaslužnemu slovencu149 in dokončno se je utrdila sprememba, ki jo je napovedal 
že spomenik rudolfu Maistru, to je preusmeritev fokusa v izboru osebnosti in zasuk v naročniški 
strukturi, v kateri ni bilo več Zveze borcev. 

Spomeniki znanstvenikom150

Prvi mariborski spomenik, posvečen znanstveniku, je bil spomenik jezikoslovcu Franu Miklošiču 
(1813–1891), ki so ga odkrili leta 1991 pred univerzitetno knjižnico Maribor (sl. 27).151 Čeprav ga 
je v predlogu postavitev spomenikov omenjala že ZKD in kasneje še sPK, pa je moral na realizacijo 
počakati do stote obletnice Miklošičeve smrti. odkritje spomenika je namreč potekalo v sklopu 

146 Prim. vriŠer 1991 (op. 3), str. 60; ivan ŽiGart, Kultura je za vse nas velika zaveza. Pogovor z akademskim 
kiparjem Marjanom Drevom, Naši izviri, 12, 2004, str. 10.

147 Prim. janez cunDriČ, Ko se vse ujame v celoto. Pogovor s kiparjem, ki je naredil slomškov spomenik, Večer, 
47/226, 28. 9. 1991, str. 14.

148 Drev je izdelal še en slomškov spomenik, ki je bil postavljen leta 2002 v Lendavi in ki predstavlja celopostavnega 
škofa v koraku z dvignjeno desnico in knjigo v levici, pri čemer modelacija z velikimi gladkimi ploskvami spomi-
nja na mariborski spomenik; prim. bratuŠa 2014 (op. 3), s. p. (Katalog).

149 Prim. vriŠer 1991 (op. 3), str. 60; France ForstneriČ, slomškov spomenik v Mariboru – 125 let star kulturni 
dolg, Delo, 33/228, 28. 9. 1991, str. 5.

150 Za Ljubljano gl. barbara Murovec, ewige Präsenz der Wissenschaftler im öffentlichen raum. Gelehrtendenk-
mäler in Laibach (v tisku).

151 o Miklošičevih spomenikih gl. barbara Murovec, slovenski znanstvenik. Funkcija in transformacija Mikloši-
čeve podobe na javnih spomenikih, Patriae et Orbi. Essays on Central European Art and Architecture. Festschrift in 
Honour of Damjan Prelovšek  / Študije o srednjeevropski umetnosti. Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška (ur. ana 
Lavrič, Franci Lazarini, barbara Murovec), Ljubljana 2015, str. 667 sl. 
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prireditev, ki so jih ob tej priložnosti pripravili slavistično društvo slovenije, Kulturni forum Maribor 
in univerzitetna knjižnica Maribor.152 spomenik je naročila univerzitetna knjižnica Maribor pri Dragu 
tršarju.153 Portretiranca je upodobil v izrezu glave, v kateri je povezal slikoviti nonfinito, prepričljiv 
volumen in notranjo moč ter dosegel visoko mero izraznosti. Zaradi vandalizma so spomenik 
umaknili in je danes pred gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru.154 univerzitetna knjižnica je pri 
tršarju nato naročila Miklošičevo portretno doprsje,155 ki so ga v avli knjižnice odkrili leta 1997 (sl. 
28).156 Miklošič je upodobljen poln notranje moči, v nekoliko umirjeni slikoviti modelaciji.

nov val spomenikov, posvečenih znanstvenikom, je sledil konec devetdesetih let, ko so pred 
rektoratom mariborske univerze leta 2000 odkrili alejo velikanov (sl. 29). sestavljajo jo spomeniki, ki 
jih je naročila univerza v Mariboru in ki jih je med 1998 in 2000 izdelal viktor Gojkovič (r. 1945).157 
univerza se je obrnila neposredno na kiparja, ker je poznala njegovo alejo velikanov pred gradom v 

152 s. c., Za a. M. slomškom je na vrsti Franc Miklošič. ob 100-letnici velikega jezikoslovca, Večer, 42/229, 2. 10. 
1991, str. 14. 

153 Za podatek se zahvaljujem Dragu tršarju.
154 Prim. vojislav bercKo, vandalstvo je v Mariboru prej izjema kot pravilo. oskrunjen Miklošičev spomenik, 

Večer, 47/262, 12. 11. 1991, str. 8; bogo sKaLicKY, Miklošiču ne dajo miru, Večer, 48/189, 18. 8. 1992, str. 8. 
155 Za podatek se zahvaljujem Dragu tršarju.
156 Prim. janez cunDriČ, o velikem učenjaku in slovenskem časnikarstvu, Večer, 53/31, 7. 2. 1997, str. 18.
157 Portreti so bili sprva v sejni sobi rektorata, ob urejanju poslopja rektorata pa jih je boris Podrecca vključil v alejo 

velikanov; gl. Melita ForstneriČ hajnŠeK, na enem najlepših svetovnih trgov, Večer, 56/215, 15. 9. 2000, str. 22. 

27. Drago Tršar: Spomenik Franu Miklošiču, 
1991, Maribor

28. Drago Tršar: Fran Miklošič, 1997, 
Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor
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ormožu,158 ki je nastajala med letoma 1973 in 2009159 in v kateri je portretne glave upodobljencev zajel 
bodisi realistično bodisi v slikovitejši, ekspresivnejši modelaciji površine. Za mariborsko alejo je izdelal 
portretne glave literarnega zgodovinarja in etnologa Matije Murka (1861–1952) leta 1998, izobraženca 
in mecena Pavla turnerja160 (1842–1924) leta 1999, pionirja raketne znanosti hermana Potočnika – 
noordunga (1892–1929) leta 1999 in Frana Miklošiča leta 2000 (sl. 30). Podane so v haptični, slikoviti 
formi, ki nekoliko spominja na kiparstvo impresionistične tradicije. Kiparju je uspelo zajeti karakter 
portretirancev in neposrednost v izrazu.161 v atriju rektorata univerze je leta 2000162 izdelal še spomenika 
književniku Pavlu avgustu (1886–1946) in prvemu rektorju mariborske univerze vladimirju bračiču 
(1919–1996), ki sta prav tako upodobljena v slikoviti, ekspresivni modelaciji (sl. 31).

Maribor je s spomeniki znanstvenikov dobil prvo alejo velikanov,163 kakršne srečujemo tudi 
drugod po sloveniji.164 Z njeno postavitvijo je univerza v Mariboru postala največji naročnik 
mariborskih spomenikov, posvečenih znanim osebnostim, v obdobju samostojne slovenije. 

158 Za podatek se zahvaljujem viktorju Gojkoviču.
159 upodobil je stanka vraza (1973), Frana Ksaverja Meška (1975), rudo jurčeca (1995), ivana jožefa tomažiča in 

božidarja borka (1996), stanka cajnkarja (2002), antona trstenjaka (2006), Dušana Moškona (2006) in bo-
židarja raiča (2009); prim. berDiČ 2005 (op. 3), str. 120; andreja raKovec, viktor Gojkovič, http://www.
mariborart.si/osebnost/-/article-display/viktor-gojkovic (stanje 26. 11. 2015).

160 turnerjevo portretno glavo je univerzi kot pobudnici simpozija o turnerju podaril organizacijski odbor simpo-
zija; gl. albin hojniK, uvodne besede organizacijskega odbora simpozija o delu in življenju dr. Pavla turnerja, 
Turnerjev zbornik (= Studia Historica Slovenica, 1/1), Maribor 2001, str. 10.

161 Kipar je predvideval drugačno postavitev od sedanje, želel je, da bi sonce osvetlilo obraze in izpostavilo konture, 
naposled je arhitekt figure obrnil proti severu; prim. otmar KLiPŠteter, rektorjev šofer dokončal kiparjevo 
delo, Nedeljski dnevnik, 40/67, 11. 3. 2001, str. 11. 

162 Za podatke se zahvaljujem viktorju Gojkoviču.
163 alejo je načrtoval boris Podrecca v sklopu načrtov za ureditev slomškovega trga iz leta 1996, ki pa niso bili realizi-

rani. na enem od načrtov je bila zamišljena velikopotezneje z večjim številom spomenikov ob obeh straneh vhoda 
pravokotno na fasado; gl. bogo ZuPanČiČ, Danes otvoritev prenovljene stavbe univerze v Mariboru. Podrecca 
je ustvaril enkratno mojstrovino, Delo, 42/214, 14. 9. 2000, str. 3.

164 npr. v ormožu, Škofji Loki, Gornji radgoni. več o alejah velikanov, nastalih po letu 1991, gl. bratuŠa 2014 (op. 
3), s. p. (Katalog).

29. Viktor Gojkovič, 
Boris Podrecca: Aleja velikanov, 
2000, Maribor
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Gojkovič je leta 1999 turnerja upodobil še dvakrat; tako kot spomenik v aleji velikanov sta 
tudi ta portreta nastala ob simpoziju o turnerju po naročilu organizacijskega odbora simpozija.165 
na kiparja se je obrnil predsednik odbora albin hojnik166 in Gojkovič je izdelal portret za osnovno 
šolo v Framu, turnerjevem rojstnem kraju, in portretno glavo, ki so jo odkrili v zbornici srednje 

165 hojniK 2001 (op. 160), str. 10.
166 Za podatek se zahvaljujem viktorju Gojkoviču.

30. Viktor Gojkovič: Spomeniki Pavlu Turnerju, 1999, Hermanu Potočniku Noordungu, 1999, Matiji Murku, 1998, 
Franu Miklošiču, 2000, Aleja velikanov, Maribor

31. Viktor Gojkovič: Spomenika Pavlu Avgustu 
in Vladimirju Bračiču, 2000, rektorat Univerze v 
Mariboru, Maribor

32. Viktor Gojkovič: Spomenik Pavlu Turnerju, 1999, 
odkrit 2004, Maribor
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kmetijske šole Maribor167 in jo leta 2004 
prestavili na pročelje nekdanje turnerjeve 
vile (sl. 32).168 upodobitev je kljub enakemu 
izrezu, kakršnega je kipar uporabil za kip 
v aleji velikanov, povsem drugačna, saj je 
portretiranca podal v akademskem realizmu, 
površino je zgladil in tako ustvaril nevtralno, 
dokumentarno zvesto interpretacijo.169 trije 
turnerjevi portreti, izvedeni v enem letu ob 
isti priložnosti, predstavljajo najobsežnejšo 
mariborsko spomeniško/kiparsko akcijo, 
posvečeno posamezni znani osebnosti. iz 
obdobja pred osamosvojitvijo slovenije ji je 
primerljiva postavitev dveh spomenikov janezu 
hribarju v istem letu (gl. zgoraj).

Spomenik Leonu Štuklju

spomenik olimpioniku Leonu Štuklju (1898–
1999) v Mestnem parku je leta 2007 izdelala 
alenka vidrgar (r. 1958) (sl. 33). nastal je na 
pobudo Štukljevega tajnika tomaža Zajca, ki je 
hotel, da se na mestu, kjer je Štukelj v parku rad posedel, postavi obeležje.170 naročnik spomenika 
je bila mariborska občina in vidrgarjevo je izbrala, ker je poznala njene portrete Leona Štuklja.171 
Mariborski je nastal po istem modelu kot spomenik Leonu Štuklju leta 2002 v Žužemberku.172 

167 hojniK 2001 (op. 160), str. 10.
168 Prim. Zlatka rashiD, turnerjev kip iz zbornice na pročelje. ob včerajšnji obletnici srednje kmetijske šole Ma-

ribor, Večer, 40/60, 12. 3. 2004, str. 17.
169 turnerjev portret, izdelan leta 1924 po mavčnem modelu Franca bernekerja, je tudi na pokopališču na Pobrežju 

v Mariboru. Podan je v mehki modelaciji zglajenih robov. narodna galerija, specialne zbirke – fond D: f. Franc 
berneker, inv. št. nG D 366–448, 453. berneker je portret začel delati na Pohorju dve leti pred turnerjevo smrtjo, 
vendar ga turner ni videl dokončanega. Po turnerjevi smrti leta 1924 se je začel ukvarjati z idejo o izdelavi nje-
govega nagrobnika, o čemer pričajo skice iz kiparjeve zapuščine in osnutek za nagrobnik, ki prikazuje mladeniča 
s spuščeno baklo, stoječega za pultom s knjigo in turnerjevim reliefnim portretom; za osnutek prim. Franc Berne-
ker (1874–1932), Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec (ur. Špela spanžel, Katarina hergold), slovenj Gradec 
2001, str. 70–71, kat. št. 31, 32. Kljub dovoljenju upravljavcev turnerjeve dediščine souvana in tscheligija, da se 
spomenik postavi, ta ni bil realiziran, saj zaradi zamujanja nakazila kipar ni mogel začeti z delom (gl. narodna 
galerija, specialne zbirke – fond D: f. Franc berneker, inv. št. nG D 366 – 451), zatem so mu pošle moči. Leta 1929 
so upravljavci turnerjeve dediščine dali postaviti nagrobni spomenik na pobreškem pokopališču, v katerega so 
vključili turnerjev portret, narejen po bernekerjevem mavčnem osnutku; gl. Špelca ČoPiČ, Kipar Franc berne-
ker, Franc Berneker 1874–1932. Retrospektivna razstava ob 110-letnici umetnikovega rojstva, slovenj Gradec 1984, 
str. 11. 

170 Za podatek se zahvaljujem alenki vidrgar. Zaradi zapletov so spomenik postavili nedaleč stran od mesta, kjer si 
ga je zamislil pobudnik. 

171 Za podatek se zahvaljujem alenki vidrgar.
172 soroden portret je vidrgarjeva naredila za Šolski center v novem mestu (2003); gl. http://alenkavidrgar.webs.

33. Alenka Vidrgar: Spomenik Leonu Štuklju, 
2007, Maribor 
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Portretna glava predstavlja upodobljenca v visoki starosti in je zato izjema med mariborskimi 
spomeniki in tudi širše v slovenskem prostoru. Štukelj je podan v realistični, domala naturalistični 
interpretaciji, pri čemer je kiparki v obličju uspelo zajeti plemenitost in dobrohotnost velikega 
olimpionika ter ustvariti živ dialog z gledalcem.

•

Če analiziramo naročniško strukturo mariborskih spomenikov znanih osebnosti, ugotovimo, da so 
bili v obdobju jugoslavije med naročniki največkrat mariborska občina oziroma različni občinski 
organi (MK sZDL in MLo) in krajevne skupnosti, sledile so Zveza borcev, univerza in osnovne 
šole.173 Manjši naročniki, ki so prispevali po enega ali dva spomenika, so bili škofija, vojašnica in 
različna društva oziroma organizacije, kot so npr. Maistrovi borci in sindikat oziroma Društvo 
učiteljev in profesorjev Maribor.174 institucije in organizacije so se večkrat povezale med seboj in 
skupaj financirale spomenike; do največ takšnih sodelovanj je prihajalo med Zvezo borcev na eni 
in krajevnimi skupnostmi ter osnovnimi šolami na drugi strani, in sicer v primeru spomenikov, 
posvečenih narodnim herojem, ki so jih umeščali pred šole ali stavbe krajevnih skupnosti. v obdobju 
po osamosvojitvi slovenije pa je prišlo do korenitega preobrata, saj je večino spomenikov naročila 
mariborska univerza, medtem ko je bila občina občutno manj angažirana, uspelo ji je realizirati le 
en spomenik. 

Med naročili s strani občine in ostalimi naročniki se izrisuje polarnost, ki je pogojena s 
financiranjem spomenikov. naročila na občinski ravni so obsegala velike spomeniške akcije, ki so 
jih izpeljali na podlagi natečajev (javnih ali vabljenih oziroma internih) ali neposrednih naročil, za 
kar so bila namenjena sredstva iz občinskega proračuna, ki so jih dopolnjevali s prispevki različnih 
organizacij, podjetij in posameznikov.175 nasprotno pa so naročila drugih naročnikov obsegala 
spomenike manjših dimenzij in vsi so bili naročeni neposredno pri izbranih kiparjih, kar je bilo 
finančno ugodneje, saj so se spomeniki financirali iz prispevkov naročnikov in posameznikov.176 

com/cv (stanje 23. 11. 2015). Za rojstno hišo Štukljeve matere v Zafari je leta 2009 izdelala spominsko ploščo z 
reliefnim portretom Štuklja v strogem profilu; gl. http://alenkavidrgar.webs.com/cv (stanje 23. 11. 2015). na teh 
delih je upodobljen v visoki starosti, mlajšega je upodobila na kipu, ki je na Ministrstvu za pravosodje v Ljubljani 
(2005); gl. http://alenkavidrgar.webs.com/cv (stanje 23. 11. 2015); berDiČ 2007 (op. 3), str. 14. Kiparka je v sode-
lovanju z Mirsadom begićem upodobila Štuklja na zlatniku, ki ga je olimpioniku predstavila leta 1998 v Mariboru 
ob njegovi stoletnici. Za podatek se zahvaljujem alenki vidrgar.

173 PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1372; ZvKDs oe Maribor, spomeniška kartoteka; For-
stneriČ hajnŠeK 2000 (op. 157), str. 22; berDiČ 2007 (op. 3), str. 14. 

174 nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88; PaM, Zveza prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918–
1919 (1946–1990), šk. 12; ZvKDs oe Maribor, spomeniška kartoteka. 

175 Za stroške za spomenik josipu jurčiču je bil npr. predviden del skupne vsote 5.000.000 din za spomenik in nate-
čaje za načrtovane spomenike; gl. PaM, Mestni ljudski odbor Maribor (1945–1955), šk. 1372, Zapisnik seje sveta 
za prosveto in kulturo MLo Maribor, 20. 8. 1953. Za poplačilo načrtov in materiala za spomenik borisu Kidriču 
je bilo namenjenih 8.000.000 din, gl. PaM, okrajni ljudski odbor Maribor – center 1955–1961, šk. 725, Zapisnik 
38. seje občinskega zbora ljudskega odbora Maribor-center, 7. 9. 1962. stroški kiparskega dela spomenika Pre-
žihovemu vorancu so znesli 5.500.000 din, gl. Švajncer 1967 (op. 70), str. 9. Za spomenik generalu rudolfu 
Maistru je bilo predvidenih ok. 20.000.000 din stroškov, gl. PaM, Zveza prostovoljcev – borcev za severno mejo 
1918–1919, 1946–1990, šk. 12, Zapisnik 2. seje finančne komisije za postavitev spomenika generalu rudolfu Ma-
istru. Za spomenik antonu Martinu slomšku so zbrali okrog 2.000.000 din, gl. Marjan ŽniDariČ, od ideje do 
spomenika, Večer, 47/ 226, 28. 9. 1991, str. 33. 

176 Prim. FerLuGa 1983 (op. 81), str. 5; Drago MiKLavc, Doprsni kip Ljubu Šercerju, Večer, 42/18, 23. 1. 1963, str. 5.
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natečaji so sicer privabili kiparje iz vse slovenije, vendar so prevladovali kiparji iz severovzhodnega 
dela države, neposredna naročila pa so prejemali izključno kiparji iz Maribora oziroma severovzhodne 
slovenije. slednjemu je botrovalo dejstvo, da so naročniki poznali kiparje in njihovo delo ter tako 
vedeli, kaj lahko pričakujejo od naročila.

sestave natečajnih komisij, ki so odločale o izbiri osnutkov za monumentalne spomenike, so 
znane pri spomenikih borisu Kidriču, borcem za severno mejo, rudolfu Maistru in antonu Martinu 
slomšku, medtem ko zaradi pomanjkanja dokumentacije ni znana komisija, ki je odločala o izbiri 
osnutka za spomenik josipu jurčiču. Komisije so sestavljali predstavniki naročnika in stroke, od tega 
so naročnika običajno predstavljali dva ali trije, stroko pa štirje ali pet članov. v vseh naštetih komisijah 
je bil vedno arhitekt oziroma urbanist, drugi predstavniki stroke pa so bili pri posameznih natečajih 
zastopani različno.177 tako v komisiji za izbiro osnutka za spomenik borcem za severno mejo ni bilo 
kiparja, v komisiji za izbiro osnutka za spomenik borisu Kidriču pa ne umetnostnega zgodovinarja. v 
komisiji za spomenik rudolfu Maistru se je razmerje popravilo v prid umetnostnim zgodovinarjem, 
saj sta bila v komisiji dva, medtem ko so bila ostala področja zastopana s po enim predstavnikom, to 
je z enim kiparjem, slikarjem in konservatorjem. Pri spomeniku škofu slomšku pa so bili v komisiji 
kar trije umetnostni zgodovinarji, en kipar in en arhitekt oziroma urbanist. na slednje je vplivalo 
predsedovanje sergeja vrišerja, ki je bil na čelu komisij, ki sta izbirali osnutka za spomenik generalu 
Maistru in škofu slomšku. vanju je pritegnil naceta Šumija, branka Kocmuta in Zdenka Kalina, v 
komisijo za spomenik škofu slomšku še emilijana cevca. Medtem ko je imela komisija za izbiro 
osnutka za spomenik borisu Kidriču odprte možnosti za selekcijo osnutka, saj natečaj ni predpisal 
nobenih zahtev, ki bi zadevale slog in zasnovo spomenika – zahtevo je podal predstavnik naročnika 
v komisiji, ki je vztrajal pri literarni razlagi spomenika –, pa so bila pri ostalih natečajih podana 
določila, ki so jih komisije morale upoštevati. Komisija za izbiro osnutka za spomenik borcem za 
severno mejo je morala paziti, da general Maister ne bo preveč prepoznaven, kar je ravno obratno 
od zahtev v poznejšem natečaju leta 1986, v katerem je bila realistična prepoznavnost ključni pogoj. 
slednje lahko razumemo na eni strani kot zahtevo pobudnikov postavitve, ki so bili v preteklosti 
večkrat izigrani s strani oblasti in so namesto želene realizacije dobivali kompromisne rešitve, po 
drugi strani pa spremembe v družbenopolitični klimi osemdesetih, ko se je spremenil odnos do 
prej zamolčanih zaslužnih posameznikov in portretna prepoznavnost generala Maistra ni bila več 
sporna. Komisija je bila v posameznih primerih vključena v pripravo natečajnega besedila, npr. pri 
spomeniku antonu Martinu slomšku,178 kar pa ni bila obvezna praksa, tako so natečajno besedilo za 
spomenik rudolfu Maistru pripravili v odboru za postavitev spomenika.179 natečaja za spomenika 
generalu Maistru in škofu slomšku sta zahtevala realizem in portretno prepoznavnost. Če se je pri 
spomeniku rudolfu Maistru upoštevalo predvsem željo Maistrovih borcev kot glavnih pobudnikov 
postavitve,180 pa se je tudi pri spomeniku škofu slomšku izkazalo, da, čeprav so besedilo sestavili 
strokovnjaki, pri spomeniku tako pomembni osebnosti niso hoteli tvegati z nekonvencionalnim 
predlogom, ker je bilo po vrišerjevem mnenju »umevno, da naj bo slomšek pač tak, kakršen živi v 

177 Komisijo za izbiro osnutka za spomenik borcem za severno mejo so sestavljali zgodovinar, urednik, umetnostni 
zgodovinar in arhitekt oziroma urbanist ter Maistrov borec (gl. op. 104). v strokovnem delu komisije za izbiro 
osnutka za spomenik borisu Kidriču so bili dva arhitekta oziroma urbanista, kipar in slikar.

178 Prim. nŠaM, Fond škofijska pisarna, P 8 – razno, 991/88, Zapisnik seje odbora za postavitev spomenika antonu 
Martinu slomšku, 3. 4. 1989.

179 Prim. PaM, Zveza prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 12, Poziv umetnikom.
180 PaM 1658, vrišer sergej, 20. stoletje, šk. 25, pismo sergeja vrišerja Marijanu Zadnikarju.
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spominu in predstavah ljudstva«.181 Pričakovanja komisij v zvezi z udeležbo in predlaganimi osnutki 
so bila na posameznih natečajih višja, kot se je izkazalo pozneje ob pregledu prispelih osnutkov, 
zato je njihov izbor potekal v omejenih okvirih in v upanju, da bodo končne realizacije vendarle 
uspešne.182 

odziv kiparjev na javne natečaje je bil majhen in kot je bilo že rečeno, so prevladovali kiparji 
iz severovzhodne slovenije. največ osnutkov, enajst, je prispelo na natečaj za spomenik rudolfu 
Maistru, komisija je upoštevala osem osnutkov šestih avtorjev,183 na natečaj za spomenik škofu 
slomšku se je odzvalo sedem kiparjev z osmimi osnutki. vzroki za nizko udeležbo so bili v natečajnih 
zahtevah, ki niso dopuščale modernejših rešitev, zaradi česar jim ni uspelo privabiti umetnikov 
mlajših generacij, v nizkih nagradah in mnenju nekaterih kiparjev, da je razpis zgolj formalnost in 
da je za zmagovalca že določen kakšen od mariborskih kiparjev.184 

v okviru vabljenih natečajev in neposrednih naročil so se naročniki obrnili na izbrane kiparje, 
katerih delo so poznali in so si zato obetali kakovostne spomeniške rešitve. vabljena natečaja sta bila 
organizirana za spomenika borcem za severno mejo in borisu Kidriču. K sodelovanju so povabili več 
znanih kiparjev srednje in mlajše generacije. nobeden od njiju ni potekal gladko. Če je potek prvega 
zapletla zahteva mestne oblasti, ki je vplivala na kompozicijo in slogovno rešitev, zaradi česar je iz 
nadaljnje obravnave izpadel Kolbičev osnutek, zasnovan kot samostojni spomenik generalu Maistru, 
pa se je pri drugem izkazalo, da takšna oblika natečaja ni zagotovilo za pridobitev osnutka, ki bi 
ustrezal naročnikovim predstavam, in na koncu je bil spomenik izveden kot neposredno naročilo. 
slednje je prineslo kompozicijo, ki presega tradicionalno dvodelno zasnovo, kjer je kiparski del 
umeščen na privzdignjen podstavek, in zato izstopa med mariborskimi spomeniki znanih osebnosti. 
Med monumentalnimi spomeniki, ki jih je naročila občina, je kot neposredno naročilo nastal tudi 
spomenik Prežihovemu vorancu. Ker naročnik ni pogojeval kompozicijskih in slogovnih rešitev, 
je bilo avtorici prepuščene dovolj umetniške svobode, da je zasnovala izvirno kompozicijo, ki je 
izjemna tudi v širšem slovenskem prostoru. 

Pri občinskih naročilih je večkrat prihajalo do ponovitev oziroma izvedbe več stopenj natečajev, 
ker spomeniški osnutki niso ustrezali predstavam naročnika. ta je s svojimi zahtevami vplival tako 
na zasnovo kot slogovno izvedbo, kar je še zlasti evidentno pri spomenikih rudolfu Maistru. v 
ozadju zahtev po poudarjanju kolektivnosti v boju za severno mejo in po Maistrovi manjši portretni 
prepoznavnosti so bili politični razlogi. oblasti s spomenikom niso želele vznemirjati avstrije, ki bi 
ga utegnila razumeti kot izzivanje,185 prav tako ne komunističnih oblasti v beogradu in Ljubljani. 
Zgovorno je dejstvo, da so Pirnatovo portretno doprsje generala Maistra leta 1978 umaknili iz 
občinske stavbe, domnevno zaradi pripombe sergeja Kraigherja, enega vodilnih komunističnih 
politikov.186 

181 vriŠer 1991 (op. 3), str. 58.
182 PaM 1658, vrišer sergej, 20. stoletje, šk. 25, pismo sergeja vrišerja Marijanu Zadnikarju.
183 Če za primerjavo vzamemo natečaj za spomenik generalu Maistru v Ljubljani leta 1997, je tedaj nanj prispelo 

dvaindvajset osnutkov; prim. KoMiĆ Marn 2013 (op. 2), str. 108–109, op. 100.
184 Prim. PaM, Zveza prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918–1919, šk. 11, dopis sergeja vrišerja odboru 

za postavitev spomenika rudolfu Maistru, 17. 11. 1986; PaM, Zveza prostovoljcev – borcev za severno mejo 
1918–1919, šk. 12, Poziv umetnikom; PaM 1658, vrišer sergej, 20. stoletje, šk. 25, pismo sergeja vrišerja Marija-
nu Zadnikarju; ForstneriČ hajnŠeK 1987 (op. 96), str. 22.

185 Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko in Marjeti ciglenečki.
186 PeniČ 2010 (op. 4), str. 106.
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od petdesetih let do leta 1991 je bilo v Mariboru postavljenih dvajset spomenikov znanih 
osebnosti (spomenik in relief, posvečena borcem za severno mejo, nista vključena), od leta 1991 do 
danes pa osem oziroma deset, če upoštevamo še spomenika v atriju rektorata mariborske univerze, 
od teh je večina nastala do leta 2000. Po letu 2000 je opaziti upad interesa za postavljanje spomenikov 
znanih osebnosti,187 namesto naročil oziroma natečajev se kot način postavitev pojavljajo donacije. 
tako je mesto leta 2011 dobilo dva spomenika, oba stojita v Magdalenskem parku: spomenik Šri 
Činmoju (1931–2007) (sl. 34) in spomenik rabindranathu tagoreju (1861–1941) (sl. 35), ki sta ju 
izdelala indijska kiparja, prvega Kaivalya Peter torpy (r. 1939), drugega pa Gautam Pal (r. 1949).188 
Prvega je mestu podarilo Društvo za razvoj duhovne kulture Šri Činmoj z namenom, da se tako kot v 
drugih prestolnicah po svetu tudi v Mariboru postavi kip svetovno znanemu duhovnemu učitelju,189 
drugega pa indijsko veleposlaništvo v sloveniji ob 150. obletnici rojstva tagoreja in ob bližajočem se 
letu 2012, ko je Maribor prejel naziv evropske kulturne prestolnice.190 Gre za dokumentarno zvesti 
obravnavi šibkejše kakovosti.191 Pri tem se zastavlja vprašanje ustanovitve komisije oziroma službe, 

187 v mariborskem javnem prostoru se v zadnjih letih izvajajo drugačni spomeniški in kiparski projekti; prim. taja 
toPLaK, Javni spomeniki, posvečeni vojnam, Maribor 2012 (zloženka); andreja raKovec, Umetniške sledi v 
mestu, Maribor 2013 (zloženka).

188 Gl. tadeja ŠKerjanc, Šri Činmojev kip tudi v Mariboru, Večer, 67/246, 22. 10. 2011, str. 17; Gabrijel toPLaK, 
Mislec tagore v Magdalenskem parku, Večer, 67/274, 26. 11. 2011, str. 20.

189 arhiv Društva za razvoj duhovne kulture Šri Činmoj, dopis Zavodu za varstvo kulturne dediščine oe Maribor. 
190 toPLaK 2011 (op. 188), str. 20.
191 vrsto odlitkov sta kiparja naredila za različne naročnike po celem svetu. Gautam Pal je avtor več tagorejevih 

portretnih upodobitev v obli in reliefni plastiki, ki največjega indijskega literata prikazujejo v različnih starostnih 

34. Kaivalya Peter Torpy: Spomenik Šri Činmoju, 
2011, Maribor

35. Gautam Pal: Spomenik Rabindranathu Tagoreju, 
2011, Maribor
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ki bi bila zadolžena za načrtno postavljanje kiparskih in spomeniških del v javni prostor, tako kot 
je to urejeno marsikje v tujini, s čimer bi se s kakovostnimi deli smotrneje izgrajevalo umetnostno 
podobo mesta.

Kakšne so bile slogovne rešitve in zasnove spomenikov? naročniki mariborskih spomenikov 
znanim osebnostim so pokazali razmeroma enotna pričakovanja glede sloga, kar je razvidno iz več 
njihovih zahtev po realizmu v portretnih upodobitvah. izbira kiparjev je bila skladna z zahtevami 
naročnikov, kajti večina avtorjev je v portretnem spomeniškem kiparstvu gojila realizem, kar pa 
seveda ne pomeni, da v drugačnih slogovnih rešitvah niso ustvarjali.192 realizem se je v kiparstvu 
zasidral kot najuspešnejši način razrešitve (re)prezentiranja človeškega individuuma,193 zato je bil v 
očeh naročnikov in umetnikov za reprezentativne upodobitve posameznikov, kakršne so spomeniki, 
pogosto prva izbira. Čeprav so mariborski spomeniki nastajali v časovnem razponu šestdesetih let, 
ko so se v slovenskem kiparstvu pojavljali različni tokovi in pustili svojo sled tudi v portretnem 
kiparstvu, slogovna analiza kaže dokaj homogeno sliko, saj prevladujejo realistične upodobitve ne 
glede na vrsto naročila. interpretacije variirajo v smeri stilizacije, naturalizma, v posameznih primerih 
so se kiparji posluževali slikovitih in ekspresivnih poudarkov, vendar je vodilna tema realizem. 
nekateri kiparji so izvrševali obe vrsti naročil, tako neposredna naročila kot dela, ki so zmagala na 
natečajih, kar pa na slogovne rešitve ni vplivalo, kvečjemu je prevladovanje nekaterih avtorjev še 
dodatno pripomoglo k slogovni enotnosti. ob primerjavi s portretnim spomeniškim kiparstvom, 
ki je nastajalo v drugi polovici 20. stoletja na slovenskem, ugotovimo, da prevladujejo realistični 
portreti, le izjemoma srečamo dela v drugačnih likovnih rešitvah,194 kjer se izraža bodisi osebni 
slog kiparjev bodisi sledenje aktualnim kiparskim tokovom (npr. v delih jakoba savinška, janeza 
boljke, Draga tršarja in slavka tihca). v kompozicijah velika večina mariborskih spomenikov sledi 
dvodelni zasnovi s kiparskim delom, postavljenim na podstavek, kar vidimo tako na monumentalnih 
spomenikih kot na delih manjšega formata v izrezu glave ali doprsja. Kompozicije monumentalnih 
spomenikov predstavljajo več domiselnih rešitev, zlasti tistih, ki so jih kiparji zasnovali samostojno, 
medtem ko je bila zahteva naročnikov običajno celopostavna figura. Monumentalni spomeniki 
prinašajo tudi različne oblikovne rešitve, in sicer tako oblo kot reliefno plastiko, scenske postavitve, 
celopostavne portrete in izreze pod pasom. 

Mariborski spomeniki znanih osebnosti so nastajali po smrti upodobljencev, kar je v nekaterih 
primerih, npr. pri spomeniku generalu Maistru, predstavljalo problem pri pridobivanju potrebnega 
materiala.195 Kiparji so si pri izdelavi portretov pomagali zlasti s slikovnim gradivom, pri spomeniku 
borisu Kidriču je imel batič na voljo še posmrtno masko,196 izjema je le batičev spomenik edvardu 
Kardelju, ki je nastal na podlagi politikovega poziranja v kiparjevem ateljeju. v posameznih primerih 
so umetniki spoznavali značaj, vrednote in svetovni nazor portretiranih prek literarnih del, ki so 
jih napisali upodobljenci. Pri večini monumentalnih spomenikov je tako vključen tudi simbolni 

obdobjih; prim. Gautam Pal: studio di scultura, http://www.gautampal.com (stanje 9. 4. 2015). Za kipe Šri Činmoja 
gl. arhiv Društva za razvoj duhovne kulture Šri Činmoj, dopis Zavodu za varstvo kulturne dediščine oe Maribor.

192 več o opusih posameznih kiparjev sPreMo 1983 (op. 3); MesesneL 1987 (op. 3); Stojan Batič 1995 (op. 3); 
Viktor Gojkovič. Kipar in restavrator (ur. aleš Gačnik), Ptuj 2005; Vlasta Zorko 2008 (op. 3), s. p.

193 Prim. Luc MenaŠe, Zahodnoevropski slikani portret, Maribor 1962, str. 8.
194 Prim. Umetniki in spremljevalci 1981 (op. 38); ČoPiČ, PreLovŠeK, ŽitKo 1991 (op. 40); bratuŠa 2014 (op. 

3), s. p. (Katalog).
195 Za podatek se zahvaljujem vlasti Zorko in Dragu tršarju.
196 Gl. Mao, Zapuščina jaroslava Černigoja.



vidik upodobljenčevega doprinosa in njegovega pomena za družbo oziroma slovensko zgodovino. 
Ponekod, kjer je bilo možno, so kiparji v želji po dodatnih informacijah, s pomočjo katerih bi 
osvetlili značaj in osebnost posameznikov, navezali stike s še živečimi sorodniki oziroma ljudmi, ki 
so portretiranca poznali, in se skušali vživeti v okolje, v katerem so upodobljenci živeli in delovali. 

Mariborski spomeniki znanih osebnosti zrcalijo tako v izboru upodobljencev kot v oblikovnih 
in slogovnih rešitvah nazore in hotenja naročnikov ter umetniška prizadevanja kiparjev. spomeniki 
znanih osebnosti so točke identifikacije, ki odslikavajo nacionalno pripadnost, družbeni nazor in 
kulturno bogastvo naroda ter soustvarjajo identiteto mesta. obenem so, kot dobro kaže obdobje 
polpretekle zgodovine v Mariboru, tudi predmet političnih teženj in izkazovanja moči oblastnih 
struktur, kjer je bolj kot osebnost pomembna ideja, v kontekst katere se umešča. Pri tem se izrisuje, 
kar je ključno pri vlogi naročnikov: z izborom osebnosti in realizacijo spomeniških akcij sooblikujejo 
podobo mesta in njegovo identiteto.197

197 Članek je nastal na podlagi projekta umetnostne galerije Maribor, ki ga je podprla Mestna občina Maribor. Za 
posredovanje gradiva, informacije in dovoljenje za objave se zahvaljujem bredi Kolar sluga, andreji borin in 
zaposlenim v knjižnici ter na oddelku za dokumentacijo umetnostne galerije Maribor, zaposlenim na oddelku 
za dokumentacijo v Moderni galeriji, mag. Mojci jenko (narodna galerija), dr. bogu Zupančiču (Muzej za ar-
hitekturo in oblikovanje), Muzeju narodne osvoboditve Maribor, Pokrajinskemu arhivu Maribor, mag. Lilijani 
urlep (nadškofijski arhiv Maribor), narodni in univerzitetni knjižnici, vlasti Zorko, pokojnemu stojanu batiču, 
viktorju Gojkoviču, Dragu tršarju, Gabrijeli Kolbič, andreju Kogovšku, evi belak, andreju Furlanu, Damjanu 
Švarcu, Meti Kordiš, dr. Marjeti ciglenečki in dr. barbari Murovec. 
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Monuments of Notable Persons in Maribor 

The Role of Commissioners and Artists in the Second Half of the 20th 
and the Beginning of the 21st Century

Summary

Monuments of notable persons represent a large proportion of Maribor’s outdoor public sculpture. The 
majority are from the second half of the 20th century, although several works were executed after 2000. 
This article discusses the portrait-type monuments and clarifies the roles of commissioners and artists in 
their realization. The article also seeks to clarify how the type of a commission relates to the composition 
and style of the monument. 

after World War two, old monuments were removed or demolished and new ones had not yet been 
erected, leaving a gap in the monumental scenery of Maribor. The town authorities delayed the erection 
of new monuments for three reasons: firstly, during the post-war restoration of the city the construction 
of industrial and residential buildings had priority over monuments; secondly, a new urban plan of the 
town centre was expected and was only delivered in 1962, which was why the town authorities did not 
want to risk erecting the monuments in locations that might be transformed; thirdly, post-war Maribor 
was regarded primarily as an industrial city and not as an art centre, so monuments did not play such an 
important part in the construction of the city’s identity. however, the city authorities feared that such a 
suitable historical moment for the erection of monuments, especially those dedicated to the national Lib-
eration War (nob), would be missed. Therefore, in september 1952, the town People’s council (MLo) 
passed an agreement, based on a prior proposition by the Maribor union of cultural Workers (ZKD) and 
Maribor council for education and culture (sPK), which proposed the systematic erection of monu-
ments at locations, which would not be affected by the new urban plan. The erections of the following 
monuments were planned: monuments dedicated to the writer Prežihov voranc (1893–1950), writer 
josip jurčič (1844–1881), poet anton aškerc (1856–1912), educator henrik schreiner (1850–1920), lin-
guist Fran Miklošič (1813–1891), poet stanko vraz (1810–1851), sculptor Franc berneker (1874–1932) 
and journalist anton tomšič (1842–1871).

The majority of people to be represented in the proposed monuments had lived, been educated or 
worked in Maribor. The selection of the subjects was made on the basis of the Maribor ZKD’s report. The 
president of the ZKD, writer anton ingolič (1907–1992), was the major initiator of the new monuments. 
During the time of his presidency, the ZKD started to raise the question of monument erection. ZKD 
gave priority to monuments dedicated to josip jurčič, General rudolf Maister (1874–1934) and anton 
tomšič, as well as mentioning a monument to henrik schreiner. The ZKD proposed erecting monuments 
of smaller dimensions, e. g. busts, and placing them in the city park. The ZKD delivered the report to the 
sPK, which then shaped the proposal and presented it at the above-mentioned MLo meeting.

only three of the eight planned new monuments were erected. The old tomb monument dedicated 
to anton tomšič from 1875 was re-erected and the monument to Fran Miklošič was executed only in 
2000 on the initiative of university of Maribor, while a few subjects were added outside of the proposal as 
originally planned p (e. g. politician boris Kidrič (1912–1953), whose monument was erected in 1963).

During the time of the former Yugoslavia, the major commissioners were the Maribor municipality 
as well as various municipal bodies and local communities, followed by the veteran’s association (Zveza 
borcev), the university and primary schools. Minor commissioners were the diocese, military barracks 
and various associations. Following slovenian independence in 1991, the majority of monuments were 
commissioned by the university of Maribor, while the municipality managed to erect only one monu-
ment.
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Municipal commissions included major campaigns for monument erections, which were carried 
out as competitions or direct commissions. on the other hand, commissions by minor parties comprised 
smaller monuments, all of which were directly commissioned from selected sculptors. even though the 
competitions attracted sculptors from all over slovenia, the artists from the northeastern part of the 
country prevailed. The direct commissions were entrusted exclusively to sculptors from Maribor and 
northeastern slovenia. 

The committees that were making decisions about the selection of the models for the monumental 
monuments consisted of representatives of the commissioner and the experts. The committee for the 
selection of the model for the monument to boris Kidrič had numerous possibilities open, since the call 
did not prescribe any limitations on the style and composition of the monument. however, the rest of 
the competitions introduced conditions, which then had to be followed by the committees. in individual 
cases, such as the monument to the bishop anton Martin slomšek (1800–1862), executed in 1991, the 
committee was included in the preparation of the call. The competitions for the monuments to General 
Maister and bishop slomšek requested realism and recognisability. in the case of the monument to ru-
dolf Maister, this request of Maister’s combatants as key initiators of the monument was taken into con-
sideration. even though experts proposed the text for the competition for the monument to the bishop 
slomšek, they did not want to risk making unconventional requests for the monument of such an impor-
tant person as bishop slomšek, because it seemed “understandable that slomšek should be presented in 
such a way as he lives in the people’s memory and perception”.

The response of the sculptors to the open calls was poor. The reasons for such low participation 
lie in the competition conditions, which did not permit the more modern approaches, the low pay and 
the opinion among the sculptors that the winner had already been preselected from among the Maribor 
sculptors.

in the case of internal calls and direct commissions, the commissioners approached selected sculp-
tors whose work they already knew. internal competitions were organized for the monument to the com-
batants for the northern border (1957) and for the monument to boris Kidrič (1961). several notable 
middle-aged and younger generation sculptors were invited to participate. The course of the first call 
was complicated by a request from the town authorities, which affected the composition and stylistic 
approaches, while the second call proved that this kind of competition does not guarantee a model that 
was up to the commissioner’s expectations. in the end, the monument to boris Kidrič was executed as a 
direct commission, yielding a composition that surpasses the traditional two-part design and stands out 
from the other Maribor monuments of notable persons. The monument to Prežihov voranc (1968) was 
also executed as a direct commission. The author vlasta Zorko had enough artistic freedom to create an 
original composition, exceptional even in the broader slovenian space.

after 2000, there has been a noticeable decline in the interest in erecting monuments of notable 
persons in Maribor, where instead of commissions and competitions, donations as a means of monument 
erection have emerged.

The commissioners have shown relatively unified expectations of style, which is evident from their 
requests for realism in portrayal depictions. The selection of sculptors was in accordance with the com-
missioners’ requests. in the portrait sculpture, the majority of authors were following realism, which 
does not mean that they did not create using other stylistic approaches. Despite the fact that the Maribor 
monuments were executed over a time span of sixty years, when various art streams emerged in slove-
nian sculpture, leaving their trace in portrait sculpture as well, the stylistic analysis shows quite a homo-
geneous picture. The realistic portrayals prevail regardless of the type of commission. The interpretations 
may vary in terms of stylization and naturalism, and in single cases sculptors introduced picturesque and 
expressive accents, but the main theme is realism. a comparison of the portrait monument sculpture 
from the second half of 20th century in slovenia shows that realistic portraits prevail, only exceptionally 
were works in other artistic styles made, which represent either the sculptor’s personal style or the follow-
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ing of contemporary sculptural directions (e. g. works by jakob savinšek, janez boljka, Drago tršar and 
slavko tihec). The majority of Maribor monuments are designed as two-part compositions with a statue 
on a base. however, the compositions of monumental monuments show several inventive approaches, 
especially those designed by sculptors on their own, since the usual commissioners’ request was a full-
length figure.

The Maribor monuments to notable persons in a selection of portrayed individuals and their au-
thors (alojzij Kogovšek, Gabrijel Kolbič, stojan batič, vlasta Zorko, Miroslav Kostić, vasja ulrih, Drago 
tršar, viktor Gojkovič, Marjan Drev, alenka vidrgar, Gautam Pal, Peter Kaivalya torpy) and their for-
mal and stylistic approaches reflect the views and aspirations of the commissioners, as well as the artistic 
efforts of some sculptors. The key part the commissioners play is their awareness that by erecting monu-
ments they not only honour well-deserved individuals and place them on the map of public memory, 
but also form the identity of the city.
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Tina Košak
Picture Collections of the Counts of Herberstein. The 
Collections of Johann Ernst I and Johann Ernst II in 
Graz and Hrastovec Castle

The article is the second part of the study on the picture 
collections of the counts of herberstein in their styrian 
residences between the second half of the 17th and the 
end of the 18th century. based on archival sources and 
preserved paintings, it comprises an in-depth analysis 
of the picture collections of johann ernst i, count of 
herberstein (1671–1726), and johann ernst ii, count of 
herberstein (1709–1780), in Graz and hrastovec cas-
tle. archival sources reveal that the owner of the large 
picture collection in Graz, johann ernst i herberstein, 
bought hrastovec estate as early as around 1715 or 1716 
from the creditors of carl Friedrich count of herber-
stein, the son of erasmus Friedrich count of heberstein. 
in the purchase, the interior furnishings were included, 
together with paintings. after 1731, his son johann 
ernst ii renovated the residentialal wing of hrastovec 
castle and reorganised the collection by placing a larger 
number of paintings (including newly acquired land-
scapes and portraits) in wooden pannellings.

Key words: hrastovec castle, Graz, house of herberste-
in, johann ernst i count of herberstein (1671–1726), 
johann ernst ii count of herberstein (1709–1780), col-
lecting, painting, prices of paintings, probate inventori-
es, 18th century 

Tina Košak
Slikarske zbirke grofov Herberstein. Zbirki Janeza 
Ernesta I. in Janeza Ernesta II. v Gradcu in gradu 
Hrastovec 

Članek je drugi del študije o slikarskih zbirkah grofov 
herberstein v njihovih rezidencah na Štajerskem med 
sredino 17. in koncem 18. stoletja. v njem je na podlagi 
arhivskih virov in ohranjenega gradiva podana analiza 
slikarskih zbirk janeza ernesta i. grofa herbersteina 
(1671–1726) in njegovega sina janeza ernesta ii. grofa 
herbersteina (1709–1780) v gradu hrastovec pri Lenar-
tu in v njunih mestnih rezidencah v Gradcu. obenem 
vključuje nove ugotovitve o lastništvu gradu hrastovec, 
ki ga je janez ernest i. grof hrastovec okrog leta 1715 
kupil od upnikov Karla Friderika grofa herbersteina in 
ob tem prevzel tudi lastništvo tamkajšnje slikarske opre-
me. Po letu 1731, ko je grad prešel v last janeza ernesta 
ii., je bila ob celoviti prenovi notranjščina rezidenčnega 
trakta gradu temeljito preurejena tudi slikarska zbirka, 
katere del je bil, skupaj z novopridobljenimi slikami 
(zlasti krajinami in portreti), vstavljen v kvalitetne le-
sene opaže. 

Ključne besede: hrastovec, Gradec, rodbina herberste-
in, janez ernest i. grof herberstein (1671–1726), janez 
ernest ii. grof herberstein (1709–1780), slikarstvo, 
vrednosti slik, zapuščinski inventarji, zbirateljstvo, 18. 
stoletje

Ana Lavrič
Portrait Gallery of the Bishops of Lavant

The Lavantine portrait gallery was conceived in the 
1660s by bishop Maximilian Gandolf Kuenburg on the 
basis of a list of bishops produced by the cathedral dean 
augustin Mayr. The images of his predecessors, from the 
first Lavantine bishop on, are mainly imaginative, while 
the two most recent (stobaeus and Götz) were painted 
after printed models. The most outstanding feature of the 

Ana Lavrič
Portretna galerija lavantinskih škofov

Lavantinsko portretno galerijo je v šestdesetih letih 
17. stoletja na osnovi seznama škofov, ki ga je sestavil 
stolni dekan avguštin Mayr, zasnoval škof Maksimili-
jan Gandolf Kuenburg. Podobe predhodnikov, ki jih je 
dal naslikati od prvega škofa dalje, so večinoma fiktivne, 
dva izmed zadnjih (stobej in Götz) pa sta že naslikana 
po grafični predlogi. Posebnost galerije je serija dvojnih 
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gallery is a series of double portraits (reaching the mid-
eighteenth century), painted according to three differ-
ent typological patterns (baroque remodelled medieval, 
renaissance and representative baroque), conforming 
to the period of the bishops’ lives and the corresponding 
historical styles. Most of the questions regarding the au-
thors of the portraits remain unanswered (only two sin-
gle portraits are signed). The research presented in the 
article draws on comparative material, while the second 
part of the article is a catalogue of the portraits. 

Key words: betnava, Klagenfurt, Maribor, sankt an-
drä im Lavantthal, seckau, seggau, Lavantine bishops, 
christian heinrich hanson, Loy hering, Maximilian 
Gandolf Kuenburg, hans Paldauf, angelo Putti, joseph 
Wachtl, codex Mayr, portrait gallery, portrait painting

portretov (ti segajo do srede 18. stoletja), sestavljena iz 
treh tipoloških vzorcev (barokizirano srednjeveški, re-
nesančni in reprezentančno baročni), ki se prilagajajo 
življenjskemu času škofov in ustreznim slogovnim ob-
dobjem. vprašanje avtorstva portretov ostaja odprto 
(signirana sta le dva enojna). v raziskavo je pritegnjeno 
komparativno gradivo. v drugem delu članka so portre-
ti predstavljeni kataloško. 

Ključne besede: betnava, celovec, Maribor, seckau, 
seggau, Šentandraž, lavantinski škofje, christian hein-
rich hanson, Loy hering, Maksimilijan Gandolf Kuen-
burg, hans Paldauf, angelo Putti, jožef Wachtl, codex 
Mayr, portretna galerija, portretno slikarstvo 

Andreja Rakovec
Monuments of Notable Persons in Maribor. The Role 
of Commissioners and Artists in the Second Half of the 
20th and the Beginning of the 21st Century

Monuments of notable persons represent a large propor-
tion of Maribor’s outdoor public sculpture. This article 
discusses the portrait-type monuments from the 1950s 
until the present time. The circumstances of monument 
erections are presented using selected examples, from 
the commissioning of the monuments by cultural or-
ganisations and city authorities to the role of the com-
missioners in the realization of the monument and their 
influence on its composition and style. The article begins 
with the proposition of new monuments by the Maribor 
council for education and culture in 1952 and follows 
the commissioning and realization of monuments until 
the end of the 1980s. The majority of Maribor monu-
ments were erected during this period, with the ma-
jor monument projects taking place and open calls for 
artists and direct commissions being organized. since 
slovenian independence in 1991, there have been no 
major monument projects and the commissioners have 
changed as well. During the time of the former Yugo-
slavia, the Maribor municipality was the major commis-
sioner of such works, but after slovenian independence 
the university of Maribor became the leading commis-
sioner. 

Key words: Maribor, contemporary art, notable persons, 
portrait, public monuments, sculpture, 20th century

Andreja Rakovec
Mariborski spomeniki znanim osebnostim. O vlogi 
naročnikov in umetnikov v drugi polovici 20. in na 
začetku 21. stoletja

spomeniki znanih osebnosti predstavljajo obsežen sklop 
mariborskega kiparstva v zunanjem javnem prostoru. v 
prispevku so obravnavani spomeniki s portretnimi upo-
dobitvami, ki so nastajali od petdesetih let 20. stoletja 
do danes. na obravnavanih primerih so predstavljene 
okoliščine nastanka spomenikov, in sicer od načrtovanja 
spomeniških akcij s strani kulturnih organizacij in me-
stnih oblasti do vloge naročnikov pri njihovi realizaciji 
in njihovega vpliva na zasnove in slogovne rešitve spo-
menikov. Prispevek izhaja iz predloga načrtovanih po-
stavitev, ki ga je izoblikoval svet za prosveto in kulturo 
v Mariboru leta 1952, in obravnava njegovo realizacijo 
v obdobju do konca osemdesetih let 20. stoletja. tedaj 
je Maribor dobil večino spomenikov, organizirane so 
bile velike spomeniške akcije z natečaji in neposrednimi 
naročili. v obdobju samostojne slovenije ni bilo več ve-
likih spomeniških akcij, spremenila se je tudi naročniška 
struktura. največji naročnik v obdobju jugoslavije je bila 
mariborska občina, po osamosvojitvi slovenije pa je vo-
dilno mesto prevzela mariborska univerza.

Ključne besede: Maribor, javni spomeniki, kiparstvo, 
portret, sodobna umetnost, znane osebnosti, 20. stoletje
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Mirjana Repanić Braun
Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck. 
On the Commission Circumstances and Authorship of 
the Plague Column in Osijek

The holy trinity plague column erected in 1728–30 on 
the main square in the Fort of osijek, as it can be seen 
today, is not a homogenous work, for it was expanded in 
the second half of the 18th century with four sculptures. 
one of them, st john of nepomuk, was originally placed 
in front of the Water Gate in osijek on the Drava river, 
and the other three were brought from the valpovo and 
novograd Gates. information about the author of the 
high-quality sculptures that originally belonged to the 
monument has not been found and the authorship has 
not yet been the subjected to extensive disputes, because 
a little known sculptor joseph Gerrupp from Maribor, 
who obtained the citizenship in osijek in 1726, has been 
generally accepted as the author of the column. in her 
book on the baroque sculpture of northern croatia, Do-
ris baričević deals with the Plague column only briefly, 
noting that the author of the sculptures might be a for-
eigner from one of the art centres. Following this sug-
gestion, the monument is considered in relation to the 
achievements in public sculpture in Maribor and Graz 
of the same period and attributed to johann jacob schoy 
and his workshop.

Key words: Graz, Maribor, osjek, johann stephan von 
beckers, ana Maria Petrasch, Maximilian Petrasch, jo-
hann jakob schoy, baroque, osijek’s Fort, 18th century

Mirjana Repanić-Braun
Hoc protegente secura stat inclita urbs Esseck. 
O okoliščinah naročila in avtorstvu kužnega 
znamenja v Osijeku 

Znamenje svete trojice, postavljeno v letih 1728–1730 
na glavnem trgu v osiješki trdnjavi, danes ni enovito 
delo, saj so mu bili v drugi polovici 18. stoletja doda-
ni štirje kipi. eden od njih, sv. janez nepomuk, je stal 
prvotno pred osiješkimi vodnimi vrati na Dravi, drugi 
trije pa so bili prineseni z valopovskih in novogradskih 
mestnih vrat. arhivskih podatkov o avtorju kvalitetnih 
kiparskih del, ki so sestavljala prvotno znamenje, ne po-
znamo, o vprašanju avtorstva pa se doslej ni veliko raz-
pravljalo, saj je znamenje splošno veljalo za delo slabo 
poznanega mariborskega kiparja josepha Gerrupa, ki 
je leta 1726 postal osiješki meščan. Doris baričević je v 
knjigi o baročnem kiparstvu severne hrvaške omenila, 
da bi bil avtor znamenja lahko prišel iz kakega tujega 
umetnostnega središča. sledeč temu namigu, avtorica 
analizira spomenik v povezavi s sočasno baročno javno 
plastiko v Mariboru in Gradcu in ga pripisuje janezu ja-
kobu schoyu in njegovi delavnici.

Ključne besede: Gradec, Maribor, osjek, johann ste-
phan von beckers, ana Maria Petrasch, Maximilian 
Petrasch, janez jakob schoy, barok, kužno znamenje v 
osjeku, 18. stoletje

Polona Vidmar
“The Man Who Created so Much Beauty”. 
The Gemonan Painters Francesco and Felice Barazzutti 
in Maribor and Elswhere in Styria

Little attention has been paid to the extensive artistic 
oeuvres of Francesco and Felice barazzutti in styria. 
Francesco‘s most important work in this region is a ceil-
ing painting in the festive hall of Goedel-Lannoy Palace 
in Maribor, one of the rare historicist secular murals in 
slovenia. This article sheds light on the reception of this 
ceiling painting as well as the cooperation between its 
experienced commissioner and the painter. Working in 
styria for five decades, Felice created numerous oil, wall 

Polona Vidmar
»Mož, ki je ustvaril toliko lepega.« 
Huminska slikarja Francesco in Felice Barazzutti 
v Mariboru in na Štajerskem 

obsežnima opusoma Francesca in Feliceja barazzuttija 
na Štajerskem je bilo doslej posvečeno malo pozornosti. 
Francescovo najpomembnejše delo na tem območju je 
poslikava stropa slavnostne dvorane v palači Goedel-
-Lannoy v Mariboru, ki sodi med redke profane histo-
ristične poslikave na slovenskem. Prispevek razkriva 
način sodelovanja med razgledanim naročnikom in 
slikarjem ter recepcijo poslikave. Felice je v petih de-
setletjih delovanja na Štajerskem ustvaril številne oljne 
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and ceiling paintings, and also restored baroque murals 
and paintings. however, his early works fell short of re-
quired standards; it was only later, when he produced 
paintings for the altars made by the artists from archi-
tect hans Pascher‘s circle, that he improved his painting 
technique. his best works were produced in later life, 
when his talent for decorative elements was revealed. in 
this article, art sources are introduced which were used 
by barazzutti, including works by joseph Führich, julius 
schnorr von carolsfeld, Gustav Doré and raphael.

Key words: styria, Felice barazzutti, Francesco baraz-
zuti, hermann Goedel-Lannoy, hans Pascher, art com-
missioners, church painting, historistic painting, wall 
painting

slike, stenske in stropne freske ter restavriral baročne 
poslikave in slike. v zgodnjem obdobju njegovo delo 
ni dosegalo obrtniških standardov, risarske, slikarske 
in tehnološke spretnosti je bistveno izboljšal šele ob 
ustvarjanju slik za oltarje, ki so jih izdelovali umetniki 
iz kroga arhitekta hansa Pascherja. najkakovostnejša so 
njegova pozna dela, v katerih pride do izraza njegova 
nadarjenost za dekorativno. v prispevku so identificira-
ni likovni viri za freske, med katerimi prevladujejo dela 
josepha Führicha, juliusa schnorra von carolsfelda, 
Gustava Doréja in raffaella. 

Ključne besede: Štajerska, Felice barazzutti, Francesco 
barazzuti, hermann Goedel-Lannoy, hans Pascher, 
cerkveno slikarstvo, historistično slikarstvo, stensko sli-
karstvo, umetnostni naročniki
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Francesco Barazzutti: Rešitev Maribora pred osmanskim obleganjem leta 1532, 

1882–1883, Palača Goedel-Lannoy, Maribor 
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