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Slikanje in cvetje, likovna in vrtna kultura, sta v devetnajstem 
stoletju tesno povezani, v naši dediščini pa nikoli prej niti 
pozneje tako žlahtno prepleteni kot v življenju in delu grofice 
Marije Auersperg Attems. Ob stoletnici Narodne galerije leta 2018 
sta Arboretum Volčji Potok in Narodna galerija zasnovala skupen 
projekt, v okviru katerega so izbrane reprodukcije umetnin iz 
Narodne galerije krasile vstopni drevored v Arboretum. Med 
likovnimi upodobitvami cvetja so botanikom pritegnila pozornost 
nenavadno realistično naslikana bidermajerska tihožitja 
slikarke, ki se je podpisovala MAA. Za začetnicami se skriva 
ime grofice Marije (Rozalije) Attems Auersperg. Iz radovednosti 
znanstvenikov, iz želje najti prave odgovore na vprašanja in 
priti domnevam do dna, je nastal nov projekt in zbornik, ki 
pojasnjuje življenje, delo, družino in družbo, v kateri je živela 
Marija Auersperg Attems. Za ta čas je bilo značilno zanimanje 
za svet okrog sebe, za okolje, ki se je hitro spreminjalo v 
vseh razsežnostih. Na novo odkrita narava se je zaradi nagle 
industrializacije spreminjala, razvoj tehnike – od elektrike do 
prevoznih sredstev – je vplival na preoblikovanje družbe in 
njenih vrednost, pri tem pa umetnost ni bila izvzeta. 

Grofica Marija Rozalija Attems se je rodila v pomlad 1816, ko 
so prvi brsti že naznanjali bogato zelenje v okolici rodnega 
Gradca. Privlačna, razgledana in izobražena, premožna ženska 
iz odlične plemiške družine, kakršno nam razkriva mladostni 
akvarelni portret, si ne bi mogla želeti bolj primernega moža, 
kot je bil prav tako izobraženi, premožni, visoko na družbeni 
lestvici in skoraj na isti dan rojeni, le deset let starejši, grof 
Anton Aleksander, prvorojenec iz družine Auersperg, ki ga bolje 
poznamo pod psevdonimom Anastazij Grün. Z njuno poroko leta 
1839 sta se povezali dve stari, zelo ugledni plemiški rodbini, ki 
sta pustili trajen pečat v naši zgodovini. Anton Aleksander ni bil 
le premožen dedič, temveč uspešen gospodar obsežnih posesti, 
liberalni (!) politik in pesnik, celo Prešernov prijatelj; živel je med 
Gradcem, Šrajbarskim turnom, Dunajem in Dornavo. Redko se 
zgodi, da je kako zasebno življenje v vseh raznovrstnih oblikah 
tako dobro dokumentirano v besedi in sliki kakor v njunem 
primeru. Kljub večstoletni družinski tradiciji obeh zakoncev 
danes ugotavljamo, da sta živela in delovala presenetljivo 
moderno, kar se odraža tudi v sodobni, meščanski bidermajerski 
opremi njunega domovanja.

Delo Marije Auersperg Attems je, v nasprotju z njenim 
soprogom, slabo poznano, kar lahko mirno pripišemo majhnemu 
interesu zgodovine za ženske kariere. Živela je v času, ko je 
moška kultura izrazito prevladovala nad žensko in je slednji 
odmerjala nekaj prostora le v družinskem okolju, v javno sfero je 

PREDGOVOR

prodrla zgolj izjemoma. Kljub odlično dokumentiranemu življenju 
z zapisi, pismi, pričevanji, fotografijami interjerjev in vrtov in 
navkljub opusu nadarjene umetnice jo zares odkriva šele naš čas. 

Zbornik, ki je pred nami, ta dolg v veliki meri popravlja. Široko 
zastavljen, skoraj kot nekakšna enciklopedija, pred nami 
razgrinja celo paleto znanja, od zgodovine do naravoslovja. 
Urednica Mateja Račevski Mladenov je zbrala strokovnjake 
s posamičnih področij, ki v svojih razpravah sistematično 
predstavljajo, analizirajo in komentirajo podatke ter tako 
pojasnjujejo ne le delo grofice Auersperg, temveč ambiciozno 
zarisujejo velik del devetnajstega stoletja in družbe, v kateri je 
živela. 

Pronicljiva opazovalka narave je ustvarjala cvetlična tihožitja 
brez formalne slikarske izobrazbe, saj ta ženskam ni bila 
omogočena. Nesporen talent, zanimanje za vrtno kulturo in 
botaniko ter naslon na sodobne slikarje so ji omogočili, da je 
ustvarila zavidanja vreden opus, ki pa se je le delno ohranil. 
Že umetnostna zgodovina je domnevala, da so upodobitve 
cvetja na grofičinih tihožitjih verodostojen odraz narave. Zdaj 
je naravoslovna znanost s svojimi merljivimi metodami in 
morfološkimi kazalci to domnevo potrdila in celo razširila s 
trditvijo, da gre pri večini upodobljenih cvetov za botanično 
preciznost. V njenih slikah ni metafor in skritih pomenov, 
simbolike cvetja ali barv. Gre za natančen zapis, za dialog med 
naravo in slikarstvom. V nasprotju s starejšimi umetniki, ki so 
v naslikane vaze zbrali cvetlice iz različnih letnih časov in so 
gledalca nagovarjali s simboliko barv in oblik, je Marija Auersperg 
Attems z ostrim pogledom izkušene floristke s čopičem natančno 
zapisovala širok nabor domačih in tujih, starih in še čisto 
novih, redkih vrst, ki jih je s strastjo gojila v svojih vrtovih in 
rastlinjakih.

Čeprav se je ohranilo le za peščico tihožitij Marije Auersperg 
Attems, so danes priljubljeni eksponati v redkih javnih zbirkah. 
Z eleganco, ljubeznivostjo in mirom nagovarjajo današnji čas, 
tako drugačen od »podaljšanega« bidermajerja druge polovice 
devetnajstega stoletja.

Barbara Jaki, 
direktorica Narodne galerije
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POVZETEK

Grofica Marija Auersperg Attems se je v zgodovino zapisala kot 
nadarjena slikarka tihožitij, vendar njenega dela ne moremo 
vrednotiti, ne da bi upoštevali družinske okoliščine, v katerih je 
živela in ustvarjala. Prispevek tako na kratko oriše zgodovino 
njene rodbine – grofov Attemsov – in zgodovino rodbine njenega 
moža grofa Antona Aleksandra Auersperga. Izpostavljene so 
poglavitne točke njunega skupnega življenja, od poroke julija 
1839 in rojstva edinca Teodorja skoraj dvajset let pozneje, 
nekoliko je prikazana tudi dinamika njihovega vsakdanjega 
življenja, ki se je nekoliko razlikovala od ustaljenih navad v 
takratni plemiški družbi. Posebna pozornost je namenjena 
odnosom med družinskimi člani, ki se na poseben način izrazijo 
v njihovih oporokah. Ti dokumenti razkrivajo usodo družinskega 
premoženja, med drugim tudi slik Marije Auersperg Attems.

Ključne besede: grofica Marija Auersperg Attems, Anastasius Grün, družina 
Attems, družina Auersperg, oporoke

MICI SE POROČI

Leta 1839 je 10. julij padel na sredo in v Gradcu, glavnem mestu 
dežele Štajerske, je bilo še posebej slovesno. Možila se je namreč 
grofična Marija Attems, za družino in prijatelje Mici (Mitzi), 
triindvajsetletna hči štajerskega deželnega glavarja grofa Ignaca 
Attemsa. Njen bodoči mož je bil deset let starejši Anton Aleksander 
Auersperg, ki je takrat že slovel kot pesnik s psevdonimom 
Anastasius Grün.1 Neki sodobnik je v spominih na ta dogodek pol 
stoletja pozneje zapisal, da je ženin nosil modro bojno uniformo 
kranjskih deželnih stanov s škrlatno rdečim ovratnikom in 
manšetami, zlatimi epoletami in bordurami, nevesta pa je imela na 
sebi belo obleko iz atlasa in venček iz mirte v plavih laseh.2 

1 Anton Aleksander Auersperg ni bil zgolj pesnik, temveč tudi razvpit politik in 
zemljiški posestnik. O njem je izšlo veliko člankov in monografij, v nemškem in 
tudi slovenskem jeziku. Zadnja in najtemeljitejša knjiga doslej je izpod peresa 
Dietmarja Scharmitzerja (Anastasius Grün (1806–1876). Leben und Werk) iz leta 2010. 
V njej je tudi obsežen seznam literature o tej zanimivi osebnosti. 

2 Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 166–167. Očividec je bil Karl Gottfried vitez Leit-
ner, spomine pa je pod naslovom »Zur Biographie AG's« objavil leta 1890 v Franzos' 
Deutsche Dichtung VIII.

GROFICA MARIJA AUERSPERG ATTEMS 
IN NJENA DRUŽINA 
Doc. dr. Miha Preinfalk
ZRC SAZU Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Poroka je bila v cerkvi graške mestne župnije sv. Krvi.3 Kot priči 
sta nastopila nevestin stric grof Franc Anton Attems (1783–1847) 
in njegov zet grof Jožef Kottulinsky (1806–1878). Poročnega 
obreda se je nenapovedano udeležil tudi član cesarske družine 
– nadvojvoda Janez, ki je izvedel, da se moži hči njegovega 
prijatelja Ignaca Attemsa, in je še prašen od poti pohitel v cerkev. 
Nevesti je menda rekel: »Bodi, Mici, vedno z njim, da ne bo spet 
sam hodil na samotne nevarne sprehode!« ter se tako pošalil 
na račun ženina in njegove razvpite pesniške zbirke Sprehodi 
dunajskega pesnika (Spaziergänge eines Wiener Poetes). Po 
poroki se je mladi par odpravil na Šrajbarski turn, kjer je kmalu 
zatem izbruhnil požar in precej poškodoval grajsko streho.4

Tako se je začela skupna pot kranjskega grofa in štajerske 
grofice, ki je trajala do njegove smrti 37 let pozneje. Čeprav 
sta oba pripadala starim, uglednim in premožnim grofovskim 
rodbinam, katerih življenjski prostor so bile predvsem 
notranjeavstrijske dežele, so bile poročne zveze med njima 
sorazmerno redke, v povprečju ena na vsako stoletje.5

NA KRATKO O ŽENINOVI RODBINI …

Rodbinske korenine grofa Antona Aleksandra Auersperga 
so segale globoko v srednji vek. Prve člane rodbine v virih 
zasledimo že sredi 12. stoletja, posredni, a precej zanesljivi 
dokazi pa kažejo na to, da so njihovi začetki na Kranjskem 
vsaj stoletje starejši. Rodbina, ki je bila sprva svobodnega 
rodu, je sredi 13. stoletja izumrla in nasledili so jo nesvobodni 
ministeriali, ki so uporabljali isto ime in grb, kar kaže na njihovo 
medsebojno sorodstveno povezavo. »Novi« rodbini Turjaških 
je v naslednjih stoletjih uspelo, da se je družbeno povzpela, 
ozemeljsko okrepila in presegla ozke meje dežele Kranjske – že 

3 DGS, Pfarre Graz – Hl. Blut, TrB 1828–1842, fol. 195. Leitner je sicer zapisal, da je 
bil poročni obred v cekvi Mariahilf (gl. Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 166–167).

4 Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 167; Schlossar, Anastasius Grün I, str. 116.
5 Leta 1670 se je Marija Izabela Auersperg s Turjaka poročila z Janezom Gašper-

jem Attemsom, leta 1705 pa je Marija Suzana Auersperg s Šrajbarskega turna kot 
vdova postala žena Andreja Viktorja Attemsa. Četrta poročna zveza med obema 
rodbinama se je zgodila leta 1935, ko sta se poročila zadnji turjaški graščak Her-
ward Auersperg in Marie-Edith Attems iz furlanskega Cervignana (gl. Preinfalk, 
Auerspergi, str. 106, 140, 193).
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v 15. stoletju so njeni člani svojo interesno sfero in življenjsko 
okolje začeli širiti v sosednje dežele, sprva na Štajersko, Koroško 
in Hrvaško, kasneje pa tudi v Zgornjo in Spodnjo Avstrijo, na 
Tirolsko, Češko in Ogrsko. 

Na podlagi geografske razširjenosti se je nekdaj enotna rodbina 
razcepila na več linij, te pa na več stranskih vej, ki so se 
večinoma imenovale po gospostvih, na katerih so (vsaj sprva) 
živele. Glavne poteze je rodbina kot celota dobila v zgodnjem 
novem veku. Tako se je konec 15. stoletja v Spodnji Avstriji 
oblikovala tako imenovana avstrijska ali volkardinska linija, na 
Kranjskem pa je ostala (glavna) kranjska ali Pankračeva linija, 
od katere se je sredi 17. stoletja odcepila knežja linija. Vse 
tri linije so se obdržale do 20. stoletja, le avstrijska oziroma 
volkardinska linija je po moški strani ugasnila leta 1944.6

Anton Aleksander Auersperg, ki se je leta 1839 ženil z Marijo 
Attems, je pripadal kranjski liniji, natančneje njeni veji na 
Šrajbarskem turnu v Leskovcu pri Krškem. Začetki omenjene 
veje segajo v sredo 17. stoletja, ko je gospostvo Šrajbarski turn 
kupil grof Herbard Auersperg (1613–1669) in tako zagotovil 
lastno rodbinsko vejo, ki se je obdržala dve stoletji in pol. 
Herbardovemu praprapravnuku Antonu Aleksandru je kot še ne 
dvanajstletnemu fantiču družinska posest formalno pripadla 
po zgodnji očetovi smrti leta 1818. Mladi dedič je otroštvo sicer 
preživel na Šrajbarskem turnu, vendar so ga pri sedmih letih 
poslali v šole na Dunaj. Na Šrajbarski turn se je vrnil šele leta 
1831, ko je tudi dejansko prevzel njegovo upravo.7

Takrat je začel misliti tudi na družino. Biografi so njegovo prvo 
veliko ljubezen, baroneso C., »razkrinkali« kot baronico Codelli. 
Zveza se menda ni obnesla predvsem zaradi nasprotovanja 
stare baronice Codelli, ki se ji hčerkin izbranec očitno ni zdel 
primeren snubec. Druga ljubezen mladega pesnika naj bi, po 
sicer nedokazanih podatkih, veljala njegovi sorodnici in sosedi 
z Mokric, grofici Emiliji Auersperg. Toda tudi ta zveza je bila 
brez prihodnosti. Novembra 1838 je Emmy pri rosnih dvajsetih 
letih nenadoma umrla za škrlatinko.8

Marija Attems, ki je pozneje dejansko postala njegova žena, 
tako vsekakor ni bila njegova prva izbira. Menda sprva, ko so 
mu jo predstavili kot potencialno nevesto, nad njo niti ni bil 
preveč navdušen. Ker pa se je v Gradcu pogosto zadrževal v hiši 
njenega očeta Ignaca Attemsa, se je njegovo srce nazadnje le 
ogrelo za grofično, ki so jo sodobniki opisovali kot izobraženo 

6 Rodbina Auersperg je bila podrobno predstavljena v Preinfalk, Auerspergi. Po sledeh 
mogočnega tura, in v nemški različici Preinfalk, Auersperg. Geschichte einer europäischen 
Familie.

7 O veji Auerspergov s Šrajbarskega turna gl. Preinfalk, Auerspergi, str. 189–211.
8 Schlossar, Anastasius Grün I, str. 113–114; Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 165.

in srčno dobro mladenko z velikim slikarskim talentom.9 Pozimi 
1839 so oznanili njuno zaroko.10

… IN NEKOLIKO VEČ O NEVESTINI

Če se je ženin ponašal s častitljivo rodbinsko zgodovino in 
slavnimi predniki, pa po drugi strani tudi nevesta in njena 
rodbina nista prav nič zaostajali. Attemsi so dobili ime po gradu 
Attems v Furlaniji (Ahten pri Nemah), ki leži na slovensko-
romanski etnični meji, severovzhodno od Vidma (Udine). Prve 
omembe gradu segajo v začetek 12. stoletja, njegovi začetki pa 
so še starejši. Nekateri zgodovinarji prve Attemse povezujejo z 
nemškimi grofi Montfort, nekoliko oprijemljivejše sledi pa pustijo 
Attemsi šele v 13. stoletju, ko se razcepijo na liniji Attems-Orso 
in Attems-Trident. Za slovensko zgodovino je pomembnejša 
slednja, saj iz nje izhajajo tiste veje, ki so do 20. stoletja živele in 
delovale na ozemlju nekdanje habsburške monarhije. 

Vzpon rodbine Attems je tesno povezan s prehodom goriške 
grofije pod habsburško oblast po letu 1500. Frideriku Attemsu 
(1447–1517), ki je zasedal visok položaj dvornega kanclerja že pod 
zadnjim goriškim grofom Leonardom, je novi goriški deželni 
knez, cesar Maksimilijan I., malo pred njegovo smrtjo ponudil 
mesto vladnega svetovalca. Tako se je začela tkati tesna vez med 
Attemsi in habsburškimi deželami. V prvi polovici 16. stoletja 
so Attemsi živeli pretežno še na svojih furlanskih in goriških 
posestih ter tam zasedali visoke položaje kanclerjev, svetovalcev 
in deželnih glavarjev. Na Goriškem je bila njihova pomembna 
posest Sveti Križ (danes Vipavski Križ) v Vipavski dolini, ki ga je 
od grofov Thurn-Valsassina leta 1605 kupil Friderikov pravnuk 
Herman Attems (1564–1611). Tega leta je bil Herman tudi povišan 
v baronski stan in dobil predikat, ki je vključeval njegovo 
svetokriško posest (25 let kasneje je njegova vdova Uršula skupaj 
z otroki prejela še grofovski naziv). Tako se je oblikovala linija, 
ki se še danes uradno imenuje Attems-Heiligenkreuz. Na ta 
način se razlikuje od druge, prav tako še obstoječe linije Attems-
Petzenstein, ki je nastala sredi 16. stoletja, ko je Hermanov 
mrzli stric Andrej Attems (1527–1597) zgradil palačo v Peči (nem. 
Petzenstein, danes Peci v bližini Mirna, na italijanski strani 
meje). Nadvojvoda Karel je podelil peški palači pravico do azila, 
Andreju Attemsu pa predikat Attems-Petzenstein. Oba gradova, 
ki sta dala ime različnim linijam Attemsov, sta danes ruševini, 
v Vipavskem Križu pa še stoji kapucinski samostan, ki so ga 
Attemsi dali zgraditi v 30. letih 17. stoletja.

Leta 1582 se je Friderikov vnuk Jakob Adam Attems (1526–1590) 
na povabilo nadvojvode Karla preselil v Gradec in s tem svojim 

9 Marija Attems je v zgodovini znana predvsem kot slikarka tihožitij. O njenem 
slikarskem ustvarjanju gl. predvsem zbornik razprav z naslovom Grofičini šopki. 
Barbara Jaki v svojem prispevku (Slikarka, str. 21) ugotavlja, da je bilo njeno 
obvladovanje perspektive nekoliko šibko, da pa so »njene cvetlice izrisane z veščo 
roko in botanično natančnostjo«. O njenem ustvarjanju gl. tudi Tavčar, Grofičinim 
šopkom ob rob, str. 171–177; Kamin Kajfež, Marija Auersperg Attems, str. 10–15.

10 Schlossar, Anastasius Grün I, str. 114; Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 166.
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potomcem odprl nov življenjski prostor – Štajersko.11 Rodbina se 
je nato v tej habsburški deželi razcvetela z njegovim pravnukom 
Ignacem Marijo (1652–1732), ki je bil kot bogat zemljiški 
posestnik in podpornik umetnosti ena najpomembnejših 
osebnosti štajerske zgodovine na prelomu 17. in 18. stoletja. 
Medtem ko je njegov starejši brat Janez Franc Anton (1645–1710) 
nadaljeval tako imenovano svetokriško vejo Attemsov, je Ignac 
Marija poskrbel za novo družinsko vejo, ki se je poimenovala 
po Slovenski Bistrici, eni od njegovih številnih posesti. Ignac 
Marija je bil namreč znan po tem, da je kapital pametno vlagal 
v nepremičnine in z dobrim gospodarjenjem postal eden 
najpremožnejših plemičev na Štajerskem. V njegovo posest so 
tako konec 17. in v prvih desetletjih 18. stoletja poleg Slovenske 
Bistrice prešla še gospostva in gradovi Štatenberg, Podčetrtek, 
Hartenštajn, Pilštanj, Brežice in Brestanica, s katero je združil 
Turn pod Brestanico, kupil pa je tudi gospostvo Gösting pri 
Gradcu z uradom Aigen. Svoje nepremičnine je Ignac Marija 
spreminjal v arhitekturne umetnine (eno njegovih najbolj 
veličastnih naročil je na primer poslikava viteške dvorane v 
brežiškem gradu). V ta namen je najemal priznane arhitekte 
in slikarje in s svojimi umetnostnimi naročili usmerjal in 
zaznamoval baročno produkcijo na Štajerskem.12

Smisel za umetnost so podedovali tudi njegovi potomci, na 
primer njegov najstarejši sin in nadaljevalec slovenskobistriške 
veje, Franc Dizma (1688–1750), ki je prav na očetovo pobudo na 
Štajersko poklical italijanskega arhitekta Camesinija, da mu je 
ta zgradil novi dvorec Štatenberg. Franc Dizma je bil tudi tisti, 
ki je za svojega mlajšega brata Tadeja Kajetana kupil gospostvo 
Dornava,13 torej posest, ki jo je v začetku 60. let 19. stoletja 
podedovala Frančeva prapravnukinja Marija Attems, takrat 
seveda že poročena Auersperg.

Attemsi so bili ena tistih rodbin, ki jim potomcev, predvsem 
moških, ni nikoli primanjkovalo. Glavnino posesti, ki je bila v 
veliko primerih spremenjena v fidejkomis (torej je bila nedeljiva), 
je ponavadi dedoval najstarejši sin, mlajši sinovi pa so se morali 
zadovoljiti z manjšo posestjo, si poiskati bogate neveste ali pa so 
delali kariero v vojski ali Cerkvi.

Vejo v Slovenski Bistrici je za Francem Dizmo nadaljeval njegov 
najstarejši sin Ignac Marija ml. (1714–1762), za tem pa njegov 
najstarejši sin Ferdinand (1746–1820), cesarsko-kraljevi pravi 
tajni svetnik in komornik, ki ga je cesar Franc II. leta 1801 
imenoval za štajerskega deželnega glavarja. Kot človek kulture 

11 O rodbini Attems na splošno glej na primer Ilwof, Die Grafen von Attems, ter Frank 
in Šerbelj, Kratka zgodovina, str. 144–161 (s tam navedeno literaturo). Daleč najob-
sežnejše delo Attemsih je sicer sredi 20. stoletja napisala članica te rodbine Maria 
Viktoria Attems-Pallavicino (Die Mini-Familiengeschichte der Attems), vendar njeno 
besedilo, ki je bilo dokončano leta 1970, ni bilo nikoli objavljeno, ampak je ostalo v 
tipkopisu. Posamezne izvode hranijo člani rodbine ali njihovi sorodniki, en izvod 
pa je na ogled tudi v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu.

12 O Ignacu Mariji Attemsu gl. npr. Murovec, Historizirana podoba naročnika, str. 
113–131; Zadravec, Postavitev in postavljavec, str. 100–114.

13 Frank in Šerbelj, Kratka zgodovina, str. 148. O Francu Dizmi tudi Attems-Pallavici-
no, Die Mini-Familiengeschichte, VI/2.

in omike je bil Ferdinand pobudnik ustanovitve graškega 
Joanneuma in njegov kurator, zaslužen pa je bil tudi za to, da 
so štajerski deželni stanovi leta 1803 kupili zdravilne vrelce v 
Rogaški Slatini. Tako je ponovno oživil tamkajšnje zdravilišče 
in poskrbel za razvoj zdraviliškega turizma. Po njem se je dolgo 
časa imenoval eden od tamkajšnjih vrelcev – Ferdinandov vrelec 
(zaprt 1952), nanj pa v Rogaški Slatini še danes spominjata 
bronast doprsni kip in portret v zdraviliški Kristalni dvorani.14

Mesto štajerskega deželnega glavarja je zasedal tudi Ferdinandov 
sin Ignac (1774–1861), čigar zasluga je bila preusmeritev južne 
železnice prek prelaza Semmering na Gradec in Maribor.15  
Pomembno vlogo pa je igral tudi v življenju slikarke Marije 
Attems – bil je namreč njen oče.

Ignac je bil sicer poročen dvakrat. Prva žena grofica Antonija 
Chorinsky (1787–1809) mu je rodila tri otroke in umrla kmalu po 
rojstvu sina Ferdinanda leta 1809. Pet let pozneje, aprila 1814, 
se je Ignac še enkrat sprehodil pred oltar. Tokrat se je odločil 
za grofico Alojzijo Inzaghi (1793–1879), ki je sodila v njegovo 
razširjeno družino – bila je namreč pastorka očetove sestrične 
Rozalije Inzaghi, rojene Attems (1761–1841). V drugem zakonu 
se je Ignacu najprej rodil sin, ki so ga prav tako poimenovali 
Ignac, a je umrl že po nekaj mesecih.16 Njemu je nato sledila 
Marija, ki so jo rojenice obdarile s slikarskim talentom. Sicer 
suhoparna krstna knjiga graške mestne župnije sv. Krvi 
razkriva, da je Marija luč sveta ugledala 10. aprila 1816 ob četrt 
čez tretjo uro popoldne, in sicer v poslopju, ki je nosilo hišno 
številko Herrengasse 196. Novorojenko so krstili že dve uri 
zatem, botrovala pa sta ji njen ded Ferdinand (1746–1820) in 
njegova sestrična Rozalija Inzaghi, rojena Attems, ki je bila, 
kot omenjeno, hkrati tudi mačeha novorojenkine matere.17 
Prva leta je mala Marija s sorojenci preživela v rojstni hiši na 
Herrengasse, po smrti deda Ferdinanda leta 1820 pa se je njena 
družina preselila v Attemsovo palačo na Sackstrasse – palača je 
bila namreč namenjena vsakokratnemu uživalcu Attemsovega 
fidejkomisa. V tej hiši je Marija spoznala tudi svojega bodočega 
moža, Antona Aleksandra Auersperga.18

14 Ilwof, Die Grafen von Attems, str. 25–81; Frank in Šerbelj, Kratka zgodovina, str. 
153–154; Attems-Pallavicino, Die Mini-Familiengeschichte, VI/4.

15 Ilwof, Die Grafen von Attems, str. 22–201; Frank in Šerbelj, Kratka zgodovina, str. 
154–155.

16 Attems-Pallavicino, Die Mini-Familiengeschichte, VI/5. Rozalija Attems, ena od sedmih 
hčera Dizme Attemsa iz Štatenberga (1718–1765), se je leta 1795 poročila z vdov-
cem grofom Janezom Inzaghijem in postala mačeha njegovim petim otrokom. 
Med njimi je bila tudi takrat dveletna Alojzija, ki je pozneje postala druga žena 
Ignaca Attemsa in mati Marije Attems.

17 DGS, Pfarre Graz – Hl. Blut, TB 1812–1817, fol. 208. 
18 Attems-Pallavicino, Die Mini-Familiengeschichte, VI/5.
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IDILIČNI ZAKON S KAPLJO PELINA

Zaroko sta grof Auersperg in grofična Attems razglasila pozimi 
1839, poročne obljube pa sta si izmenjala sredi poletja, 10. julija. 
Istega dne sta mladoporočenca sklenila tudi poročno pogodbo, 
po kateri je nevesta obdržala svoje premoženje (ki torej ni 
prešlo v moževo last), oče pa ji je namenil zgolj 1000 goldinarjev 
»priboljška« (Nadelgeld) na leto za vzdrževanje spletične in osebne 
potrebščine. Po svojem plemiškem ponosu poznani Auersperg, 
ki se je sam otepal finančnih težav, menda ni hotel niti dote, da 
ne bi bilo videti, kot da se hoče okoristiti s premoženjem ženine 
družine. Je pa svoji nevesti s pogodbo zagotovil 2000 goldinarjev 
vdovske vzdrževalnine, vezane na njegovo gospostvo Šrajbarski 
turn.19

Izbira življenjske družice je v krogih, ki so bili do tedaj blizu 
Auerspergu, dvignila precej prahu. Ker je bil nevestin oče Ignac 
Attems prepričan konservativec in prijatelj kanclerja Metternicha, 
je ta poroka močno razočarala Auerspergove liberalne prijatelje, 
ki so v njej videli v prvi vrsti njegovo preračunljivost – poroka z 
Attemsovo naj bi mu namreč prinesla komorniški naziv in mu 
tako omogočila, da bi lahko na cesarski dvor spremljal ženo, ki 
je bila dama prestižnega ženskega plemiškega reda zvezdnega 
križa.20 Nekateri so šli v očitkih celo tako daleč, da so vso krivdo za 
Auerspergovo »odpadništvo« pripisali ženi, češ da je bila ona tista, 
ki je spreobrnila moža in ga odvrnila od njegovih liberalnih idealov 
in tudi od pisanja (res je po poroki pisal manj kot pred njo).21 To 
nekateri odločno zavračajo, saj da je bila Marija preveč blaga za 
kaj takega in se za politiko sploh ni zanimala.22 

Zakon Antona Aleksandra in Marije je veljal za zelo harmoničnega. 
To med drugim razkrivajo številna pisma, ki sta si jih pošiljala, 
kadar nista bila skupaj. Njuno zakonsko srečo je kalila zgolj 
ena stvar – odsotnost otrok. V upanju na lažje spočetje sta zato 
oba, zlasti pa Marija, obiskovala številna zdravilišča oziroma 
toplice, npr. Tobelbad pri Gradcu, Rogaško Slatino, Krapino, 
Gastein, Jeseník na severnem Češkem (Freiwaldau-Gräfenberg) in 
Františkove Lázně (Franzensbad) na zahodnem Češkem, bila sta 
celo v Helgolandu na severu Nemčije.23  Usoda jima je bila dolgo 
nenaklonjena, a nazadnje se jima je le nasmehnila sreča. Leta 
1858, po skoraj dveh desetletjih zakona, je Marija, ki je že krepko 
zakorakala v peto desetletje življenja, zanosila. Konec februarja 
1859 se je presrečnim staršem rodil sin, ki so mu, glede na 
okoliščine, izbrali povsem ustrezno ime – Teodor (božji dar).24

19 Attems-Pallavicino, Die Mini-Familiengeschichte, VI/5; Schlossar, Anastasius Grün I, str. 
117; Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 167–168.

20 Požar, Anastasius Grün, str. 23; Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 165–166; Preinfalk, 
Auerspergi, str. 208.

21 Požar, Anastasius Grün, str. 23.
22 Attems-Pallavicino, Die Mini-Familiengeschichte, VI/5.
23 Schlossar, Anastasius Grün I, str. 120, 155; Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 168–170.
24 DGS, Pfarre Graz – St. Leonhard, TB 1859–1870, fol. 7. Poleg imena Teodor je nov-

orojenec dobil ob krstu še več drugih tradicionalnih imen iz obeh rodbin – Ignac 
Alojz Aleksander Anton Marija Roman.

Kako so starši, ki so bili že precej v letih, krotili in vzgajali 
edinca, delno razkrijejo poznejša pisma, v katerih je oče Anton 
Aleksander večkrat potarnal, da je njegov sin »neukrotljiv in 
živahen«. Glede na pozno Teodorjevo rojstvo bi morda smeli 
domnevati, da so mu starši popuščali in ga razvajali bolj, kot bi 
ga sicer. Tako je iz njegovih pisem vidno, da je starše tikal, kar 
za tiste čase sploh ni bilo nekaj samoumevnega, ter da je z njimi 
komuniciral v zelo sproščenem in odprtem tonu. Očitno pa je 
tudi, da je po njih in tudi širši družini podedoval nagnjenje do 
umetnosti – ni bil sicer pesnik kot oče ali slikar kot mati, pač pa 
je gojil veliko veselje do glasbe in je postal pravi mali virtuoz na 
violini.25

Družina je živela razpeta med Šrajbarskim turnom in Gradcem. V 
štajerski prestolnici je dal Anton Aleksander v 60. letih 19. stoletja 
na Elisabethstrasse 5 zgraditi palačo, ki stoji še danes; aliančni 
grb Auerspergov in Attemsov nad njenim vhodom še vedno 
spominja na nekdanje lastnike. Šrajbarskemu turnu in Gradcu se 
je po letu 1861 pridružila še Dornava, ki jo je Marija podedovala 
po smrti očeta Ignaca. V dornavskem dvorcu je z družino 
pogosto preživljala poletno vročino.26

25 Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 289–290.
26 Gl. npr. Weigl, Dvorec Dornava.
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Slika 1: Auerspergova hiša na Elisabethstrasse v Gradcu z 
aliančnim grbom Auersperg-Attemsov nad vhodom. Ob 100. 
obletnici Auerspergovega rojstva (1906) je dal baron Oto 
Apfaltrer kot njegov dedič na vogal hiše postaviti spominsko 
ploščo (foto: Barbara Žabota).

OPOROKE PESNIKA, SLIKARKE IN GLASBENIKA

Dinamike družinskih odnosov pa ne razkrivajo zgolj zasebna 
družinska pisma, pač pa so zelo zanimivi in povedni tudi 
dokumenti, ki urejajo življenje po smrti. Govorimo seveda o 
oporokah, ki imajo tudi v primeru vseh treh članov družine 
Auersperg-Attems s Šrajbarskega turna veliko dokumentarno 
vrednost in jih pri raziskovanju kranjske in štajerske plemiške 
mikrozgodovine s konca 19. stoletja nikakor ne moremo prezreti.27

27 Oporoke Antona Aleksandra Auersperga, njegove žene Marije Attems in njunega 
sina Teodorja so bile podrobno predstavljene v Preinfalk, Pesnik, slikarka in glas-
benik, str. 85–104.

OPOROKA ANTONA ALEKSANDRA

Slika 2: Grof Anton 
Aleksander Auersperg 
oziroma pesnik Anastasius 
Grün (zasebna last)

Anton Aleksander je zadnjo verzijo oporoke napisal v Gradcu 
konec januarja 1876, dodatek pa konec marca istega leta. Za 
univerzalnega dediča je po pričakovanjih določil svojega edinca 
Teodorja, s pristavkom, da naj do Teodorjeve polnoletnosti 
donose njegovega premičnega in nepremičnega premoženja 
v neokrnjeni obliki uživa Teodorjeva mati, razen če bi se ta 
temu predčasno odpovedala v sinovo korist. Če bi Teodor umrl 
mladoleten ali brez zakonskih potomcev, je Anton Aleksander 
za univerzalne dediče določil svoje sorodnike Auersperge na 
Turjaku – najprej Lea (1844–1915) oziroma v primeru, če bo ta 
prevzel turjaški fidejkomis ali pa umrl brez zakonskih potomcev, 
njegovega mlajšega brata Ervina (1850–1918).28 V nadaljevanju 
se je z raznimi volili spomnil tudi drugih sorodnikov pa tudi 
uslužbencev.

Najdaljša in tudi najzanimivejša je 11. točka njegove oporoke, 
v kateri pravi, da želi s honorarji od svojih objav še nadalje 
spodbujati znanost in umetnost. V ta namen iz svoje zapuščine 
izloči 30.000 goldinarjev in določi, naj se naložijo oziroma 
vežejo, obresti pa naj se razdelijo v štiri enakovredne štipendije, 
od katerih naj bosta dve namenjeni za kranjske, dve pa za 
štajerske študente. Med prosilci iz Kranjske naj imajo prednost 
potomci njegovih nekdanjih podložnikov, med tistimi iz 
Štajerske pa meščani Gradca. Vsi prosilci naj bodo obravnavani 
enakovredno, ne glede na smer ali stopnjo študija.

Ob koncu oporoke Anton Aleksander določi še varuhe svojemu 
mladoletnemu edincu Teodorju. Prvi varuh oziroma skrbnik je 
bila gotovo mati oziroma žena Marija, kar v oporoki verjetno 

28 O Auerspergih in njihovih medsebojnih povezavah gl. npr. Preinfalk, Auerspergi, 
str. 132, 143, 210.
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zaradi samoumevnosti sicer ni posebej izpostavljeno. Za 
sinovega sovaruha oziroma soskrbnika pa Anton Aleksander 
najprej določi svojega prijatelja barona Ota Apfaltrerja29 oziroma 
v primeru, da slednji te naloge ne bi hotel ali mogel sprejeti, 
prosi, naj to vlogo prevzame njegov drugi prijatelj vitez Jožef 
Waser (1811–1899).30

V ponedeljek, 4. septembra 1876, je Anton Aleksander nameraval 
odpotovati na Šrajbarski turn, a ga je zgodaj zjutraj zadela kap. 
S prihajajočo smrtjo se je menda težko sprijaznil; kar naprej 
je ponavljal, da želi živeti in da še ni konec. Njegova agonija 
je trajala osem dni, smrt je prišla v torek, 12. septembra v 
popoldanskih urah.

Slika 3: Grof Anton Aleksander Auersperg na mrtvaškem odru 
septembra 1876 (zasebna last)

Najprej so ga začasno pokopali ob njegovem očetu, v župnijski 
cerkvi v Leskovcu, nato pa mu je dala žena Marija v neposredni 
bližini Šrajbarskega turna postaviti mavzolej v renesančnem 
slogu iz štajerskega peščenjaka. V njem je Grün poslednji dom 
našel oktobra 1877 in v njem počiva še danes.31

29 Baron Oto Apfaltrer st. (1823–1905) je bil v letih 1861–1895 član kranjskega 
deželnega in od leta 1873 državnega zbora, leta 1876 pa je postal dosmrtni član 
gosposke zbornice dunajskega parlamenta.

30 Vitez Jožef Waser je bil avstrijski pravnik, visokošolski učitelj in politik, poslanec 
v državnem zboru, rojen leta 1811 na Ptuju, umrl 1899 v Gradcu (https://cs.wikipe-
dia.org/wiki/Josef_von_Waser).

31 Prim. npr. Preinfalk, Auerspergi, str. 209; Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 
360–361.

Slika 4: Nad Šrajbarskim turnom stoji mavzolej, v katerem so 
med drugim pokopani grof Anton Aleksander Auersperg, njegova 
žena Marija in njun sin Teodor; notranjost mavzoleja krasita 
pesnikov doprsni kip in aliančni grb Auersperg-Attemsov (foto: 
Barbara Žabota)
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MARIJINA OPOROKA

Slika 5: Grofica Marija 
Auersperg, rojena grofica 
Attems, že kot znana 
slikarka (zasebna last)

Marija je svojo oporoko napisala v dvorcu Dornava, in sicer tri 
leta in pol po moževi smrti. Jeseni 1879 se je menda počutila 
še posebej slabo in je s slutnjo prihajajoče smrti 16. septembra 
tega leta zapisala svojo poslednjo voljo. To sicer ni bila njena 
prva oporoka, saj je (vsaj) eno napisala že tri leta pred tem, 
neposredno po smrti svojega moža. Vendar so jo, kot pravi sama 
v uvodu, okoliščine in bolezen napeljale k temu, da prejšnjo 
oporoko spremeni in napiše povsem na novo. Ker je bil Teodor 
njen edinec, ni presenetljivo, da je večina oporoke oziroma 
njenih določil posredno ali neposredno namenjenih prav njemu. 
Najprej se posthumno še enkrat zahvali svojemu pokojnemu 
soprogu za vseh 37 let »srečnega in neskaljenega zakona«, pa 
tudi zato, ker je v svoji oporoki za sinovega sovaruha določil 
barona Ota Apfaltrerja. Temu sina Teodorja še naprej priporoča 
v varstvo in zaščito ter mu polaga na srce, naj nikar ne varčuje 
z denarjem, namenjenim za sinovo izobrazbo in razvijanje 
njegovega glasbenega talenta, ter naj bdi nad Teodorjevimi stiki 
z drugimi mladimi ljudi, da ti ne bodo zlorabili njegovega blagega 
značaja in pokvarili njegovega dobrega srca.

Grofica Marija je imela sinovo izobrazbo za zelo pomembno in je 
želela, da nič ne prekine oziroma zmoti tega procesa. Zato je v 
drugi točki oporoke določila, naj sina pred dopolnjenim 24. letom 
nikakor ne razglasijo za polnoletnega, razen če bi to zahtevale 
posebne okoliščine. Razlog za to po njenih besedah ni bilo 
nezaupanje v sina, temveč želja, da ta najprej popolnoma zaključi 
študij in se šele nato posveti upravljanju posesti. Tudi v dodatku k 
oporoki, ki ga je grofica napisala šest dni pozneje (22. septembra 
1879), se dotika sinove vzgoje in izobrazbe. Omenja namreč, da 
sin v preteklosti ni imel dovolj časa, da bi dokončal gimnazijo 
(v času nastanka oporoke je bil star že 20 let) in da potrebuje 
različne učitelje, s pomočjo katerih bo v naslednjih dveh ali 

treh letih nadoknadil zamujeno. V ta namen grofica določa, 
naj se iz njene zapuščine še naprej vsak mesec izplačuje 143 
goldinarjev. Vsota je bila razmeroma visoka, a grofica to opraviči 
s prepričanjem, ki je aktualno še dandanes: kapital, ki ga vlagaš 
v (duhovno) izobrazbo, prinaša najlepše obresti. V tem duhu 
lahko razumemo tudi povsem zadnje določilo dodatka k oporoki, 
s katerim grofica sinu ob zaključku vsakega univerzitetnega 
semestra nameni 1000 goldinarjev, da bo šel lahko med 
počitnicami na kakšno lepo potovanje. Prav tako mu je vsoto 
za »posebne potrebe« z dotedanjih 65 goldinarjev na mesec 
povišala na 150 goldinarjev na mesec. Med te posebne potrebe 
so sodili perilo, obleka in obutev, knjige, učnina (Collegiengeld), 
cigare, gledališče, stroški za potovanja do vseh posesti in lovski 
rekviziti. 

Teodor je bil seveda grofičin edini in univerzalni dedič njenega 
celotnega premoženja. Na tem mestu je treba v prvi vrsti 
omeniti dvorec oziroma posest Dornava, za katero je grofica 
posebej izrazila željo, da jo sin obdrži še naprej in je ne prodaja 
ne kot celoto ne po delih, kar je bila že prej tudi želja njenega 
očeta (grofa Ignaca Attemsa). Ob koncu tega določila grofica po 
materinsko pritisne na sinovo slabo vest: prodaja dornavske 
posesti bi bila proti njeni volji, ki jo bo njen ljubi sin gotovo imel 
za sveto (in jo bo zato upošteval). 

H grofičinemu premoženju so sodile tudi vse premičnine, oprema 
na Šrajbarskem turnu in v hišah v Gradcu pa tudi praktično 
celoten nakit (le nekaj kosov je volila svakinji Tekli Attems,32  
(moževim) nečakinjam baronicam Schweiger, sestrični Jenny 
Gall-Gallenstein33 ter nekaj drugim sorodnicam in prijateljicam). 
Posebej je izpostavila tri kose nakita, ki so ji še zlasti veliko 
pomenili: zlato zapestnico z biserom, ko jo je kot nevesta dobila 
od svojega moža, velik zlat medaljon z biserom, ki je bil moževo 
zadnje darilo, in zlato zapestnico z biserom, ki jo je ob rojstvu 
sina dobila od svoje matere. Te tri kose nakita naj bi sin v 
njenem imenu nekoč podaril svoji bodoči nevesti.

Glede hiše na Elisabethstrasse v Gradcu je grofica v dodatku 
določila, da želi, da njen sin še naprej stanuje v njej, vendar 
naj praznih prostorov nikomur ne oddaja. Obdrži naj tudi vse 
osebje, razen strežnice, ki je stregla izključno njej, torej grofici. 
Za vzdrževanje gospodinjstva mu je namenila 200 goldinarjev, 
ki naj mu jih (skrbniki) izplačajo vsakega prvega dne v mesecu. 
Dodatnih 77 goldinarjev je bilo namenjenih za konjsko krmo in 
stroške, povezane s hlevom (konji). 

Posebej zanimiva je tretja točka oporoke, v kateri grofica 
roti sina, naj nikar ne zastavi nobenega dela podedovanega 

32 Grofica Tekla Lodron-Laterano (1836–1896), druga žena Marijinega mlajšega brata 
grofa Friderika Attemsa (1818–1901).

33 Baronica Johana Gall-Gallenstein (1844–1892), od leta 1882 poročena z Johannom 
Ludwigom. Marija Attems je bila z baroni Galli povezana prek svoje babice po 
očetovi strani, baronice Marije Ane Gall-Gallenstein (1752–1839); Johana oziroma 
Jenny je bila njena mrzla sestrična, hči očetovega bratranca barona Jožefa 
Gall-Gallensteina (1805–1869).
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premoženja – ne pri igrah (na srečo), ne na borzi, ne pri 
kakršnemkoli poslu (špekulaciji) ali posamezniku, pa če si 
obeta še tak dobiček. Pri tem znova uporabi psihološki pritisk 
na sinovo slabo vest: popolnoma zaupa ljubezni in hvaležnosti 
svojega sina, da bo ta upošteval njeno opozorilo in izpolnil njeno 
željo. Da njeni strahovi niso bili neutemeljeni, nam potrdi že 
njena oznaka sinovega mehkega in prilagodljivega značaja, ki 
bi ga lahko kdo izkoristil njemu v škodo. Pa tudi sicer primerov 
slabega gospodarjenja in različnih špekulacij, ki so »na kant« 
pognale celotna posestva, v tistem času ni bilo malo. Po zgled ni 
bilo treba daleč – zgodba sorodnika Pavla Auersperga s Turjaka, 
ki je zaradi kvartopirskih dolgov zapravil majorat pri turjaškem 
fidejkomisu in se je, da bi rešil posest pred upniki, odpovedal 
plemiškemu imenu in nazivu,34 je bila za grofico gotovo dovolj 
poučna, da si je na vse kriplje prizadevala obvarovati svojega 
sina pred podobno usodo. 

Z nekaj denarnimi volili se je grofica kljub vsemu spomnila tudi 
nekaterih sorodnikov in prijateljev – nečakinji Rozi Pascotini (roj. 
Schweiger, 1852–1935) je namenila 5000 goldinarjev, po 2000 
goldinarjev svojemu krščencu Pavlu pl. Dikuisonu in sestrični 
Jenny Gall ter po 200 goldinarjev služinčadi, med njimi tudi prvi 
Teodorjevi pestunji Karolini Geyer. 

Za svoje poslednje počivališče si je grofica zaželela mesto ob 
svojem soprogu v mavzoleju ob Šrajbarskem turnu. Pogrebna 
slovesnost naj bo dostojna, vendar brez pompa, brez glasbe in 
petja in čim krajša, da bo njen sin čim manj trpel. 

Skoraj natanko pol leta pozneje, 25. marca 1880, le 14 dni pred 
svojim 64. rojstnim dnem, je grofica Marija Auersperg Attems v 
Gradcu zaradi odpovedi srca umrla.35 Na velikonočni ponedeljek, 
29. marca, so jo pokopali v mavzoleju ob Šrajbarskem turnu.36

34 Preinfalk, Auerspergi, str. 128–130.
35 DGS, Pfarre Graz – St. Leonhard, SB 1855–1882, str. 646.
36 Laibacher Zeitung, 27. 4. 1880.

TEODORJEVA OPOROKA

Slika 6: Grof Teodor 
Auersperg, edini sin Antona 
Aleksandra in Marije 
Auersperg (zasebna last).

Takoj po materini smrti je oporoko napisal tudi Teodor. 
Dokument ima datum 8. april 1880 in je zanimiv z več vidikov. 
Teodor je bil v času materine smrti star 21 let. V tej starosti 
ljudje običajno ne mislijo na smrt in ne pišejo oporok. A če 
upoštevamo, da je bil Teodor edinec, ki mu je po smrti staršev 
pripadlo veliko premoženje, in je bil vrh vsega tik pred daljšim 
potovanjem po Italiji, je njegova odločitev razumljivejša.

Nekoliko manj pa so razumljiva njegova določila, ki jih je zapisal 
v svoji poslednji volji, saj je z njimi skoraj v celoti prezrl svoje 
sorodstvo, nekatera njegova volila pa tudi niso bila v duhu 
materine poslednje volje. Za dediča premoženja je sicer določil 
svojega strica, materinega mlajšega brata grofa Friderika 
Attemsa (1818–1901), vendar je z dodatnimi volili to premoženje 
močno zmanjšal. Glede Šrajbarskega turna je upošteval očetovo 
oporoko, kar pomeni, da so dediči ostali sorodniki Auerspergi s 
Turjaka. Pač pa je Dornavo, ki je bila tako dolgo v lasti Attemsov, 
volil »tujcu« – prijatelju in sošolcu Aleksandru Kydu »v znak 
toplega in iskrenega prijateljstva«; zraven je dodal še jahalne 
konje z opremo in 100.000 goldinarjev v vrednostnih papirjih.37 

Tudi nepremičnine v Gradcu je zapustil prijateljem. Njegov 
prijatelj iz otroštva baron Oto Apfaltrer ml. (1857–1920) je 
dobil zapisani hiši na Elisabethstrasse in na Brandhofgasse, 
skupaj z vsem pohištvom in slikami, ki jih je naslikala njegova 

37 Aleksander Kyd (1861–1946) je bil po materi član rodbine Händl pl. Rebenburg, ki 
je bila v prvi polovici 19. stoletja lastnica gradu v Sevnici. Aleksandra je posvojil 
njegov stric Janez Nepomuk Händl pl. Rebenburg, ki je bil brez otrok, in od tedaj 
dalje imajo njegovi potomci dvojno ime Kyd-Rebenburg. Leta 1918 je bila družina 
povzdignjena v avstrijski plemiški stan (gl. Preinfalk, Plemiške rodbine, 19. in 20. sto-
letje, 3. del, str. 139–152). Aleksander Kyd je dvorec že februarja 1883 prodal Oskarju 
pl. Pongratzu in njegovi ženi Mariji (roj. Maurer) (Weigl, Dvorec Dornava, str. 44; 
gl. tudi Rugále in Preinfalk, Blagoslovljeni in prekleti 2, str. 164–177).
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mati,38 Otov brat Rudolf Apfaltrer (1860–1918) pa obe hiši na 
Zinzendorfgasse in zlato intarzirano polrisanico (puško). 
Vila na Grabenstrasse je pripadla prijateljici grofici Gizeli 
Welsersheimb, skupaj z 200.000 goldinarji. Teodor Gizelo sicer 
imenuje »spoštovana prijateljica«, a genealog in raziskovalec 
plemstva baron Ludvik Lazarini, ki je bil Teodorjev sodobnik, 
je vedel povedati, da je bila njegova zaročenka.39 Še dve drugi 
prijateljici sta našli mesto v Teodorjevi oporoki – baronici Hipoliti 
Apfaltrer, takrat že poročeni baronici Lichtenberg-Janežič,40 je 
namenil veliki briljantni diadem, Mariji Kyd,41 sestri bodočega 
dornavskega graščaka, pa šopek iz rumenih diamantov. Znatno 
denarno volilo – vsak po 50.000 goldinarjev – sta dobila tudi 
njegova prijatelja Rudolf in Heinrich Casper, sinova graškega 
glasbenega učitelja, s katerima je pogosto muziciral. Ker jih je 
družila ljubezen do glasbe, jima je zapustil tudi svoja glasbila 
– Heinrichu vse svoje note in Streicherjev klavir, Rudolfu pa 
svojo italijansko violino znamke »Galliano«42 z željo, da bi vsaj 
enkrat, še bolje pa dvakrat na leto z njo igral na večjem javnem 
koncertu. Heinrichu je sicer zapustil še svojo sabljaško opremo, 
Rudolfu pa dvocevko. 

Maloštevilni sorodniki, izbrani po nekoliko nenavadnem ključu, 
so bili deležni »le« denarnih volil – moža njegovih starejših 
dveh sestričen Avgust Brosch43 in Franc pl. Premerstein44 vsak 
po 80.000 goldinarjev, sestrična Roza Pascotini (roj. Schweiger) 
20.000 goldinarjev, sorodnici Jenny Gall-Gallenstein pa je volil 
30.000 goldinarjev in delež, ki ga je imela njegova mati pri parku 
Rosenhain v Gradcu. Park, v katerem je stalo tudi več stavb, je 
bil nekdaj jezuitska posest, v 19. stoletju pa so ga prevzeli grofje 
Attemsi, ki so ga postopoma odprli za javnost.45

V drugi polovici oporoke se je spomnil še uslužbencev, tudi 
tistih, ki niso bili več v njegovi službi, in jim namenil različne 
vsote. Ob koncu se je zahvalil svojim staršem za vso ljubezen in 

38 Gre očitno za slike, ki so visele v graški palači in so jih pozneje Apfaltrerji prenesli 
na svoj grad Križ pri Komendi. Tam jih je konec 20. let 20. stoletja evidentiral 
France Stele – šlo je za 16 tihožitij, ki so visela v dvorani, in sliko Križanega v gra-
jski kapeli. V gradu so imeli Apfaltrerji tudi dva doprsna kipa Anastasiusa Grüna 
(Stele, Politični okraj Kamnik, str. 394–413). Slike s Križa so danes izgubljene, ver-
jetno so bile uničene skupaj z gradom med drugo svetovno vojno. Šest grofičinih 
tihožitij, ki so visela na Šrajbarskem turnu, pa so skupaj z gradom postala last 
Ervina Auersperga. Ta jih je leta 1911 podaril Deželnemu muzeju in so danes 
shranjena v Narodni galeriji (4) in v Narodnem muzeju (2) (Jaki, Slikarka, str. 22, 
23).

39 ZAL, LJU 340, šk. II. Grofica Gizela Welsersheimb (1857–1913) se je dve leti po Te-
odorjevi smrti poročila z baronom Georgom Washingtonom (1856–1930), daljnim 
sorodnikom prvega ameriškega predsednika.

40 Marija Hipolita baronica Lichtenberg-Janežič, rojena baronica Apfaltrer (1856–
1942) je bila zadnja predvojna lastnica dvorca Jablje.

41 Marija Kyd (1861–1947), sestra dvojčica Aleksandra Kyda, se je 28. junija 1883 
poročila z grofom Belo Pallavicinijem (1858–1938) (Preinfalk, Plemiške rodbine, 19. in 
20. stoletje, 3. del, str. 148, 150).

42 Pravilno: Gagliano.
43 Avgust Brosch (1838–1923) je bil c. kr. polkovnik in leta 1885 poplemeniten s pre-

dikatom »Aarenau« (Frank-Döfering, Adelslexikon, str. 254).
44 Franc pl. Premerstein (1832–1888) je bil iz vipavske rodbine Premrov (Premrau), 

ki je bila leta 1783 poplemenitena s predikatom Premerstein. Franc je bil okrajni 
glavar v Mariboru in na Ptuju, v času nastanka Teodorjeve oporoke pa v Ljutomeru 
(Preinfalk, Plemiške rodbine, 18. stoletje, 1. del, str. 100–114).

45 Polsterer, Gräz, str. 160.

skrb, ki so mu jo nudili v otroštvu, ter baronu Otu Apfaltrerju st., 
ki je bil njegov varuh in ki ga imenuje celo »drugi oče«.46 Njemu 
je zapustil tisto, kar je bilo po njegovih besedah najvrednejše: vse 
očetove spise in rokopise, ki naj jih Apfaltrer varuje pred zlorabo, 
po njegovi smrti pa naj postanejo last graške univerze.

Vzroki za to nenavadno Teodorjevo oporoko, s katero je nekoč 
obsežno družinsko posest povsem razkosal, niso povsem 
jasni. Njegov gimnazijski sošolec Hans Kloepfer iz Eibiswalda 
je v svojih spominih zapisal, da je bila oporoka mladega grofa 
stvar trenutnega navdiha in posledica nepremišljenosti med 
popivanjem s prijatelji. Ti naj bi premožnega prijatelja izzvali, 
naj pove, koga od njih bi vključil v oporoko. Teodor, ki ni želel 
pokvariti igre, naj bi na list papirja zapisal seznam svojega 
premoženja, zraven pa imena svojih tovarišev. Kmalu zatem 
je Teodor umrl in po pogrebu so prijatelji predložili njegov 
načečkani, a povsem veljavni testament. Podobno zgodbo 
navaja leta 1886 tudi pisatelj Sebastian Brunner, le da on ne 
omenja veselega razpoloženja, ki naj bi botrovalo nastanku 
oporoke, ampak pravi le, da je Teodor po materini smrti in pred 
potovanjem v Italijo »kot za šalo napisal oporoko v korist svojih 
mladih prijateljev in prijateljic (sicer dostojnih ljudi)«.47

Morda Teodor pri sestavljanju oporoke res ni bil dovolj 
premišljen, vendar nekaj dejstev govori proti domnevnim 
okoliščinam njenega nastanka, kot jih omenja Kloepfer. Kot 
prvo, oporoka je datirana 8. aprila 1880, kar pomeni dober 
teden po pogrebu Teodorjeve matere. Mladi grof je oporoko 
verjetno sestavil še pod vtisom materine smrti in spričo 
dejstva, da je sam postal dedič velikega premoženja. In drugič, 
sama zgradba oporoke in njen jezik ne kažeta na dokument, 
sestavljen na hitro in pod vplivom alkohola. V oporoki namreč 
niso omenjeni le grofovi prijatelji, ampak tudi uslužbenci z 
njegovih posesti. Ob koncu »uradnega« dela sledijo še številne 
zahvale in poetični zaključek, v katerem Teodor med drugim 
pravi: »Mislim, da sem vse uredil po svojem najboljšem védenju 
in najboljši vesti in da sem pripravljen na véliko popotovanje 
v tiste neznane pokrajine, od koder ni vrnitve.« S formalnega 
stališča tako skrbno sestavljena oporoka ni mogla biti napisana 
na hitro. Prav nasprotno – napisana je natančno in s pravnega 
vidika neoporečno. Zdi se celo, kot da bi Teodor slutil, da mu ni 
namenjeno dolgo življenje, in je zato moral pravočasno poskrbeti 
za svojo zapuščino.

46 Tudi dejstvo, da je Teodor Apfaltrerja imenoval »drugi oče«, je verjetno botrovalo 
eskalaciji govoric po njegovi smrti (verjetno pa so takšne govorice krožile že pred 
tem), češ da Teodor sploh ni bil Grünov sin, ampak Apfaltrerjev nezakonski sin. 
Apfaltrer je imel sicer na Šrajbarskem turnu tudi svojo sobo, ki pa je menda ni 
želel uporabljati, kadar Grüna ni bilo doma (prim. Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 
363, op. 53). Kljub temu so bile okoliščine rojstva in smrti Teodorja Auersperga 
tako romaneskne, da jih je leta 1897 znova obudila grofica Edith Salburg in jih 
uporabila v svoji trilogiji »Die österreichische Gesellschaft«. V njem nastopajo 
knez Guntram Auerswald (Grün), njegov sin Robert (Teodor), ki pa je v resnici 
nezakonski sin knezovega prijatelja Kaltenburga (Apfaltrer) (prim. Scharmitzer, 
Anastasius Grün, str. 366–367, op. 65).

47 Prim. Scharmitzer, Anastasius Grün, str. 363–365.
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Morda je bil Teodor aprila 1880 res pripravljen na pot brez 
vrnitve, vseeno pa je bila njegova smrt dobro leto pozneje za vse 
velik šok. Bil je mlad in zelo premožen aristokrat, sin slavnega 
očeta, član ene najstarejših in najslavnejših plemiških družin v 
habsburški monarhiji, pa tudi zelo nadarjen glasbenik (časopisi 
ga imenujejo celo virtuoza na violini). Zato ni presenetljivo, da se 
je za njegovo usodo zanimalo tudi takratno časopisje, predvsem 
na Štajerskem in Kranjskem, kjer je imela njegova družina 
posesti. Umrl je v cvetu mladosti, za posledicami padca s konja, 
podrobnosti o njegovih zadnjih dneh pa razkrivajo takratni 
časniki, ki so skrbno spremljali njegovo zdravstveno stanje in o 
njem vsakodnevno poročali.48 Maria Viktoria Attems-Pallavicino, 
raziskovalka rodbinske zgodovine, je v sestavku o Teodorju celo 
namignila, da pri njegovi smrti morda sploh ni šlo za nesrečo 
– bil je menda zelo izkušen jezdec, ki se mu takšna začetniška 
napaka ne bi mogla dogoditi, po drugi strani pa je bil v usodnem 
trenutku menda z njim njegov prijatelj Aleksander Kyd, ki je 
potem z oporoko dobil velik del premoženja, z Dornavo vred …49 

ZA KONEC – AUERSPERGI IN ATTEMSI POTEM

S smrtjo grofa Teodorja Auersperga se je posušila še ena veja 
na mogočnem turjaškem drevesu (to je bil v slabem letu in pol 
že drug udarec za rodbino, saj je januarja 1880 s smrtjo grofa 
Gustava Auersperga v moški liniji ugasnila tudi veja na Mokricah).50 
Veljavna pa je postala tudi »usodna« Teodorjeva oporoka, ki je 
razbila njegovo posest. Šrajbarski turn je prešel v last Auerspergov 
s Turjaka, sprva najprej grofa Lea, kot je 9. maja 1881 poročal 
Laibacher Zeitung, od decembra 1884 pa je bil formalni lastnik 
Leov mlajši brat Ervin.51 Vendar je moral ta posest v Leskovcu že 
po slabih dveh desetletjih zaradi dolgov prodati. Njegovi potomci 
so nato do konca prve svetovne vojne ostali na ižanskem gradu 
in skupaj z bratranci s Turjaka v Sloveniji vztrajali vse do druge 
svetovne vojne. Po vojni je bila večina Auerspergov izgnana 
in razlaščena, ostati je smela zgolj peščica ožjih sorodnikov 
Antona Aleksandra – to so bili potomci njegovega nečaka Alfonza 
Auersperga (1842–1913).52

Zelo podobna usoda je doletela tudi Marijine sorodnike – 
slovenskobistriško vejo Attemsov. Omenjeno vejo je nadaljeval 
najprej njen starejši polbrat Ferdinand (1809–1878), nato njegov 
sin Edmund (1847–1929), ki je bil zadnji štajerski deželni glavar 
pred razpadom habsburške monarhije. Ker ni imel otrok, so 

48 Npr. Laibacher Zeitung, 28.–30. april, 2.–6. maj in 9. maj 1881.
49 Attems-Pallavicino, Die Mini-Familiengeschichte, VI/5.
50 Prim. Preinfalk, Auerspergi, str. 172, 173, 442.
51 Leo v času Teodorjeve smrti še ni bil imetnik turjaškega fidejkomisa, ker je takrat 

še živel njegov oče Jožef. Zato je po določilih oporoke Teodorjevega očeta verjetno 
tudi za kratek čas prevzel Šrajbarski turn. Ko pa je Jožef oktobra 1883 umrl, je 
turjaški graščak postal Leo, Šrajbarski turn pa je pripadel Ervinu (prim. Smole, 
Graščine, str. 491). Vendar so bile to zgolj formalnosti. Že pred Jožefovo smrtjo se 
je vedelo, da bo njegov naslednik Leo, zato je na Šrajbarskem turnu od Teodorjeve 
smrti živel Ervin. Tam sta se mu rodila tudi najstarejša sinova Gvido (1882) in 
Adolf (1883) (Preinfalk, Auerspergi, str. 143, 400, 442).

52 Preinfalk, Auerspergi, str. 138–140, 145–147, 217–225.

posest podedovali potomci njegovega mlajšega brata Emilijana 
(1857–1921), natančneje Emilijanov starejši sin Ferdinand (1885–
1946), ki je bil zadnji bistriški graščak in je imel poleg gradu v 
Slovenski Bistrici, kjer je živel z družino, v lasti še Podčetrtek, 
Brežice in Olimje. Po prvi svetovni vojni je prevzel jugoslovansko 
državljanstvo in bil v stalnih stikih z jugoslovansko kraljevo 
družino. Med drugo svetovno vojno so ga vpoklicali v nemško 
vojsko, kjer je kot član naborne komisije pomagal marsikateremu 
slovenskemu naborniku, zato so ga s te funkcije razrešili. 
Kljub temu je bil takoj po koncu vojne skupaj z ženo in dvema 
sinovoma aretiran ter zaradi veleizdaje obsojen na prisilno delo, 
izgon in odvzem celotnega premoženja. Z ženo sta bila nekaj 
časa zaprta v kazenskem taborišču v Bresternici, od koder se 
v začetku leta 1946 za njima izgubila vsaka sled.53 Sodba je bila 
razveljavljenja šele leta 1993, a večstoletna povezanost Attemsov 
in slovenskega ozemlja je bila za vedno pretrgana.

Danes Attemsi živijo predvsem v Italiji in Avstriji, z zakonom o 
denacionalizaciji pa so jim vrnili tudi nekaj nekdanje posesti na 
slovenskem Štajerskem.

53 Frank in Šerbelj, Kratka zgodovina, str. 155–158.
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816–1880)
Cvetlično tihožitje, 1845

olje, les, 36,5 x 30 cm
SAZU, inv. št. MSAZU/13
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POVZETEK

Prispevek obravnava znana in dokumentirana tihožitja grofice 
Marije Auersperg Attems. Kot članica dveh pomembnih plemiških 
rodbin (grofov Attemsov in grofov Auerspergov) je bila Marija 
gotovo deležna kakovostnega izobraževanja v slikanju in risanju, 
kar je bilo pomembno izhodišče za njeno nadaljnje slikarsko 
delo. Večina njenih dokumentiranih tihožitij izvira iz rodbinske 
zapuščine, kar potrjuje, da je bila ljubiteljska slikarka, svoja 
tihožitja pa je uporabljala za opremo lastnih oziroma rodbinskih 
rezidenc. Poleg sočasne dunajske produkcije je na njena dela 
neposredno vplivalo tudi nizozemsko baročno tihožitje.

Ključne besede: Marija Auersperg Attems, plemstvo, tihožitje, Dunaj, 
Kranjska

UVOD

Tihožitja s cvetlicami predstavljajo najpomembnejši del 
slikarskega opusa grofice Marije Auersperg Attems. Ker med 
slikami izpod njenega čopiča, dokumentiranimi v arhivskih 
virih in starejši literaturi ter delih, ki so se ohranila v javnih 
zbirkah v Sloveniji in tujini, izrazito prevladujejo nad drugimi 
ikonografskimi zvrstmi, lahko s precejšnjo gotovostjo 
domnevamo, da se je temu žanru posvečala najintenzivneje. 
Poleg osebnega okusa sta temu nedvomno botrovala tudi 
družbeno in kulturno okolje ter umetnostni milje, v katerem je 
delovala kot slikarka. 

GROFICA MARIJA AUERSPERG ATTEMS IN 
BIDERMAJERSKO CVETLIČNO TIHOŽITJE 
Doc. dr. Tina Košak
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta; Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 
Oddelek za umetnostno zgodovino

PREDNIKI MARIJE AUERSPERG ATTEMS 
KOT UMETNOSTNI NAROČNIKI, MECENI IN 
ZBIRATELJI 

Grofica Marija Rozalija Auersperg Attems se je rodila 10. aprila 
1816 v Gradcu kot hči Ignaca Marije III. grofa Attemsa (1774–1861), 
poznejšega štajerskega deželnega glavarja, in njegove druge 
soproge Alojzije, roj. grofice Inzaghi (1793–1879). Njen oče Ignac 
Marija je bil kot univerzalni dedič in lastnik fidejkomisa grofov 
Attems lastnik številnih gospostev na Spodnjem Štajerskem – 
med drugim je posedoval gospostva Slovenska Bistrica, Brežice, 
Podčetrtek, Hartenštajn, Vurberk in Dornava. V štajerski 
prestolnici pa je po smrti očeta grofa Ferdinanda Marije Attemsa 
leta 1821 podedoval razkošno baročno palačo v središču mesta, ki 
jo je na začetku 18. stoletja zgradil njegov prednik in soimenjak 
Ignac Marija I. grof Attems (1652–1732). 

Ignac Marija III. in njegovi predniki so bili na Štajerskem poznani 
kot pomembni umetnostni naročniki, meceni in zbiratelji. Marija 
Rozalija, ki je svoja mlada leta večinoma preživela v Gradcu, je 
odrasla v stiku z izjemno slikarsko zbirko, ki jo je v palači Attems 
v Gradcu in dvorcu Neu Gösting v graškem predmestju v prvih 
desetletjih 18. stoletja zasnoval Ignac Marija I. grof Attems, kot del 
fidejkomisa pa se je celovito ohranila vse do začetka 19. stoletja. 
Marijin ded Ferdinand je takrat večji del zbirke posodil Deželni 
galeriji (Landesbildergalerie) v Gradcu, njen oče, sicer častni 
kurator Štajerskega deželnega muzeja Joanneum, pa je v svoji 
oporoki posojilo spremenil v donacijo. Marija je torej lahko del 
zbirke občudovala v Deželni galeriji v Gradcu, del pa je ostal v 
graški palači. Med umetninami v zbirki grofov Attems je bilo 
več cvetličnih tihožitij, motivi z aranžmaji cvetja in sadja pa so 
bili tudi na baročnih stropnih freskah v dvorcu Dornava, ki ga 
je pozneje podedovala. Te so delo Johanna Casparja Wagingerja 
(† ok. 1718), ki je cvetlična tihožitja za njenega prednika grofa 
Ignaca Marijo Attemsa slikal tudi v tehniki olje na platno (glej 
sl. 1) – in pa na freski Franza Ignaza Flurerja (1688–1742) v 
slavnostni dvorani očetovega gradu Slovenska Bistrica.
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IZOBRAZBA, VZORI IN VPLIVI 

Risanje in slikanje sta bili v prvi polovici 19. stoletja del temeljne 
izobrazbe mladih plemkinj. Učne ure so praviloma potekale 
na domu, le v redkejših primerih pa v slikarskih delavnicah. 
Zasebnih inštrukcij pri uveljavljenih slikarjih je bilo tako deležnih 
več kranjskih in štajerskih plemkinj, nekatere so inštrukcije 
dobivale pri znanih dunajskih slikarjih. Med njimi je bila tudi 
Marija Auersperg Attems. Kot (brez navedbe konkretnega vira) 
navaja Ksenija Rozman, naj bi imela zasebne učne ure risanja in 
slikanja pri dunajskemu slikarju tihožitij in korektorju cvetličnega 
slikarstva na dunajski Akademiji za likovno umetnost Franzu 
Xaverju Pettru (1791–1866). Ali je k izboru učitelja prispevalo njeno 
zanimanje za to slikarsko zvrst ali pa se je morda slednje razvilo 
prav iz domnevnega sodelovanja s Pettrom, je glede na trenutno 
poznavanje njenih slikarskih začetkov težko reči. Vsekakor pa 
lahko njeno usmeritev v slikanje cvetličnih šopkov pojasnimo tudi 
v širšem kontekstu vloge ženskih slikark. 

Pogostejše slikanje nefiguralnih motivov je bilo pri slikarkah 
vsaj delno povezano z dejstvom, da ženskam slikanje po živih 
(moških) modelih ni bilo dovoljeno. Ker so bile s tem omejevane 
pri izpopolnjevanju slikanja figuralnih motivov, so se številne 
usmerile v slikanje tihožitij. Poudariti velja tudi, da je imelo 
v svetu poklicnih slikarjev slikanje tihožitij vse do 19. stoletja 
pejorativno konotacijo, bilo je namreč na samem dnu hierarhije 
slikarskih ikonografskih zvrsti, v kateri je kraljevalo t. i. historično 
slikarstvo. 

Že v baroku so nekatere slikarke tihožitij prodrle v sam vrh 
produkcije te slikarske zvrsti. Poznane so denimo nizozemska 
slikarka tihožitij Rachel Ruysch (1664–1750), Italijanki Margherita 
Caffi (1650–1710) in Elisabetta Marchioni (dejavna ok. 1700) ter 
ilustratorka Maria Sibylla Merian (1647–1717), ki je zaslovela 
s svojimi preciznimi botaničnimi risbami. Ponoven razcvet 
cvetličnega tihožitja srečamo prav v obdobju bidermajerja, ki 
zaznamuje čas pred sredino 19. stoletja, torej obdobje, v katerem se 
je Marija Auersperg Attems izoblikovala kot slikarka. V 19. stoletju 
se je cvetlično tihožitje razvilo v eno najbolj priljubljenih slikarskih 
zvrsti in se otreslo »slovesa« picture minor, obenem pa se je takrat 
oblikovalo več slikark cvetličnih tihožitij. V obdobju bidermajerja 
sta bili tako na Dunaju prepoznavni hči slikarja Carla Amona, 
Rosalia Amon (1825–1856), in Pauline von Koudelka-Schmerling 
(1806–1840). Podobno kot velika večina drugih slikark iz vrst 
kranjskega in štajerskega plemstva in premožnega meščanstva 
Marija Auersperg Attems ni stremela k poklicnemu slikanju, 
kaže pa, da je bila ves čas tesno povezana z likovno umetnostjo 
in deležna kakovostnega izpopolnjevanja v slikanju in risanju 
cvetja.

Večina ohranjenih in na starih črno-belih fotografijah 
dokumentiranih del Marije Auersperg Attems izvira iz družinskih 
rezidenc. Iz gradu Šrajbarski turn, ki je bil v lasti Marijinega 
soproga grofa Antona Aleksandra Auersperga, so tako gotovo 

štiri cvetlična tihožitja, ki jih danes hrani Narodna galerija, dve 
pa sta v lasti Narodnega muzeja; v muzejsko zbirko so prišla 
z donacijo Erwina Auersperga. Dve tihožitji iz Šrajbarskega 
turna sta bili Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) 
dodeljeni iz fonda Federalnega zbirnega centra, kamor sta 
priromali z zasegom premoženja poznejšega lastnika posesti 
Josipa Lenarčiča z Vrhnike.1 Večje število cvetličnih tihožitij iz 
zapuščine zakoncev Auersperg Attems v Gradcu se je do druge 
svetovne vojne svetovne vojne ohranilo v gradu Križ pri Komendi. 
Marija Auersperg Attems se je občasno lotevala tudi drugih tipov 
tihožitij, in kot kaže upodobitev bidermajerskega interjerja (t. i. 
Zimmerbild) v zbirki graške Neue Galerie, drugih slikarskih zvrsti. 
Svoje slikarske veščine je posredovala tudi mlajši sorodnici grofici 
Ani Gertrudi Attems. Kot je vidno iz risb v zbirki ljubljanskega 
Mestnega muzeja, se je risanju cvetja v ožjem rodbinskem krogu 
posvečala tudi njena svakinja grofica Terezija Auersperg (1809–
1886). 

Domnevamo lahko, da je Marija spremljala sodobno umetnostno 
produkcijo, zlasti delo bidermajerskih slikarjev tihožitij na 
bližnjem Dunaju. Ob tihožitjih Franza Xaverja Pettra je torej 
bržkone poznala tudi dela drugih sodobnih dunajskih mojstrov, 
med njimi morda tudi Sebastiana Wegmeyrja (1776–1857), Josepha 
Nigga (1782–1863), Franza Xaverja Gruberja (1801–1862), Josefa 
Lauerja (1818–1881) in pa zlasti prvega učitelja slikanja cvetja 
na akademiji Johanna Baptista Drechslerja (1766–1811), ki je bil 
poznan tako po obsežnejših in kompleksnejših upodobitvah 
cvetličnih tihožitij po vzoru nizozemskih mojstrov, kot tudi po 
intimnejših upodobitvah cvetja. 

Študij in kopiranje slik v javnih in zasebnih zbirkah sta bila 
sestavni del izpopolnjevanja slikarjev. Pomemben vir inspiracije 
dunajskim bidermajerskim slikarjem so bila cvetlična tihožitja 
nizozemskih in flamskih mojstrov 17. in prve polovice 
18. stoletja, zlasti tista v cesarski zbirki, ki so bila sredi 19. stoletja 
na ogled v dvorcu Belvedere, danes pa so v zbirki dunajskega 
Umetnostnozgodovinskega muzeja. Po tihožitjih Jana van 
Huysuma (1682–1749) in Daniela Seghersa (1590–1660) sta denimo 
slikala tako Joseph Nigg in Franz Xaver Gruber. Na dunajske 
slikarje prve polovice 19. stoletja je izrazito vplival tudi avstrijski 
baročni slikar tihožitij Franz Werner Tamm (1658–1724). Marija 
Auersperg Attems, ki je s svojim soprogom občasno bivala na 
Dunaju, je imela v muzejih in galerijah gotovo pa tudi v zasebnih 
zbirkah svojih plemiških znancev priložnost študirati tihožitja 
slikarjev 17. in 18. stoletja. Kot kaže, jo je tudi izkoristila. Pred 
leti se je namreč na ameriškem umetnostnem trgu pojavila z 
monogramom MA označena, svobodno moderirana kopija po 
cvetličnem tihožitju s kuščarico, ki pleni gnezdo amsterdamskega 
slikarja Jana van Huysuma (glej sl. str. 93). Huysumovo tihožitje 
je bilo skupaj s pendantom od leta 1772 del dunajske cesarske 

1 MAROLT 1929, str. 62–63, navaja, da je imel Lenarčič osem tihožitij Marije Auer-
sperg Attems. Za provenienco tihožitij gl. tudi TAVČAR 2009, str. 174, ki meni, da 
tihožitij iz zbirke SAZU ni mogoče zagotovo poistovetiti z nobenim od popisanih 
osmih tihožitij.
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zbirke, danes pa je v Umetnostnozgodovinskem muzeju.2 Poleg 
modeliranja cvetja (na primer popka vrtnice ob vazi, ki ni bil 
kopiran po Huysumu, temveč svobodno dodan), sorodnega 
znanim tihožitjem Marije Auersperg Attems, v prid temu, da 
gre dejansko za njeno delo in da gotovo izvira iz gradu Križ 
pri Komendi, govori podatek, da je umetnostni zgodovinar in 
konservator France Stele v dvajsetih letih 20. stoletja v Križu 
popisal tihožitje Marije Auersperg Attems z enakim motivom 
kuščarice, ki pleni ptičja jajca. 

Slika 1: Johann Caspar Waginger: alegorija pomladi, stropna freska 
v dvorcu Dornava, detajl (foto: Andrej Furlan, ZRC SAZU)

2 Za tihožitje Jana van Huysuma, ki so ga reproducirali tudi nekateri dunajski slikar-
ji 19. stoletja, gl. Kunsthistorisches Museum Wien, Online Sammlung, https://www.
khm.at/objektdb/detail/994/?offset=0&lv=list (6. 10. 2019)

Za slikarje cvetličnih tihožitij so bili izjemno pomemben likovni vir 
tudi prevodni grafični listi in pa ilustracije v botanični literaturi. 
Slednje so jim omogočale študij in kopiranje posameznih 
rastlinskih vrst tudi takrat, ko te niso cvetele, kar je za snovanje 
cvetličnih kompozicij, ki zelo pogosto vključujejo kombinacije 
cvetja, ki ne cveti hkrati, ključnega pomena. Botanična ilustracija 
je bila obenem zvrst, ki so se ji slikarji tihožitij tudi pogosto 
posvečali. 

Kot domneva Barbara Jaki, je bilo Mariji Auersperg Attems morda 
poznano tudi delo sočasnega nizozemskega slikarja Cornelisa 
Johannesa Hulstijna (1811/3–1879),3 ki se je iz rodne province 
Utrecht okrog sredine 19. stoletja preselil na Spodnjo Štajersko, 
tam pa med drugim slikal za lastnike gradu Lemberg, družino 
Langer. Pokrajinski muzej Celje hrani tri Hulstijnova tihožitja, eno 
pa je v zbirki ljubljanske Narodne galerije. Hulstijnovo dovršenost 
modelacije cvetov in kompozicijsko razgibanost aranžmajev 
lahko pripišemo umetnostnemu miljeju, v katerem se je kot slikar 
izoblikoval. Na razvoj njegovega osebnega sloga in tehnike sta 
vplivala neposreden stik z deli nizozemskih mojstrov tihožitja in 
delo za priznano nizozemsko botanično revijo Flora Batava.

Kompozicije grofice Marije Auersperg Attems, ki so se ohranile 
v zbirkah Narodne galerije, Narodnega muzeja in SAZU, so po 
merah razmeroma majhne (največja meri v višino 46 cm) in v 
primerjavi s Hulstijnovimi manj razgibane (glej sl. str. 21 in 71). 
Vrste cvetja, ki se pojavljajo na njenih cvetličnih aranžmajih, 
zlasti vrtnice, okrasni slak, spominčice, tulipan, španski bezeg, 
snežna kepa, so del »stalnega repertoarja« že na delih slikarskih 
mojstrov 18. stoletja, nepogrešljive pa so bile tudi v opusu drugih 
bidermajerskih slikarjev. Kar na treh od osmih tihožitij v treh 
slovenskih javnih zbirkah je grofica Auersperg Attems mizo s 
cvetjem upodobila v krajini oziroma pred ozadjem na prostem. 
Prizorišča na prostem sicer pogosto srečamo prav pri njenem 
vzorniku Franzu Xaverju Pettru.

LIKOVNA IZRAZNOST TIHOŽITIJ MARIJE 
AUERSPERG ATTEMS 

V nasprotju s kompozicijami akademsko šolanih dunajskih 
bidermajeristov aranžmaje Marije Auersperg Attems v slovenskih 
muzejih zaznamuje intimnejši likovni izraz. Intimnemu vzdušju 
– to je morda pri ohranjeni osmerici najbolj izraženo pri šopku 
vrtnic v Narodni galeriji (glej sl. str. 55 ) – gotovo botrujeta tudi 
dejstvi, da Marija ni bila poklicna slikarka in da je dela naslikala 
za opremo interjerjev v družinskih rezidencah. Stari Steletovi 

3 Letnica Hulstijnovega rojstva 1913, ki jo po starejši literaturi povzema večna slov-
enskih avtorjev (gl. Hulstijn Cornelis Johannes v: Allgemeines Lexikon, 18, 1925, str. 
117; UJČIČ 1966, str. 196; ROZMAN 1989, str. 73; ZERI, ROZMAN 1997, str. 201; JAKI 
2009, str. 20; TAVČAR 2014, str. 247), je bila po pregledu vpisa rojstva v matični 
knjigi korigirana na 1811 (STOLWIJK 1998, str. 343; RKD Artists, Hulstijn, Cornelis 
Johannes). Na drugi strani UJČIČ 1966, str. 196, po celjski knjigi umrlih povzema, 
da je umrl leta 1879, star 66 let.
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fotografiji njenih tihožitij v gradu Križ v fotodokumentaciji 
INDOK centra Ministrstva za kulturo pa na drugi strani 
potrjujeta, da je slikala tudi večje in kompleksnejše kompozicije s 
sadeži in cvetjem (glej sl. 2, 3).

Slika 2: Marija Auersperg Attems: Cvetlično tihožitje s sliko 
Oljske gore, nekdaj v gradu Križ pri Komendi (fotografija 
Franceta Steleta); Ministrstvo za kulturo, INDOK center 
 
Kot cvetlična tihožitja drugih bidermajerskih slikarjev so tudi 
tihožitja grofice Marije Auersperg Attems svobodno sestavljeni 
aranžmaji, ki kot celostne kompozicije praviloma niso bili slikani 
po naravi. Kot drugi slikarji cvetlic si je grofica pri delu verjetno 
pomagala z botaničnimi ilustracijami v knjigah in revijah o cvetju 
in vrtni kulturi. Te so se – sicer glede na njeno in soprogovo 
zanimanje za vrtno kulturo, botaniko in umetnost tihožitja 
razmeroma v majhnem številu – ohranile tudi v zapuščini 
njenega soproga.

Slika 3: Marija Auersperg Attems: Tihožitje s cvetjem in sadjem, 
nekdaj v gradu Križ pri Komendi (fotografija Franceta Steleta); 
Ministrstvo za kulturo, INDOK center

S kombiniranjem cvetja, ki zacveti v različnih letnih časih, 
je Marija Auersperg Attems sledila osnovnemu vsebinskemu 
konceptu cvetličnih tihožitij, ki se od 17. do 19. stoletja ni 
spremenil – njegovo bistvo je bilo v likovni kreaciji, kombiniranju 
in prezentiranju oziroma insceniranju in ne naturalističnem 
posnemanju. Slikanje po naravi je bilo v zgodovini tihožitja kot 
samostojne zvrsti že od samih začetkov v najboljših primerih 
omejeno zgolj na posamezne cvetove. Ob razmahu kolorirane 
botanične ilustracije, vse večji dostopnosti botanične literature 
in naraščajočem povpraševanju po cvetličnih tihožitjih je 
bilo slikanje po naravi med slikarji vse redkejša praksa. Pri 
sestavljanju aranžmajev je bila velikega pomena uravnoteženost 
kompozicije, ki so jo slikarji dosegali s prilagajanjem umestitve 
cvetov v celoto.

Attemsova je na svojih upodobitvah uporabljala uveljavljene 
kompozicijske elemente, ki jim v zgodovini te likovne zvrsti 
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sledimo nazaj vse do začetka 17. stoletja. Med njimi so 
denimo diagonalno naslikan cvet na mizi ob vazi s šopkom, 
vaza, pomaknjena na skrajni levi rob mize, in odsev okna na 
stekleni vazi, s katerim so slikarji praviloma dokazovali svoje 
razumevanje prostorskih elementov in obvladovanje detajlov. 
Pri slikanju z oljnimi barvami je posegala po različnih nosilcih. 
Slikala je tako na platno kot tudi na les in na lepenko, ki je 
bila v obdobju romantike in bidermajerja med slikarji posebej 
priljubljena.

Med slikarkami, ki so v prvi polovici 19. stoletja delovale na 
Slovenskem, je grofica Marija Auersperg Attems ena redkih, ki so 
bile že v prvih desetletjih prejšnjega stoletja deležne pozornosti 
slovenskih umetnostnih zgodovinarjev in poznavalcev. Ob tem, 
da je (kot jo je brez negativnega prizvoka poimenoval Stele) kot 
»diletantka« zvrst tihožitja razmeroma dobro obvladovala, je 
razlog za to tudi dejstvo, da se cvetličnim tihožitjem ni resneje 
posvečal nobeden od tedanjih »slovenskih« poklicnih slikarjev. 
Da je cvetje slikala z obilico talenta in ljubeznijo, dokazujejo dela 
v slovenskih javnih zbirkah, ki obiskovalcem še danes vzbujajo 
občutek intimnosti in spokojnosti in tako dosegajo ključno 
vsebinsko komponento bidermajerskega tihožitja.4

4 Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta Umetnost in plemstvo v času zato-
na. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810) in raziskovalnega programa 
Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ju financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816–1880)
Cvetlično tihožitje, 1846

olje, les, 26 x 31,5 cm
SAZU, inv. št. MSAZU/101
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POVZETEK

Znanih je osem cvetličnih tihožitij, ki jih je naslikala grofica 
Marija Auersperg Attems (1816–1880) in jih hranijo javne zbirke 
v Sloveniji. Prispevek se ukvarja z določitvijo cvetlic in drugih 
rastlin, ki so upodobljene na teh delih. 

Nabor rastlin v tihožitjih Marije Auersperg Attems je raznoroden. 
Prepoznali smo 66 različnih taksonov. Edina stalnica, ki se 
pojavlja na vseh osmih slikah, so različne sorte vrtnic. Od drugih 
cvetlic je najpogosteje naslikan tribarvni slak (petkrat), sledijo 
petunije (štirikrat) in vrtni avrikelj (trikrat).

Nekatere prepoznane vrste in sorte pričajo, da je bila slikarka 
na tekočem z vrtnarskimi novostmi v Evropi. Ker se v 
umetnostnozgodovinskih interpretacijah pojavlja vprašanje, 
koliko slik je njeno avtorsko delo, koliko pa jih je kopirala, so 
lahko informacije o naboru naslikanih rastlin uporabne pri 
iskanju odgovorov na to vprašanje.

Ključne besede: tihožitja, identifikacija, taksoni, vrtnice

UVOD

V Arboretumu Volčji Potok smo v letih 2018 in 2019 v sodelovanju 
z Narodno galerijo izvedli projekt z naslovom »Narodna galerija v 
Arboretumu«. V njegovem okviru smo v Arboretumu razstavljali 
reprodukcije slik, ki smo jih opremili s kratkima besediloma. 
Prvo je interpretiralo slike z vidika umetnostne zgodovine, drugo 
z vidika botanike in vrtnarstva. 

Slike grofice Marije Auersperg Attems so pritegnile našo 
pozornost zato, ker so nekatere podrobnosti naslikane s takšno 
natančnostjo, da smemo sklepati, da jih je slikarka slikala 
po živih predlogah. Ker vemo, da sta se zakonca grof Anton 
Aleksander Auersperg in grofica Marija Auersperg Attems veliko 
ukvarjala z vrtovi, je grofica verjetno slikala cvetje, ki ga je, vsaj 
deloma, sama nabrala na gredicah grajskih vrtov v Dornavi in 
Šrajbarskem turnu. 

RASTLINE NA TIHOŽITJIH GROFICE 
MARIJE AUERSPERG ATTEMS 
Matjaž Mastnak 
Arboretum Volčji Potok

Nabor rastlin zato daje informacijo o razvitosti vrtne in 
cvetlične kulture na slovenskem ozemlju v sredini 19. stoletja. Iz 
naslikanih rastlin razberemo, da sta bila grofica Marija Auersperg 
Attems in njen mož na tekočem z novostmi, ki so se v tistem 
času pojavljale v vrtnarskih središčih Evrope.

DOLOČITEV RASTLIN S SLIK

Pri analizi pojavljanja rastlin na slikah Marije Auersperg Attems 
smo upoštevali število taksonov in ne števila naslikanih cvetov 
in socvetij. Kot takson razumemo vrsto, sorto, ali v primeru manj 
natančne določitve, rod rastline.

Barvnih variacij, ki so običajne pri sejancih neselekcioniranega 
semena, nismo šteli za sorte in s tem za taksone. Tako so v 
vrsti tribarvni slak (Convolvulus tricolor) zajeti modri in svetlo 
modri različki, pri petunijah (Petunia × hybida) smetanovi, svetlo 
lilasti in beli različki, pri kapucinkah (Tropaeolum majus) svetlo in 
temno oranžni (rdeči) različki ter pri vrtnem avriklju (Primula 
× pubescens) modri, rjavi in bledo rumeni različki. Enako smo 
ravnali pri mačehah, kjer za večbarvne in temno modre cvetove 
nismo iskali morebitnih sort. Pri vrtnicah je bilo večinoma 
mogoče s precejšnjo gotovostjo prepoznati naslikane sorte.

Za potrebe tega članka so na črno-belih reprodukcijah rastline 
označene z zaporednimi številkami taksonov, ki so zbrani v 
Preglednici 1. Ob vsaki reprodukciji z oštevilčenimi rastlinami 
je navedena stran v zborniku, kjer je natisnjena barvna 
reprodukcija z naslovom in drugimi podatki o sliki. Črno-
bele reprodukcije z oštevilčenimi rastlinami so zaporedno 
numerirane, da se je v besedilu enostavneje sklicevati nanje.
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Slika 1: Določene rastline: 46 Rosa × alba ‘Suaveolens’, 48 Rosa × 
hybrida (HP), 51 Rosa foetida ‘Persian Yellow’, 52 Rosa ‘Gloire des 
Rosomanes’, 53 Rosa × alba ‘Cuisse de Nymphe’ 

(Barvna slika na str. 55)

Slika 2: Določene rastline: 7 Calluna vulgaris, 13 Convolvulus tricolor, 
14 Convolvulus arvensis, 16 Cotoneaster horizontalis, 28 Hydrangea 
macrophylla, 33 Myosotis sylvatica, 41 Prunus avium, 42 Prunus cerasus, 
46 Rosa × alba ‘Suaveolens’, 48 Rosa × hybrida (HP), 49 Rosa foetida, 
50 Rosa foetida ‘Bicolor’ 

(Barvna slika na str. 21)
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Slika 3: Določene rastline: 9 Campanula patula, 10 Cheiranthus cheiri, 
13 Convolvulus tricolor, 36 Pelargonium zonale, 40 Primula × pubescens, 
46 Rosa × alba ‘Suaveolens’, 47 Rosa × centifolia, 59 Tropaeolum majus 

(Barvna slika na str. 71)

Slika 4: Določene rastline: 2 Aconitum napellus, 4 Aruncus dioicus, 
12 Convallaria majalis, 17 Crocosmia paniculata, 19 Dianthus chinensis, 
23 Genista sp., 25 Hedera helix, 27 Hoya carnosa, 30 Lonicera caprifolium, 
34 Narcissus poeticus, 35 Paeonia lactiflora, 38 Philadelphus coronarius, 
40 Primula × pubescens, 48 Rosa × hybrida, 55 Rosmarinus officinalis, 
56 Scabiosa atropurpurea, 57 Syringa vulgaris, 60 Tulipa ‘Gouden 
Standaard’, 61 Veronica chamaedrys, 63 Vinca minor 

(Barvna slika na str. 61)
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Slika 5: Določene rastline: 13 Convolvulus tricolor, 18 Dahlia × pinnata, 
20 Ficus carica, 21 Fuchsia fulgens, 22 Fuchsia magellanica, 
29 Juglans regia, 32 Maurandya scandens, 37 Petunia × hybrida, 
43 Prunus domestica, 44 Prunus persica, 48 Rosa × hybrida (HP), 
58 Tagetes patula 

(Barvna slika na str. 43)

Slika 6: Določene rastline: 11 Cirsium rivulare ‘Atropurpureum’, 
14 Convolvulus arvensis, 15 Coreopsis lanceolata, 31 Lotus corniculatus, 
37 Petunia × hybrida, 41 Primula × pubescens, 47 Rosa × centifolia ‘Bullata’ 

(Barvna slika na str. 29)
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Slika 7: Določene rastline: 3 Antirrhinum majus, 6 Calendula officinalis, 
8 Campanula media, 13 Convolvulus tricolor, 15 Coreopsis lanceolata, 
25 Hedera helix, 31 Lotus corniculatus, 36 Pelargonium zonale, 37 Petunia 
× hybrida, 45 Ribes uva-crispa, 54 Rosa × chinensis ‘Old Blush’, 64 Viola 
× hybrida 

(Barvna slika na str. 79)

Slika 8: Določene rastline: 1 Achimenes longiflora, 5 Calceolaria 
integrifolia, 13 Convolvulus tricolor, 24 Goniolimon tataricum, 26 Hibiscus 
trionum, 39 Physalis alkekengi, 48 Rosa × hybrida (HP), 56 Scabiosa 
atropurpurea, 58 Tagetes patula, 59 Tropaeolum majus, 62 Viburnum 
opulus ‘Sterile’, 64 Viola × hybrida, 65 Zinnia elegans 

(Barvna slika na str. 87)
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Preglednica 1: Seznam vseh določenih rastlin

Št. Znanstveno ime Slovensko ime

1 Achimenes longiflora dolgocvetni pladnjevec

2 Aconitum napellus repičasta preobjeda

3 Antirrhinum majus zajčki

4 Aruncus dioicus navadno kresničevje

5 Calceolaria integrifolia čeveljčki

6 Calendula officinalis ognjič

7 Calluna vulgaris jesenska vresa 

8 Campanula media srednja zvončica

9 Campanula patula razprostrta zvončica

10 Cheiranthus cheiri zlati šeboj

11 Cirsium rivulare 'Atropurpureum' potočni osat 'Atropurpureum'

12 Convallaria majalis šmarnica

13 Convolvulus tricolor tribarvni slak (moder in svetlo moder)

14 Convolvulus arvensis njivski slak

15 Coreopsis lanceolata lepe očke

16 Cotoneaster horizontalis pahljačasta panešpljica

17 Crocosmia paniculata krokozmija

18 Dahlia × pinnata dalija

19 Dianthus chinensis kitajski nagelj 

20 Ficus carica smokvovec, figa

21 Fuchsia fulgens sijoča fuksija

22 Fuchsia magellanica Magellanova fuksija 

23 Genista sp. košeničica

24 Goniolimon tataricum statice

25 Hedera helix navadni bršljan

26 Hibiscus trionum trojnati oslez

27 Hoya carnosa navadna voščenka

28 Hydrangea macrophylla hortenzija

29 Juglans regia navadni oreh

30 Lonicera caprifolium kovačnik

31 Lotus corniculatus navadna nokota

32 Maurandya scandens mavrandija, azarina 
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33 Myosotis sylvatica gozdna spominčica

34 Narcissus poeticus beli narcis

35 Paeonia lactiflora vrtna potonika (anemonast cvet)

36 Pelargonium zonale pelargonija conalka

37 Petunia × hybrida petunija (bela, smetanova in svetlo lila)

38 Philadelphus coronarius navadni skobotovec

39 Physalis alkekengi navadno volčje jabolko, lampijončki

40 Primula × pubescens vrtni avrikelj (moder, rjav, bledo rumen)

41 Prunus avium sadjarska češnja 

42 Prunus cerasus višnja

43 Prunus domestica sliva

44 Prunus persica breskev

45 Ribes uva-crispa kosmulja

46 Rosa × alba 'Suaveolens' bela roža 'Suaveolens'

47 Rosa × centifolia vrtnica stolistnica

47 Rosa × centifolia 'Bullata' vrtnica stolistnica 'Bullata'

48 Rosa × hybrida (HP) vrtnica iz razreda skrižanih ponavljavk (HP)

49 Rosa foetida  rumeni šipek

50 Rosa foetida 'Bicolor' kapucinska roža

51 Rosa foetida 'Persian Yellow' perzijska rumena roža

52 Rosa 'Gloire des Rosomanes' vrtnica 'Gloire des Rosomanes'

53 Rosa × alba 'Cuisse de Nymphe' vrtnica 'Cuisse de Nymphe' 

54 Rosa × chinensis 'Old Blush' vrtnica 'Old Blush' 

55 Rosmarinus officinalis rožmarin

56 Scabiosa atropurpurea škrlatni grintavec

57 Syringa vulgaris španski bezeg

58 Tagetes patula nizka žametnica

59 Tropaeolum majus kapucinka (oranžna in rdeča)

60 Tulipa 'Gouden Standaard' tulipan 'Gouden Standaard'

61 Veronica chamaedrys vrednikov jetičnik

62 Viburnum opulus 'Sterile' snežna kepa

63 Vinca minor  navadni zimzelen

64 Viola × hybrida mačeha (večbarvna in temno modra)

65 Zinnia elegans cinija
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ZASTOPANOST RASTLINSKIH SKUPIN

Na vsaki sliki je predstavljenih od 7 do 20 različnih rastlin; 
v povprečju je na sliki upodobljenih enajst do dvanajst (11,4) 
različnih rastlin. Skupno smo prepoznali 66 taksonov. 

Od vseh rastlin se edino vrtnice pojavljajo na vseh slikah. 
Upodobitve vrtnic so kakovostne in omogočajo prepoznavo 
sorte oziroma skupine vrtnic. Največkrat, petkrat, je upodobljen 
cvet rožnate vrtnice, ki jo je mogoče uvrstiti med skrižane 
ponavaljavke (hibridne perpetualke), trikrat se pojavi bela roža 
Rosa × alba ‘Suaveolens’ in dvakrat stolistnica Rosa × centifolia.

Od drugih rastlin je najpogosteje naslikan tribarvni slak 
(petkrat), sledijo petunije (štirikrat) in vrtni avrikelj (trikrat). 
Če upoštevamo upodobljeno okrasje vaze na Sliki 2, se bršljan 
pojavi trikrat. Na dveh slikah so lepe očke, navadna nokota, 
pelargonija conalka, škrlatni glavinec, žametnica, kapucinke in 
mačehe. Največkrat so rastline upodobljene le na eni od osmih 
analiziranih slik; tako identificiranih taksonov je 52.

Za tihožitja je grofica Marija Auersperg Attems izbirala vrtne 
rastline in rastline iz narave. Samoniklih cvetlic, ki jih ni običajno 
gojiti na vrtovih, je pet vrst, in sicer so to nokota, razprostrta 
zvončica, njivski slak, vrednikov jetičnik in kresničevje. Šmarnice 
in spominčice so cvetlice iz narave in tudi z vrtov. Iz narave so 
verjetno prinesene še tri grmovnice, in sicer kovačnik, bršljan in 
košeničica. Med rastline iz narave lahko tako skupno uvrstimo 10 
od 66 naslikanih taksonov. 

Od 56 vrtnih rastlin je 26 taksonov lesnatih ter 30 vrst in sort 
zelnatih rastlin. Med lesnatimi je največ vrtnih grmovnic (19), 
od tega deset taksonov vrtnic in devet drugih grmastih rastlin. 
Dve grmasti vrsti nista prezimno trdni, in sicer sta to rožmarin 
in sijoča fuksija; sklepamo, da so obe rastlini gojili v loncih in 
prezimovali v zaščitenem prostoru. Sedem vrst lesnatih rastlin je 
sadjarskih. Na slikah so plodovi češnje in (zelo verjetno) višnje, 
slive (domače češplje), breskve, fige, kosmulje in oreha.

Med zelnatimi vrtnimi rastlinami prevladujejo vrtne enoletnice 
in trajnice, vsakih je po devet, identificirali pa smo še štiri vrste 
vrtnih dvoletnic, štiri vrste čebulnic oziroma gomoljnic ter štiri 
vrste lončnic. Med dvoletnicami so na upodobitvah prikazani 
primerki škrlatnega glavinca, mačeh, srednje zvončice ter 
zlatega šeboja. Na vrtu se kot dvoletnica gojijo tudi spominčice, 
ki smo jih sicer že upoštevali pri vrstah iz narave. Čebulnice 
in gomoljnice so tulipani, narcise, dalije in krokozmije. Med 
lončnice spadajo pladnjevec, voščenka, pelargonije in petunije. 

Na sedmih slikah od osmih je upodobljena vsaj ena popenjava 
rastlina. Poleg bršljana in kovačnika je naslikana mavrandija 
(azarina), ki je na vrtovih ne srečamo več. Zelo pogosto naslikani 
tribarvni slak ni vzpenjavka, temveč pokonci rastoča vrtna 
enoletnica. Zanimivo je, da je slikarka na dveh slikah vključila 

navadni slak, ki je eden od najnadležnejših vrtnih plevelov; 
morda gre za hudomušnost, ker je na Sliki 6 navadni slak skupaj 
z drugim zavratnim plevelom, osatom, postavila v vazo in ju s 
tem »povzdignila« med cvetlice. Osat je sicer tako izrazito rdečih 
cvetnih koškov, da smo ga prepoznali kot sorto potočnega osata. 
Med popenjavke lahko vključimo tudi kapucinko, ki se okoli 
plezalne opore ovije z listnimi peclji.

PRESOJA NASLIKANEGA SORTIMENTA

Je Marija Auersperg Attems slikala tihožitja po dejanskih, 
živih rastlinah? Umetnostni zgodovinarji nimajo enoznačnega 
odgovora. Vé se, da je preslikovala tuja dela. Poznana je kopija 
Hulstijnove slike, a preslikava, ki jo je izdelala grofica Marija 
Auersperg Attems, je hkrati predelava; del rastlin v šopku je 
prekopirala, del zamenjala in del dodala. Pri slednjem je posegla 
tudi v barvno kompozicijo slike. 

Na nekaterih slikah so cvetovi naslikani s tolikšno natančnostjo, 
da si je težko predstavljati, da niso posneti po stvarnih rastlinah. 
Takšne so nekatere upodobitve vrtnic. Pri drugi strani so 
nekateri cvetovi upodobljeni nenavadno in dajejo misliti, da jih je 
naslikala brez konkretne predloge. Na te primere bomo opozorili 
v nadaljevanju.

SADJE

Sadje je sestavni del treh tihožitnih kompozicij. Grofica Marija 
Auersperg Attems je za tihožitje izbrala finejše sadje in ne jabolk 
in hrušk. Zanimivo je, da kljub vinorodni okolici na obravnavanih 
slikah ni grozdja, ki je pogost motiv na sočasnih in starejših 
tihožitjih.

Slika 5 je po sadni vsebini najzanimivejša. Na njej je naslikano 
pozno poletno sadje. V ospredju so breskve in slive: slive 
šele zorijo, breskve so že proti koncu – ena že gnije. Tu je še 
prvi, komaj zreli oreh s še povsem svetlo kožico na jedrcu. 
Enigmatična je zrela figa. Tako je zrela, da se hoče razlesti po 
mizici. Zrelejša in slajša že ne mora biti! Enigmatična je zato, ker 
pred 150 leti fig na Štajerskem in v Posavju, kjer sta imela vrtove 
Marija Auersperg Attems in njen mož, ne bi pričakovali. So imeli 
smokvovec morda v čebru in steklenjaku, da so lahko plodovi do 
konca dozoreli? So sadež morda dobili iz Primorske? Grof Anton 
A. Attems je imel sorodstvo na Vipavskem in Goriškem, a zrele 
fige so za tovorjenje neprimerne. Če je Marija Auersperg Attems 
sadež naslikala po stvarnem plodu, je bila takšna figa v tistih 
krajih in časih vsekakor posebnost. Figa ima v »drami« zorenja, 
prezorenja in propadanja, kakor lahko razumemo razpostavljene 
sadeže, pomembno vlogo. 

Časovno se cvetje in sadje s Slike 5 na vrtu pojavlja sočasno, 
pozno poleti. Tudi cvetoča vrtnica sodi v ta čas. Gre za skrižano 
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ponavljavko (hibridno perpetualko), ki je kot takšna prepoznavna 
po zgradbi cveta in po času cvetenja. Sredi 19. stoletja, ko je 
slikala grofica Marija Auersperg Attems, so bile to moderne 
in zaželene vrtnice. Slikarka je bila brez dvoma na tekočem z 
vrtnarskimi dosežki svojega časa. Če bi zgolj vérno preslikovala 
starejše avtorje, takšne vrtnice ne bi mogla preslikati, ker pred 
19. stoletjem ni obstajala. Tihožitja starih mojstrov sicer niso 
zavezana k slikanju časovnega trenutka, saj so cvetlice v šopkih 
po času cvetenja lahko časovno vsaksebi tudi po več mesecev. 
Slika 5 je po rastlinski tematiki dosledno poznopoletna in je 
zaradi vrtnice skrižane ponavljavke preprosto morala nastati 
sredi 19. stoletja. Če je bila preslikana, bi morala biti preslikana s 
slike sočasno delujočega slikarja.

Na sliki 2 so pod cvetoče vrtnice postavljene češnje. Temno, 
nekoliko steklasto prosojno in bolj trebušasto češnjo lahko 
prepoznamo kot višnjo. Kontrast sladke zoreče češnje in kisle 
višnje morda ni naključen. Med vrtnicami imamo namreč na eni 
strani rumeni šipek in kapucinsko rožo, na drugi strani pa belo 
rožo in v tistih časih sodobno skrižano ponavljavko. Prvi dve 
vrtnici imata dokaj neprijeten vonj, drugi dve sladko dišita. Na 
pogled so češnje in višnje ter vse vrtnice privlačne, izkustvo pa 
pove, katere bolj ugajajo od drugih. Slaka sta tudi dva, en gojeni 
in zaželeni tribarvni slak, drugi, ki je postavljen ob prvega, pa 
divji in nadležni plevel. 

Slika 7 ima pod šopek položeno vejico zrele kosmulje. Kosmulje 
zorijo v začetku julija in večina cvetlic v šopku je izrazito 
poletnih. Zanimiv je cvet vrtnice. Zgodovinske vrtnice julija več 
ne cvetijo, a vrtnica s slike ni zgodovinska. Po številu venčnih 
listkov, po barvi in načinu bledenja venčnih listkov, po načinu 
odpiranja cveta in po šibkem cvetnem steblu brez bodic se 
vrtnica kaže kot ‘Old Blush China’. To je bila prva bengalska 
vrtnica, ki je v Evropi redno pocvitala, torej cvetela tudi po 
koncu meseca rožnika (junija). V Angliji se je pojavila leta 1793. 
V času nastanka slike je že bila dostopna vsem zainteresiranim 
vrtnarjem po Evropi. Glede na to, da nam kosmulja postavlja 
tihožitje v julij, v šopku preseneča navzočnost mačeh. Mačeh 
smo dandanes vajeni samo od pozne jeseni do pozne pomladi, 
ko jih najkasneje maja umaknemo z gred in nadomestimo s 
poletnimi enoletnicami. Toda če cvetlico pustimo v zemlji, nam 
pocvita še v poletje, le da so cvetovi vsakokrat manjši. 

GRMOVNICE

Poleg sadne drevnine in vrtnic so na obravnavanih slikah 
različne druge grmovnice. 

V prvo skupino sodi železni repertoar grajskih vrtov. To so 
grmovnice, ki jih danes poznamo kot grmovnice kmečkega vrta: 
velelistna hortenzija, nepravi jasmin oz. skobotovec, španski 
bezeg in snežna kepa, pa tudi rožmarin, ki ga je bilo pred zimo 
treba umakniti v prezimovališče. K opremi grajskih senčnic je 

sodil kovačnik kot izrazito dišeča rastlina. V različnih vlogah se 
je na grajskih vrtovih pojavljal bršljan.

Leta 1843 se je vrnil s potovanja po Srednji Ameriki nemški 
botanik Theodor Hartweg in domov prinesel različne vrste fuksij, 
med drugimi blestečo fuksijo. Slika 5 je datirana v leto 1848, na 
njej pa je grofica Marija Auersperg Attems zelo živo naslikala 
prav to vrsto fuksije. Bila je torej zelo na tekočem s sodobnimi 
vrtnarskimi pridobitvami!

Če je grofica Marija Auersperg Attems blestečo fuksijo gojila 
na vrtu enega svojih domovanj, jo je morala prezimovati v 
ogrevanem steklenjaku, te pa so tako ali tako imeli. Na isti 
sliki je še ena fuksija, ki je na prvi pogled podobna sodobnim 
fuksijam iz cvetličnih korit. Natančnejši pogled razkrije, da gre 
za Magellanovo fuksijo, ki je na zaščitenih legah tudi pri nas na 
prostem prezimno trdna. Ta vrsta fuksije je še danes kljub znatni 
okrasni vrednosti malo razširjena. Grofica Marija Auersperg 
Attems jo je poznala in ovekovečila na sliki.

Jesenska vresa (glej sl. 2) je kot vrtna rastlina nezanimiva, saj 
je njeno cvetje bledo in komaj opazno. Grofica Marija Auersperg 
Attems je upodobila vejico jesenske vrese s plodovi. Vresa 
s plodovi je tudi časovno sinhrona z zgodnjimi vrtnicami. 
Izbira jesenske vrese kot strukturnega dodatka šopku je dokaj 
nenavadna. Kaže, da je bila slikarka dobra opazovalka in da je 
prepoznala lepoto tudi v tako nevpadljivi rastlini, kot je jesenska 
vresa v začetku poletja. Morda pa sporoča, da lansko cvetenje 
prinaša plodove v naslednjem letu. 

Na isti sliki je vejica z majhnimi, temno zelenimi listi, ki bi jih 
lahko pripisali pahljačasti panešpljici. Za potrditev določitve bo 
treba pridobiti podatke, da je bila ta vrsta v času nastanka slike 
že razširjena v Avstriji. 

Težave so z določitvijo rumeno cvetoče metuljnice na Sliki 4. 
Glede na obliko mladih cvetov in razmestitev lističev pripadata 
vejici v obeh vazah isti rastlini. Najpogostejša vrtna metuljnica 
je danes relika (Cytisus sp.), kar pa naslikana rastlina ni ne 
po cvetovih niti po listih in plodovih. Posebnost so listi, ki so 
nameščeni v vretencih. Med domačimi košeničicami imata ozke 
lističe v vretencih primorska košeničica (Genista holopetala) in 
žarkasta košeničica (Genista radiata). Prva ima dejansko nekoliko 
modrikaste lističe, a vršno (terminalno) nameščene cvetove in 
je razširjena le na Vipavskem. Podobnost z žarkasto košeničico 
je tudi samo delna. Posebno moteči so stroki, ki izraščajo iz 
cvetov s še živimi venčnimi listki. Zadovoljili smo se z določitvijo 
rodu košeničic (Genista sp.). V odprtih cvetovih ob jadru in ladjici 
ni videti kril, značilnih za cvet metuljnic. Ker je zgradba cveta 
poenostavljena, je mogoče, da je grofica to cvetlico slikala po 
spominu oziroma brez prave predloge. 
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VRTNICE

O vrtnicah je bilo že precej napisanega v predhodnem besedilu. 
Posebno obravnavo si zasluži Slika 1, ki je svojstven dokument 
časa. V šopku se namreč mešajo stare, zgodovinske vrtnice z 
novimi, ki so bile takrat »zadnji krik mode«. Vrtnice so naslikane z 
veliko botanično natančnostjo tudi v necvetnih podrobnostih, kot 
so oblika in barva trnov, barvni odtenek listov in začetki rje na njih. 
Cvet, ki leži pred vazo, je značilna vrtnica iz skupine belih rož. Po 
obliki, barvi in velikosti cveta je to Rosa × alba ‘Cuisse de Nymphe’, 
danes po diktatu angleščine bolj znana kot ‘Great Maiden’s Blush’. 
Bela sorta v šopku je Rosa × alba ‘Suaveolens’, naslikana tako 
natančno, da je videti ostanke prašnic na najbolj notranjih venčnih 
listkih. Težko si je prestavljati, da bi kdo kopiral tujo sliko v takšnih 
podrobnostih. 

Novost v času nastanka slike so bile signalno rdeče vrtnice, kajti 
rdeča barva vseh zgodovinskih vrtnic je vlekla na vijoličasto. 
Nove, sveže rdeče vrtnice so prišle v Evropo kot zvrst čajevk (Rosa 
× odorata). Da gre že za križanca z bengalkami (Rosa × chinensis), 
kažejo bela trakasta znamenja, ki izhajajo iz dna nekaterih venčnih 
listkov. Sorta bi lahko bila ‘Gloire des Rosomanes’, ki je nastala 
v Franciji leta 1825. Zadržek obstaja glede barvnega odtenka, saj 
je ‘Gloire des Rosomanes’ bolj cinobrasta in manj koralno rdeča. 
Dopustiti je treba možnost, da grofica Marija Auersperg Attems ni 
imela ustreznega pigmenta, saj je na Sliki 3 pelargonija naslikana s 
podobnim barvnim odmikom od cinobraste h koralni. 

Rožnata vrtnica s polnim cvetom je verjetno ena od skrižanih 
ponavljavk (hibridnih perpetualk), ki evropsko obsedenost s 
tolstimi cvetovi že kombinirajo z dvema ali tremi cvetenji v letu. 
Možna kandidatka je ‘La Reine’, ki je nastala v Franciji leta 1842.

Za tisti čas je posebnost rumena vrtnica. Glede na jarko rumeno 
barvo venčnih listov in na listkasto razširjene konice čašnih listov 
prideta v poštev dve vrtnici, žveplena roža (Rosa hemisphaerica) 
ali perzijska rumena roža (Rosa foetida ‘Persian Yellow’). Druga se 
je v Britaniji pojavila leta 1837 in proti koncu štiridesetih bi že 
lahko rasla na Štajerskem. Katera od obeh vrtnic je postavljena v 
šopke, po cvetu, ki je naslikan le od zadaj, ni mogoče nedvoumno 
odgovoriti. Dva argumenta govorita v prid perzijski rumeni roži. 
Prvi je podnebje, saj bolje prenaša vlažno podnebje od žveplene 
rože. Drugi argument je vejica z listi, ki jo lahko opazujemo 
levo do rumenega cveta. Ni sicer nedvoumno, ali vejica pripada 
rumeno cvetoči vrtnici ali ne, jasno pa je, da ima drugačna stebla 
in cvetne peclje od skrižane ponavljavke na desni. Perzijska 
rumena roža ima precej manjše liste od skrižanih ponavljavk in 
mladi lističi se značilno preklapljajo prek glavne listne žile.

Na Sliki 1 se pojavi motiv spodnje strani cveta popolnoma 
razcvetele skrižane ponavljavke, ki petale suče pod cvetišče in ima 
nazaj zapognjene njihove robove, ponovi pa se še na slikah 2 in 8.
 
Na Sliki 2 sta rumeni šipek in njegova barvna različica 

kapucinske rože. V času grofice Marije Auersperg Attems še ni 
bilo rumenih vrtnic, ki bi bile zares uporabne na vrtovih. Rumeni 
šipek, kapucinska roža in perzijska rumena roža spadajo v isto 
botanično vrsto, za katero sta značilna velika občutljivost listov 
na glivične bolezni in slabo prenašanje vlažnega podnebja. V 
naših krajih praviloma v nekaj letih propadejo, zato jih iščejo in 
sadijo samo vrtni zbiratelji. Grofica Marija Auersperg Attems je 
očitno bila zbirateljica vrtnic. 

Omembo si zasluži na slikah 3 in 6 upodobljena stolistnica. 
Te so začeli slikati flamski mojstri v 17. stoletju in ostale so 
priljubljene še celo 18. stoletje. Avstrijski slikarji tihožitij so jih 
slikali še v 19. stoletju. Stolistnica, ki jo je naslikala grofica Marija 
Auersperg Attems, je zelo tipična zaradi kroglaste oblike bledega 
cveta in rožnate notranjosti, ki se kaže onstran v ‘o’ zaokroženih 
cvetnih »ustnic«. Rosa × centifolia ‘Bullata’, ki je nastala okoli leta 
1800, je bila v opisanem stanju razpiranja priljubljen slikarski 
motiv, čeprav na vrtu te podobe ne pokaže vsakega cveta in je le 
kratkotrajna epizoda v življenju posamičnega cveta.

DRUGE RASTLINE

Med čebulnicami kaže opozoriti na tulipan s Slike 4. Tulipani s 
takšno obliko cveta in prižasto obarvanostjo so se začeli pojavljati 
na slikah starih nizozemskih mojstrov takoj po letu 1600. Prvi jih 
je upodobil Jakob de Gheyna II. in nato so ostali železni repertoar 
tihožitij podobno kot vrtnice stolistnice. Tulipani s slik starih 
mojstrov so bili Schrernkovi tulipani (Tulipa schrenkii) in iz njih 
izpeljane sorte, katerih zadnji prežitek so tulipani sorte ‘Van Tol’, 
ki pa imajo precej krajše peclje. Na sliki bi lahko bila sorta ‘Gouden 
Standaard’, ki je nastala leta 1760 in je naslikani zelo podobna. 

Nekaj dvomov pušča tudi potonika desno od tulipana. Cvet ima 
značilnosti skupine japonskih in vetrničastih (anemonastih) 
vrtnih potonik. Oblika petaloidov v srednjem delu cveta ni 
ustrezna; cvet se zdi vsaj stiliziran, če že ne izmišljen. 

Na isti sliki je težko z zanesljivostjo določiti podolžno progaste 
travaste liste v zgodnjem desnem delu šopka na Sliki 4. Pripisali 
smo jih krokozmiji. Krokozmije so znane v Evropi od konca  
18. stoletja. Od slikarke, ki je ljubila cvetje, bi pričakovali, da bo 
naslikala cvetočo krokozmijo. Očitno je potrebovala le liste za 
popolnitev strukture šopke; krokozmije sicer cvetijo v visokem 
poletju. Latasta krokozmija ima podolžno prižaste liste, pri čemer 
del te obarvanosti izvira iz oblike listne ploskve, ki je v prečnem 
prerezu cikcakasta. 
 
V besedilu je bilo omenjeno, da je bilo treba nekatere rastline 
prezimovati v steklenjaku. Steklenjake so verjetno uporabili tudi 
za sejanje in zgodnjo vzgojo enoletnic in petunij, ki jih je v šopkih 
kar precej. Pelargonije so verjetno množili s potaknjenci, za kar je 
tudi potreben rastlinjak. Lončnice, kot sta voščenka in pladnjevec, 
so verjetno gojili v bivalnih prostorih. 
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SKLEP

Nabor rastlin, ki jih je grofica Marija Auersperg Attems vključila 
v tihožitja, je širok. Z vključenimi samoniklimi cvetlicami 
se slikarka kaže kot natančna opazovalka narave, ki zazna 
lepoto tudi v drobnih in manj opaznih rastlinah. Navzočnost 
žlahtnejšega sadja priča o gospodarski agendi posestev v lasti 
njenega moža in nje. Pri izboru vrtnih rastlin najbolj presenečajo 
rastline, ki so se v času nastajanja slik šele širile po Evropi; 
grofica Marija Auersperg Attems je očitno imela živ interes za 
vrtnarstvo in ji ni bilo žal denarja, ko je naročala novosti. 

Omenjeno je, kje so rastline naslikane neprepričljivo in 
dopuščajo možnost, da so bile preslikane ali naslikane »na 
pamet«. Prevladujejo pa upodobitve z množico podrobnosti, na 
podlagi katerih smemo sklepati, da so bila rastline slikane po 
živem modelu.
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816–1880)
Tihožitje s cvetjem in sadjem, 1848

olje, les, 45 x 36 cm
Narodna galerija, Ljubljana, inv. št. NG S 967
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POVZETEK

Tihožitja grofice Marije Auersperg Attems izkazujejo botanično 
verodostojnost, a združujejo rastline, ki cvetijo v različnih 
obdobjih. Primerjava morfoloških parametrov se je osredotočila 
na merjenje barve in izbranih velikosti rastlin na tihožitjih in 
živih primerkih. Barvo realnih rastlin sem določila s prenosnim 
kolorimetrom, v računalniškem programu pa sem cvetlice na 
skeniranih originalih opredelila z istimi barvnimi parametri. 
Med analiziranimi 16 taksoni so se le pri štirih taksonih nakazale 
značilne razlike v barvnem tonu ali svetlosti barve, preostali 
so bili med seboj primerljivi. Največ razhajanj sem zaznala na 
rumeno-modri lestvici (Tagetes patula, Dianthus chinensis, Cheiranthus 
cheiri in Convolvulus tricolor) in zeleno-rdeči lestvici (Tagetes 
patula, Cheiranthus cheiri, Convolvulus tricolor in Antirrhinum majus). 
Velikostnih razlik med izmerjenimi in upodobljenimi rastlinami 
ni bilo zaznati. Tovrstna analiza je težavna, saj je velikost rastlin 
na upodobitvah običajno prikazana le v ustreznem razmerju 
med posameznimi taksoni ali deli rastlin, ne ustreza pa dejanski 
velikosti rastline v naravi. 

Ključne besede: barva, velikost, primerjava, statistične razlike, razmerja

UJETI TRENUTEK

Rastlinska tihožitja grofice Marije Auersperg Attems izžarevajo 
nežnost in tankočutnost umetniške roke, a obenem verodostojno 
prikazujejo realni rastlinski svet. Njene upodobitve nakazujejo 
strast do botaničnih podrobnosti in željo karseda natančno 
ujeti trenutek imaginarnih šopkov, kljub dejstvu, da je čas 
cvetenja posameznih rastlin v sestavih neskladen. Primerjave 
morfoloških parametrov sem se lotila skrbno in znanstveno 
suhoparno – z merjenjem barve in izbranih velikosti rastlin 
na tihožitjih in živih primerkih, ki so mi bili na voljo. Barvo 
realnih rastlin sem določila s prenosnim kolorimetrom, ki je 
klasična nedestruktivna metoda za opredelitev barvnega tona in 
svetlosti. V računalniškem programu sem cvetlice na skeniranih 

MORFOLOGIJA IN VERODOSTOJNOST 
UPODOBITEV RASTLIN NA TIHOŽITJIH 
GROFICE MARIJE AUERSPERG ATTEMS 
Izr. prof. dr. Valentina Schmitzer 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

originalih tihožitij opredelila z istimi barvnimi parametri in nato 
podatke statistično obdelala. Velikostna primerjava med in-vivo 
in upodobljenimi rastlinami je bila precej težavna, saj parametre 
na upodobitvah lahko vrednotimo le kot ustrezno razmerje 
med posameznimi taksoni ali deli rastlin. Velikost upodobljenih 
rastlin namreč v večini primerov ne ustreza dejanski velikosti 
rastline v naravi, torej niso upodobljene v merilu 1 : 1. Za analizo 
velikosti je bilo na tihožitjih najprej ključno določiti referenčni 
takson (ali del rastline) in velikosti posameznih rastlin primerjati 
z referenco. 

KLASIČNI MORFOLOŠKI OPREDELILCI RASTLIN

Vizualne značilnosti okrasnih rastlin določajo njihovo rabo 
in priljubljenost za sajenje v zasebnem ali javnem prostoru. 
Opišemo jih s petimi osnovnimi kazalci, in sicer z velikostjo, 
habitusom in obliko rasti, teksturo ter barvo. Slednji lahko 
povežemo z različnimi deli rastline (cvetovi, listi, plodovi) in 
sta izrazito sezonsko spremenljivi. Predvsem barvni poudarki 
okrasnih rastlin in nekateri specifični kazalci (vonj, razpon časa 
cvetenja itd.) pa so poleg opisanih v posameznih zgodovinskih 
obdobjih bolj ali manj priljubljeni in postavljeni v ospredje. 
Grofica Marija Auersperg Attems (v nadaljevanju MAA) je 
upodobljene rastline večinoma izbirala med tedaj modnimi 
vrtnimi, sadnimi ali sobnimi rastlinami, le nekaj je takšnih, ki 
so izrazito samonikle in neznačilne za gojenje na vrtnih gredah. 
V kompozicije jih je združevala neodvisno od časa cvetenja 
posamezne vrste, kar je bilo za to obdobje in žanr cvetličnih 
tihožitij značilno. Tako lahko v istem šopku občudujemo zgodaj 
pomladi cvetočo pesniško narciso (Narcissus poeticus), pozno 
pomladansko nedoločeno sorto vrtne potonike (Paeonia lactiflora), 
navadno kresničevje (Aruncus dioicus), ki cveti v juniju, in še 
poletno repičasto preobjedo (Aconitum napellus.) (glej sl. 1). Način 
slikanja odraža izjemno tankočutnost, sposobnost opazovanja 
in botanično verodostojnost. Da bi cvetlični svet, kot ga je videla 
ona, preslikali še v današnji čas, sem izbrane rastline z njenih 
tihožitij morfološko primerjala z živimi primerki.
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Slika 1: Razlike v času cvetenja upodobljenih rastlin na tihožitju MAA

Pregleda kazalcev nekdaj sajenih okrasnih vrst, ki so upodobljene 
na tihožitjih MAA, sem se lotila na dokaj preprost, a kljub vsemu 
znanstvenoanalitski način. Vodilo katerekoli raziskave je njena 
ponovljivost in zato sem po uvodni identifikaciji rastlin, ki jo 
je s konzorcijem različnih strokovnjakov vodil Matjaž Mastnak, 
oblikovala jasna merila za izbor analiziranih rastlin. Ker je namreč 
na upodobitvah prikazanih 66 različnih taksonov, je morfološka 
primerjava vsake posamezne vrste ali sorte za obseg strokovnega 
članka preobsežna. Rastline sem zato izbrala glede na: 1) 
natančnost in gotovost identifikacije (sorte vrtnic, čeprav čudovito 
upodobljene na tihožitjih MAA, je namreč izjemno težko določiti do 
ravni sorte in poiskati primerke enakih rastlin v obstoječih rozarijih 
v Sloveniji); 2) pogostost pojavljanja na tihožitjih (nekatere rastline 
so upodobljene večkrat, tribarvni slak na primer kar trikrat); 3) 
prisotnostjo in dostopnostjo živih primerkov/vzorcev rastlin ter 
4) sorazmerno preprosto uporabo izbranih analitskih postopkov 
(izjemno težko je s kolorimetrom meriti barvo drobnih cvetov, na 
primer šmarnice ali kresničevja). Pa se za hip zadržimo pri slednjih.

BARVNA ANALIZA

Opredelitev barve živih primerkov cvetov/listov/plodov je dokaj 
enostavna. Pri znanstveni analizi se redko navežemo le na 
subjektivne ocene obarvanosti raznih rastlinskih tkiv, raztopin 
ali gostih snovi. Nekomu se zdi oranžna barva šeboja (Cheiranthus 
cheiri) zelo intenzivna, drugemu pa bledikava v primerjavi s 
cvetovi kapucinke (Tropaeolum majus), ki jih je občudoval malo prej. 
Zaznava je odvisna od osvetlitve prostora, celo od pronicljivosti 
opazovalca. Zato sem za določanje barvnih parametrov uporabila 
klasično nedestruktivno kolorimetrično metodo izmere barve, ki jo 
uporabljajo mnogi sodobni znanstveni avtorji (Kirk in sod., 2020) in 
jo je mogoče povezati s parametri grafičnih programov (Schmitzer 
in sod., 2019). Prenosni instrument (kolorimeter) preprosto 
prislonimo k vzorcu in ta zazna valovne dolžine odbite svetlobe 
ter jih poda v obliki numeričnih vrednosti. Kolorimeter meri 
svetlobo, jo razstavi na osnovne komponente RGB (največkrat 
podane v grafičnih programih, na monitorju ali skenerju) in 
izmerjene vrednosti običajno naknadno pretvori v sistem CIE 
Lab. Ta je eden najbolj izpopolnjenih in uporabljenih sistemov 
določanja barve, ki je zapisana s tremi osnovnimi parametri: 
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L* svetlostjo barve, ki je prikazana na lestvici od 0 (črno) do 100 
(belo);

a* lego barve na rdeče-zeleni osi (od –60 do +60, v grafičnih 
programih od –128 do +128);

b* lego barve na rumeno-modri osi (od –60 do +60, v grafičnih 
programih od –128 do +128).

Barvne razlike med dvema vzorcema se v sistemu CIE Lab 
določijo na osnovi razlik koordinat v vseh treh smereh barvnega 
prostora, torej v svetlosti, na rdeče-zeleni in rumeno-modri osi. 
Ker je sistem CIE Lab najbolj primerljiv z zaznavanjem barve 
s človeškim očesom in je barvo na fotografijah (ali v našem 
primeru tihožitjih MAA) mogoče zapisati tudi na ta način, je bila 
omenjena metoda najprimernejša. Kljub enostavnosti in jasnosti 
analize pa sem naletela na nekaj ovir pri primerjavi živih vzorcev 
z rastlinami, upodobljenimi na tihožitjih MAA. Ker sem barvo 
posameznih rastlin analizirala na skeniranih tihožitjih in ne na 
originalnih upodobitvah, je v prenosu podatkov lahko prišlo do 
manjših neskladij. Lahko le predvidevam, da so bile razmere ob 
fotografiranju tihožitij enake in je posneto stanje primerljivo 
izvirniku. Drugič, senčenje nekaterih rastlin se v tihožitjih 
razlikuje in je odvisno od položaja rastline v šopku. Tretjič, 
izjemno težko je zagotoviti istovetnost sorte rastlin na tihožitjih. 
Pri rastlinah, kot sta pesniška narcisa (Narcissus poeticus) ali 
navadni bršljan (Hedera helix), ni dileme pri primerjavi s sodobnimi 
vzorci, a pri sorti zajčkov (Antirrhinum majus) se zaplete. Četrta 
ovira, ki jo je bilo treba premagati, je bilo zagotoviti zadostno 
število meritev na skeniranem tihožitju in na živem primerku 
rastline, da so podatki statistično relevantni. Pri rastlinah, kjer 
je barva cveta razmeroma enotna, ni bilo večjih težav, izziv pa se 
je nakazal pri prižastih ali večbarvnih cvetovih. Le otroške risbe 
so namreč monokromatske pri slikanju cvetlic, v nežnem cvetu 
voščenke (Hoya carnosa) na tihožitju MAA pa se skriva mnogo potez 
raznovrstnih barvnih tonov. Zato sem na vsakem vzorcu (bodisi 
rastlini na skeniranem tihožitju ali na živem primerku) barvo 
izmerila na poljubnih 10 točkah in izračunala povprečne vrednosti 
ter statistične razlike. Meritve sem izvajala v primerljivih 
svetlobnih razmerah in na primerkih, ki so se po razvojni stopnji 
ujemali s tistimi na upodobitvah. Zaradi različne merilne lestvice 
kolorimetra in grafičnega programa je bilo podatke meritev 
parametrov a* in b* treba najprej normalizirati na standardno 
stotinsko lestvico po naslednji enostavni formuli:

pri čemer je; 

x1 normalizirana vrednost parametra,
xmax1  najvišja vrednost na novi lestvici (100),
xmin1 najnižja vrednost na novi lestvici (0),
xmax0 najvišja vrednost na obstoječi lestvici, 
xmin0 najnižja vrednost na obstoječi lestvici,
x0 dejanska izmerjena vrednost parametra.

Poleg opisane metode določanja barve pa obstaja seveda 
še mnogo drugih načinov. Zelo natančna (pa tudi draga 
laboratorijska) metoda primerjave barve rastlin je povezana 
z identifikacijo pigmentnih snovi v rastlinskih tkivih. Rdeči, 
rožnati, vijoličasti in modrikasti barvni toni so posledica kopičenja 
antocianinov – visokomolekularnih snovi, ki se rade spajajo s 
sladkorji in kopigmenti (Slatnar in sod., 2013). Oranžna in rumena 
barva sta povezani s sintezo ksantofilov in karotenoidov (Veberic 
in sod., 2010), včasih flavonolov, kot na primer kvercetina (Ay 
in sod., 2016). Tudi brez drage laboratorijske metode lahko na 
podlagi dosedanjih raziskav na vrtnicah sklepam, da rožnate 
sorte, upodobljene na tihožitjih MAA, vsebujejo mono- in di-
glikozide antocianov (Schmitzer in sod., 2010; Cunja in sod., 2014) 
in so plodovi lampijončkov (Physalis alkekengi) gotovo zelo bogati s 
flavonoidi in karotenoidi (Wen in sod., 2017; Li in sod., 2018). Pri 
analizi plodov sadnih rastlin, ki jih je izjemno natančno upodobila 
MAA, pa se pojavi še dodatna težava, ki onemogoča povsem 
natančno primerjavo s sodobnimi sortami rastlin. Barva plodov 
je namreč ne le sortno specifična, pač pa tudi zelo odvisna od 
zrelostnega razreda (glej sl. 2).

Tabelarični prikaz barvnih parametrov da jasno sliko 
verodostojnosti upodobitev izbranih rastlin na tihožitjih MAA 
(Preglednica 1). Analizirane so bile rastline, ki se izrazito 
razlikujejo v zaznavni barvi: od bele rože sorte 'Suaveolens' 
(Rosa × alba 'Suaveolens'), blago rožnate voščenke (Hoya carnosa), 
rumenkastih plodov kosmulje (Ribes uva-crispa), oranžne 
žametnice (Tagetes patula), intenzivno modrega tribarvnega 
slaka (Convolvulus tricolor) do neznane sorte rdeče pelargonije 
(Pelargonium zonale). Slednja je izredno podobna ilustracijam v 
priljubljenem mesečniku Gartenflora iz sredine 19. stoletja (von 
Regel, 1853).

Analiza normaliziranih parametrov pokaže neverjetno ujemanje 
skoraj vseh barvnih parametrov pri večini izbranih rastlin 
(Preglednica 1). Izrazito dobro (in pričakovano) ujemanje je 
zaznati pri upodobitvah in izmerjenih vrednostih belih cvetov. 
Tako pri voščenki, snežni kepi, beli roži 'Suaveolens' in pesniški 
narcisi vsi barvni parametri v prostoru CIE Lab zavzamejo 
primerljive položaje. Nasploh je svetlost vzorca (parameter 
L*) na upodobitvi in izmerjenih primerkih zelo podobna, med 
normaliziranimi meritvami ni bilo zaznati statističnih razlik. 
Več razhajanj je mogoče opaziti pri analizi barvnih tonov na 
rumeno-modri lestvici: pri štirih rastlinah so se vrednosti, 
določene na tihožitjih, in izmerjene vrednosti na živih 

x1 = x (x0 - xmax0) + xmax1

(xmax1 - xmin1)

(xmax0 - xmin0)
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primerkih rastlin značilno razlikovale: pri oranžnorumeni nizki 
žametnici (Tagetes patula), rdečeoranžnem kitajskem nageljčku 
(Dianthus chinensis), oranžnozlatem šeboju (Cheiranthus cheiri) ter 
modrem tribarvnem slaku (Convolvulus tricolor). Prav tako so se 
značilno razlikovale normalizirane vrednosti parametra a* pri 
istih treh rastlinah, torej tribarvnem slaku, zlatem šeboju in 
nizki žametnici, dodatno pa še pri zajčkih (Antirrhinum majus). 
Pri zadnjih treh bi razlike na zeleno-rdeči lestvici najlažje 
pripisali sortni specifiki, pri tribarvnem slaku pa se že vidna 
zaznava naslikane cvetlice razlikuje od intenzivno modre 
barve vrste Convolvulus tricolor. Razlog za razlike bi bilo smiselno 
poiskati na paleti barv, ki je bila tisti čas na voljo v slikarskih 
prostorih MAA. Znani flamski botanični ilustrator Pierre-Joseph 
Redoute je rastlino namreč upodobil na moč podobno tistim iz 
narave, torej intenzivno modro (Redoute, 1827). 

Slika 2: Vpliv zorenja na vsebnost barvil in kolorimetrično 
določene parametre plodov lampijončka (Physalis alkekengi) 
(Jakopič, neobjavljeni podatki).
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Preglednica 1: Primerjava normaliziranih CIE Lab barvnih parametrov med upodobitvami na tihožitjih MAA in živimi primerki rastlin 

S poudarjeno pisavo so označene vrednosti, ki se po testu LSD statistično značilno razlikujejo pri P < 0,05. 

upodobitev MAA kolorimetrična 
meritev

ujemanje 
parametrov (%)

L* a* b* L* a* b* L* a* b*

latinsko ime slovensko ime barvna 
zaznava          

Antirrhinum majus zajčki 27,5 58,2 52,8 21,3 75,3 56,0 93,8 82,9 96,8

Cheiranthus cheiri zlati šeboj 52,9 55,1 69,3 59,3 66,3 85,7 93,7 88,8 83,6

Convolvulus tricolor tribarvni slak 26,7 49,6 44,3 30,8 26,4 62,0 95,9 76,8 82,3

Dianthus chinensis kitajski nageljček 28,5 85,0 71,7 27,3 92,5 47,2 98,8 92,6 75,5

Fuchsia fulgens sijoča fuksija 53,9 71,6 70,1 54,9 77,2 67,2 99,0 94,4 97,0

Hedera helix navadni bršljan 24,9 41,5 58,7 27,8 42,9 60,6 97,1 98,6 98,1

Hoya carnosa navadna voščenka 85,7 48,8 50,9 85,3 51,4 50,9 99,6 97,4 100,0

Narcissus poeticus pesniška narcisa 89,6 49,2 50,7 89,8 50,0 49,4 99,8 99,2 98,7

Pelargonium zonale pelargonija conalka 53,6 91,1 58,4 52,1 95,0 58,6 98,5 96,1 99,8

Physalis alkekengi lampijončki 52,3 67,0 85,5 49,6 71,5 88,3 97,3 95,5 97,2

Ribes uva-crispa kosmulja 62,4 55,8 68,2 66,2 51,1 71,8 96,2 95,3 96,5

Rosa × alba 'Suaveolens' bela roža 'Suaveolens' 88,6 56,2 50,2 90,8 54,7 49,9 97,8 98,4 99,7

Tagetes patula nizka žametnica 47,8 65,4 69,3 41,2 74,1 82,8 93,3 91,3 86,5

Tropaeolum majus kapucinka 52,8 64,5 62,3 53,3 66,9 68,8 99,5 97,6 93,5

Viburnum opulus 'Sterile' snežna kepa 90,1 50,0 57,4 87,0 48,9 57,4 96,9 98,9 100,0

Vinca minor mali zimzelen 34,3 54,4 35,1 31,9 57,2 30,8 97,6 97,2 95,7
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VELIKOSTNA RAZMERJA

V drugem sklopu primerjav sem se posvetila določanju višine 
in širine cveta/socvetja (pri navadnem bršljanu tudi lista) ter 
primerjavi velikosti posameznega venčnega lista v cvetu ali cveta 
v socvetju. Pri živih primerkih rastlin sem izmerila več specifičnih 
premerov ali višin inflorescence, odvisno od analizirane rastline. 
V analizo sem vključila iste taksone kot pri primerjavi barve, torej 
16 rastlinskih vrst (in sort), pri vsaki pa izvedla po 10 ponovitev 
za posamezen izmerjen parameter. To je običajno število vzorcev, 
ki omogoča statistično analizo in izračun povprečne vrednosti 
morfološkega parametra (Cunja in sod., 2016). 

Težavneje je bilo določati velikosti upodobljenih rastlin na 
tihožitjih MAA. Skenirani izvirniki so bili sicer na voljo v prvotni 
velikosti, a rastline na upodobitvah so običajno prikazane le v 
ustreznem razmerju med posameznimi taksoni, ne ustrezajo 
pa dejanski velikosti rastline v naravi. Za analizo velikosti je 
bilo zato ključno določiti referenčni takson, nato pa vse druge 
primerjati z izbrano vrsto. Druga težava je bila zagotoviti 
dovolj velik vzorec rastlin na upodobitvi, kar je bilo pri večini 
rastlin nemogoče. Nadalje je treba upoštevati položaj rastline v 
kompoziciji, mnoge med njimi so upodobljene pod različnimi koti, 
položene na mizo ali delno zakrite z drugimi rastlinami. Podatki 
so zato nekoliko slabše primerljivi, pri vseh rastlinah torej ni bilo 
mogoče primerjati vseh podatkov, ker preprosto niso prikazani 
na upodobitvah MAA. Vseeno se večina razmerij na upodobitvah 
ujema s primerki, ki so bili na voljo za analizo. Za ponazoritev 
metode in rezultatov so prikazani podatki za izbran primer 
tihožitij, pri katerem je kot referenčna velikost določena dolžina 
trna pri kosmulji (10 mm). 

Na prvi upodobitvi (glej sl. 3) so na tihožitju izpostavljene tri 
rastline, in sicer zajčki (Antirrhinum majus), tribarvni slak (Convolvulus 
tricolor) in kosmulje (Ribes uva-crispa). Zajčki ali odolin (Antirrhinum 
majus) so bili priljubljene cvetlice na vrtovih vse od 15. stoletja. 
Rastline so v toplejših legah trajnice, pri nas pa izjemno 
prilagodljive in odporne enoletnice (redkeje dvoletnice), ki rastejo 
tudi na manj rodovitnih tleh in v delni senci. Višina rastlin močno 
variira, dandanes so na vrtovih kot obrobne rastline priljubljene 
nizke sorte, posebne visoke sorte pa gojijo kot rezano cvetje. Cvet 
pri zajčkih je pravilno someren po eni ravnini (zigomorfen), zato 
sem na primerku in upodobitvi izmerila tri širine posameznega 
cveta in višino cveta od baze čašnih listov do vrha cveta. Vsi 
štirje velikostni parametri se ujemajo v odstotku nad 96, izrazito 
dobro pa je ujemanje širine cvetne osnove (š3). Najbolj neenak 
je parameter š2, ki nakazuje, da so upodobljeni cvetovi nekoliko 
širši v ekvatorialnem delu v primerjavi z meritvami na cvetovih 
sodobne sorte zajčkov. Višina cvetov zajčkov pa v obeh primerih 
ustreza standardnemu razponu višine za to vrsto (Vincent in 
Coen, 2004; Manchado-Rojo in sod., 2014).

Druga analizirana rastlina na omenjenem tihožitju je tribarvni 
slak (Convolvulus tricolor), ki so ga zaradi modre barve pogosto 

vključevali ne le v evropske vrtove, pač pa tudi širše. Zanimive 
opise te vrste najdemo na primer v kanadskem vrtnarskem 
katalogu iz leta 1827 (Woodhead, 1998). Cvet te vrste je radialno 
simetričen (aktinomorfen), kar pomeni, da čez navidezno osredje 
cveta lahko potegnemo neskončno število simetral. Zato je bilo za 
namen razlikovanja med upodobljeno rastlino na tihožitju in živim 
primerkom dovolj natančno izmeriti tri različne parametre: širino 
najširšega dela popolnoma razprtega cveta (š1), širino ob osnovi 
cveta (š2) in višino cveta (v). Š1 na tihožitju ustreza premeru 
cveta, podanem v katalogu rastlin RHS (Royal Horticultural 
Society), in se ujema z izmerjenimi vrednostmi živega primerka. 
Tudi višina cveta in širina cvetne osnove sta primerljivi. 

Tretja analizirana rastlina na tihožitju MAA je plod grmičaste in 
izjemno trnate sadne vrste. Kosmulje (Ribes uva-crispa; sin. Ribes 
grossularia) so bile v 19. stoletju izjemno priljubljene, žlahtnili so 
jih namensko in izdajali sortno listo The Gooseberry Grower's 
Register, na kateri so leta 1856 opisali nekaj več kot 300 različnih 
sort (Secord, 1994). Ključni žlahtniteljski cilj je bil povečanje 
dimenzij plodov in že tedaj jim je uspelo velikost plodov gojenih 
sort povečati za dvakrat v primerjavi s plodovi divjih rastlin. Ker je 
sortna pestrost kosmulj tistega časa res neverjetna, je na podlagi 
upodobitve nemogoče določiti sorto; v analizo sem zato vključila 
primerljivo sodobno sorto 'Lady Delamare', ki razvije srednje 
velike in rahlo izdolžene plodove rumenozelene barve. Izmerjena 
višina in premer na ekvatorialni ravnini plodu sta se ujemali z 
upodobljenimi kosmuljinimi plodovi na upodobitvi, čeravno so bili 
slednji nekoliko manjši od sodobne sorte. 
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Slika 3: Velikostni parametri cvetov zajčkov (Antirrhinum 
majus) in tribarvnega slaka (Convolvulus tricolor) ter plodov 
kosmulje (Ribes uva-crispa). Mere so izražene v mm, ujemanje 
pa izračunano kot odstotek podobnosti med upodobljeno 
rastlino (MAA) in živim primerkom (R), posebej za posamezen 
parameter. Kot referenčna vrednost je izbrana dolžina trna 
kosmulje (10 mm).

Antirrhinum majus

Convolvulus tricolor

Ribes uva-crispa
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Slika 4: Velikostni parametri cvetov sijoče fuksije (Fuchsia 
fulgens), Magellanove fuksije (Fuchsia magellanica) in nizke 
žametnice (Tagetes patula). Mere so izražene v mm, ujemanje 
pa izračunano kot odstotek podobnosti med upodobljeno 
rastlino (MAA) in živim primerkom (R), posebej za posamezen 
parameter. Kot referenčna vrednost je izbrana velikost orehove 
luščine (32 mm).

SKLEPNA MISEL

Primerjava morfoloških kazalcev, določenih na tihožitjih MAA, 
in izmerjenih vrednosti na otipljivih, sodobnih sortah in vrstah 
rastlin razkrije, da je grofica Marija Auersperg Attems rastline 
upodabljala izjemno verodostojno. Botanična natančnost se 
kaže v natančno upodobljenih velikostnih razmerjih posamezne 
cvetlice, celotne rastline in skladne kompozicije. Tudi barve 
so odraz realnega sveta, le ponekod lahko ovrednotimo rahla 
odstopanja na barvni lestvici, a tudi ta bi lahko pripisali sortni 
specifiki izbranih rastlin. 
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816−1880)
Vrtnice, 1840−1850

olje, les, 39,5 x 31,5 cm
Narodna galerija, inv. št. NG S 968
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POVZETEK

Zapiski o popotovanju s kočijo po avstrijski Štajerski od Gradca 
do Marijinega Celja so neprecenljiv zaklad v Knjižnici Narodnega 
muzeja Slovenije. Na prvi pogled gre za manjši, tanek in dobro 
ohranjen zvezek s trdimi platnicami, ovit v marmoriran papir. 
Na sprednji strani sta napis Tagebuch in stara signaturna nalepka 
s številko 13975, znotraj je za neveščega bralca z dokaj težko 
čitljivo pisavo popisanih le petnajst strani, manj kot četrtina 
listov. Strani imajo črte in so označene s številkami od ena do 
dvaindevetdeset. Med listi najdemo nekaj posušenih rastlin 
(majhen herbarij), zelo dobro ohranjeni nitki in dvoje pisem 
neznanega občudovalca. Grofičini zapiski so itinerarij oziroma 
popotni dnevnik o potovanju s kočijo ob Muri na Štajerskem. 
Ob branju dnevniških zapiskov ugotovimo, da je imela omikana 
dama pretanjen občutek za opazovanje ter opisovanje narave in 
rastlin. Gre za »intimni drobec« iz njenega življenja, zato postane 
grofica človek iz krvi in mesa, s svojimi konjički, zanimanji, 
opažanji, hotenji.

Ključne besede: grofica Marija Auersperg Attems, popotni dnevniki, 
itinerariji

UVOD

Zapiski o popotovanju s kočijo po avstrijski Štajerski od Gradca 
do Marijinega Celja so neprecenljiv zaklad v Knjižnici Narodnega 
muzeja Slovenije. Na prvi pogled gre za manjši, tanek in dobro 
ohranjen zvezek s trdimi platnicami, ovit v marmoriran papir. 
Na sprednji strani sta napis Tagebuch in stara signaturna nalepka 
s številko 13975, znotraj je za neveščega bralca z dokaj težko 
čitljivo pisavo popisanih le petnajst strani, manj kot četrtina 
listov. Strani imajo črte in so označene s številkami od ena do 
dvaindevetdeset. Poleg že omenjenih petnajstih strani je samo 
s petimi vrsticami popisana še dvajseta stran. Pri listanju sem 
opazila, da ji je na nekaterih mestih zmanjkovalo črnila, nekje 
je besede prečrtala, nekatere pozneje dodala, za pisanje je 
uporabila nalivno pero in tudi svinčnik, vse našteto še otežuje 
branje besedila (glej sl. 1).

DNEVNIK GROFICE 
MARIJE AUERSPERG ATTEMS
Urša Pajk  
Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije

Slika 1: Prva stran dnevnika z besedilom, signaturno številko in 
žigom Kranjskega deželnega muzeja (foto: Matej Hreščak)

POPOTNI DNEVNIK

Zapiski grofice Marije Auersperg Attems so itinerarij oziroma 
popotni dnevnik o potovanju s kočijo ob Muri na Štajerskem. 
Ob branju dnevniških zapiskov ugotovimo, da je imela 
omikana dama pretanjen občutek za opazovanje ter opisovanje 

56



narave in rastlin. Kdo so bili njeni sopotniki na izletu, ne 
izvemo, se pa lahko nekaj naučimo o kulturnih in naravnih 
znamenitostih teh krajev. Na popisanih straneh omenja imena 
(krajev, naselij, gradov ipd.): Gradec, Göstling, Rabenstein, 
Pfanenberg, Röthelstein, Kapfenberg, Aflenz, Bruck an der 
Mur, Seewiesen, Seeberg, Hochschwaben, Gußwerk, Mariazell. 
Slikovito in občuteno opisuje pokrajino (hribe, skale, razgledne 
točke, potoke, brzice ipd.), ki se je odpirala pred njenimi očmi. 
Nad lepoto narave je bila tako vzhičena, da jo je enkrat celo 
primerjala z rajem. Ni pozabila niti na cerkve, kapele in notranjo 
opremo. Na začetku je med stavke vpletla tudi pripovedko o 
lovcu in deklici. Pogosto se je spuščala v podrobne opise – na 
primer, da so bila drevesa, ki so vodila do gradu Röthelstein, 
obrezana na francoski način. Vsekakor sta se oba zakonca 
zanimala za rastline, obdelovanje zemlje, vrtnarstvo in vrtove, 
saj je v knjižni zapuščini kar nekaj publikacij s tega področja. Iz 

zapisanega izvemo tudi nekaj o udobnosti namestitev, okusnosti 
obedov, kje so prepregli, obedovali ali prespali. V Kapfenbergu 
jih je krčmarica pogostila z okusnimi hruškami. V Aflenzu so 
čez noč ostali v neugledni gostilni, v prepišni sobi. Nase so 
morali navleči vsa oblačila, kar so jih vzeli s seboj, da ne bi 
prezebali. Preden so se peljali skozi kraj Bruck an der Mur, 
so si dušo privezali s popoldanskim obrokom in vodo. Opiše 
jo kot nezdravo, zato so jo mešali z vinom. Morda to pomeni, 
da je bila nekoliko oporečna in so jo razkužili z alkoholom – 
rujno kapljico? Mogoče pa je bila prehladna? V bližini naselja 
Seewiesen so njeno pozornost pritegnili mlini oziroma fužinarski 
obrati na vodni pogon. Vzeli so si tudi čas za postanek pri 
lovskem dvorcu Brandhof, ki ga je leta 1818 kupil nadvojvoda 
Janez Habsburško-Lotarinški, brat cesarja Franca I. Grofica je 
opisala gotsko kapelo, oltar, tabernakelj, vitraže. V lovski sobi 
je opazila jelenovo rogovje, trofejo samega cesarja, saj poslopje 

Slika 2: Težko čitljiva pisava grofice Marije Auersperg Attems in posušene rastline (foto: Matej Hreščak)
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stoji v osrčju lovskih revirjev okrožja Seeberg. Očaral jo je prav 
tako planinski svet pod goro Hochschwaben, ki jo je označila za 
najvišjo tod okoli s snegom na vrhu. Dosegli so svoj cilj in prišli 
v znameniti romarski kraj Mariazell na Zgornjem Štajerskem. 
V itinerariju ga je predstavila zelo natančno in doživeto: lepa 
cerkev, posvečena naši ljubi Gospe, spominki iz slonovine in 
biserne matice, ki so jih prodajali romarjem, poštna postaja, 
kjer so si privoščili spanec. Opisi sobe so živi – bila je bogato 
opremljena s pohištvom iz mahagonijevega lesa. V notranjosti 
cerkve pa je bila še posebej navdušena nad glavnim oltarjem iz 
rdečega marmorja, kipi iz srebra, križem z rubini, razkošnim 
lestencem, mašnim plaščem v zakladnici cerkve. Na njem je bila 
izvezena Mati božja z našitimi biseri. Zapisala je, da je v božjem 
hramu toliko dragocenosti, da bi z naštevanjem lahko popisali 
knjigo. Z romantičnim pridihom pa »naslika« tudi tri kilometre 
oddaljeno slikovito jezero Erlaufsee. Jezerska voda prehaja iz 
črne v zeleno barvo in gledalec ne more zaobjeti jezera z enim 
pogledom. Zjutraj naslednjega dne so se vrnili na izhodišče 
potovanja – v Gradec.

Na naslednjih straneh je nekaj posušenih rastlin, majhen 
herbarij, ki je zelo privlačen dodatek. Posušenim rastlinam (črni 
teloh, rman, jesenski podlesek, močvirska samoperka, vijolice, 
penuša in druge) sta priloženi še dve zelo dobro ohranjeni nitki, 
ki jima čas ni skoraj nič škodoval (glej sl. 2). Gre torej za del 
žive in nežive narave. Na dvajseti strani sledi nekaj stavkov o 
drugem izletu. Piše, da so iz Ljubljane v Bistrico (Feistriz) prišli 
brez nesreče. Ugibamo, da gre verjetno za Kamniško Bistrico, saj 
so iz Ljubljane krenili ob tri četrt na šest zjutraj in prišli na cilj 
že četrt čez sedem. Med nadaljnjimi nepopisanimi stranmi tu in 
tam še naletimo na kakšno posušeno rastlino, na zadnji strani 
pa najdemo skico gradu, narejeno s svinčnikom. Zvezku sta 
priloženi še dve kratki pismi oziroma sporočili na porumenelem 
papirju, s podpisom gospoda Pepija. Prvo je v bistvu voščilo, saj 
grofici Mariji Auersperg Attems čestita za njen god in ji poljublja 
roko, v drugem pa jo vabi v Gradec, se ji zahvaljuje za lešnike 
in ji tudi poljublja roko. Kdo je njen skrivnosti občudovalec? 
Znanec, prijatelj, častilec? Grofica je bila v svoji mladosti zelo 
čedne in očarljive zunanjosti in verjetno ji je dvorilo kar veliko 
različnih moških (Pajk, 2016).

SKLEP

Grofica Marija Auersperg Attems je bila plemkinja, žena, mati; 
imela pa je tudi nekaj omikanih konjičkov: vezenje, pisanje, 
ljubezen do rastlin in vrtov ter slikanje tihožitij. Rada je potovala, 
obiskovala razstave in salone, zanimala se je za rastline ter 
vrtove. Z možem sta svoje dneve preživljala na različnih 
lokacijah – v Šrajbarskem turnu, Dornavi, Gradcu, na Dunaju. 
Kot je vidno s tihožitij, ki so se ohranila (dva hranimo tudi v 
Narodnem muzeju Slovenije), in iz popotnih zapiskov je bila 
tankočutna, pronicljiva in senzibilna opazovalka narave, rastlin 
in stvaritev človeških rok. Privlačile so jo lepe stvari, imela je 
občutek za estetiko in dar za ustvarjanje. Javnost precej dobro 
pozna dejavnosti in življenje njenega moža, Marija Auersperg 
Attems pa je manj slovita, njena osebna zgodba je nekoliko 
odmaknjena in skrita za nekakšno tančico, kot se morda za dame 
19. stoletja tudi spodobi. Z listanjem dnevnika dobiš občutek, 
da držiš »intimni drobec« nekega preteklega življenja. Grofica 
postane človek iz krvi in mesa, s svojimi konjički, zanimanji, 
opažanji, hotenji. Naj gre za umetnine, dnevnik, pisma, posušene 
rastline ali dokumente, vse to nam daje slutiti, da se za vsem 
tem skriva čuteča, plemenita in ustvarjalna oseba, ki si vsekakor 
zasluži našo pozornost. 
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816−1880)
Vazi na oknu, 1840–1850
olje, platno, 39,5 x 34,5 cm

Narodna galerija, inv. št. NG S 969

60



61



POVZETEK

Grad Šrajbarski turn je eden najpomembnejših in najbolj 
edinstvenih spomenikov zrele renesančne grajske arhitekture v 
slovenskem in tudi širšem geografskem območju. Gradili so ga 
od konca 15. do sredine 16. stoletja za potrebe lastnikov vitezov 
Rajhenburških. Štiritraktna enonadstropna stavba je okrepljena 
z vogalnimi okroglimi stolpi, kjer gre za značilno prepletanje 
obrambnih, poznogotskih in renesančnih stavbnih členov. 
Arkadni hodniki, ki objemajo notranje dvorišče, z oblikovno 
naprednimi kapiteli sodijo v sam vrh renesančnih dosežkov 
v našem prostoru. Večje preureditve je grad doživel v pozni 
baročni fazi za časa lastništva rodbine Auersperg, ko so ga 
želeli posodobiti in spremeniti v razkošno plemiško bivališče. 
Tudi grofica Marija Auersperg Attems se je z možem grofom 
Antonom Aleksandrom Auerspergom v 30. letih 19. stoletja lotila 
preurejanja gradu, da bi izboljšala bivanjske razmere, in opremila 
sobane po zadnji bidermajerski modi. Kljub preureditvam je grad 
do danes ohranil bistvene značilnosti časa, v katerem je nastal. 
Prispevek v strnjenem obsegu predstavi doslej zbrane podatke v 
zvezi z arhitekturno zgodovino gradu in jih dopolnjuje z novimi 
spoznanji, odkritimi v sklopu stavbnih raziskav.

Ključne besede: Šrajbarski turn, stavbni razvoj, kulturna dediščina, vitezi 
Rajhenburški, grofi Auerspergi

UVOD

Članek povzema dognanja o stavbnem razvoju gradu Šrajbarski 
turn, opredeljena v Konservatorskem načrtu: Leskovec pri 
Krškem, Območje gradu Šrajbarski turn (EŠD 8772), Grad 
Šrajbarski turn (EŠD 317), Mavzolej Anastazija Gruena (EŠD 
10284), ZVKDS 2009, v okviru katerega je raziskave vodila in 
usmerjala Alenka Železnik, univ. dipl. um. zg., konservatorska 
svetovalka, v sodelovanju z dr. Urošem Lubejem, univ. 
dipl. um. zg., konservatorskim svetnikom, in drugimi člani 

multidisciplinarne skupine.

GRAD ŠRAJBARSKI TURN, 
STAVBNA ZGODOVINA
Marija Režek Kambič   
ZVKDS, Območna enota Ljubljana

SREDNJEVEŠKA ZASNOVA 

Srednjeveški grad ali stolpast dvor se na tem mestu v virih prvič 
omenja v letih 1436 in 1455 kot Burg zum Hard in kot Turen zum 
Hard oziroma Turen am Hard. Ta prvotna stavba je označevala 
manjši dvor stolpaste oblike, verjetno središče manjše upravne 
posesti, kjer so imeli svojo vlogo najverjetneje pisarji – šrajbarji. 
To domnevo podpira slovensko ime gradu Šrajbarski turn. 

Na podlagi predhodnih stavbnih raziskav in izvedenih 
arheoloških sond v letu 2009 lahko domnevamo, da je bila ob 
gradnji renesančne grajske zasnove ta prvotna stolpasta stavba 
zabrisana in odstranjena. Od gradnje iz tistega časa so se do 
danes ohranile zidane strukture v južnem in jugovzhodnem delu 
gradu, približno meter in pol pod današnjim pohodnim nivojem. 
Za natančnejšo opredelitev prvotnega objekta bodo potrebna 
še dodatna arheološka izkopavanja, ki jo narekujejo v pritličju 
južnega trakta odkriti zidovi oziroma temelji in pričakovane 
zidane strukture v jugovzhodnem delu dvorišča, potrjene z 
geofizikalnimi raziskavami. 

RAZVOJ RENESANČNEGA GRADU 

Nastanek renesančnega gradu, ki v temeljnih potezah sledi 
Valvasorjevi upodobitvi iz leta 1679, povezujemo z rajhenburškimi 
vitezi, ki so grad posedovali od sredine 15. stoletja do smrti 
zadnjega predstavnika leta 1570. Upodobljen je kot štiritraktna 
v osnovi enonadstropna stavba, okrepljena z okroglimi stolpi 
na vogalih, ki združuje obrambno in stanovanjsko funkcijo z 
značilnim prepletanjem obrambnih, poznogotskih in renesančnih 
stavnih členov. 

Obrambno funkcijo nam poleg same zasnove gradu potrjujejo 
strelnice, ohranjene v kletni in pritlični etaži jugozahodnega 
stolpa. Vrsta poznogotskih portalov in okenskih okvirjev z na 
ajdovo zrno prirezanimi robovi kaže na uporabo starejših form 
druge polovice 15. in začetka 16. stoletja, v celoti ali fragmentalno 
ohranjeni okenski okvirji s paličasto profilacijo, motivi valovnic 
in rozet ter predvsem heraldična plošča lastnika in naročnika 
gradnje Hansa von Reichenburga mlajšega pa pričajo, da so se že 
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uveljavljale nove renesančne oblike. V 40. letih 16. stoletja so bili 
k štirim traktom v obeh etažah dodani križno obokani arkadni 
hodniki s stebri s kapiteli v antikizirajočih formah dorskih, 
jonskih, korintskih, kompozitnih in jezičasto listnih kapitelov, ki 
sodijo v vrh renesančnih stavbnih dosežkov pri nas. 

Približno med letoma 1492 in 1522 so grad po željah Hansa von 
Reichenburga mlajšega, sina najslavnejšega Rajhenburžana 
Reiprechta,  pregradili.1 V času njegovega lastništva, vsekakor 
pa do leta 1542, je bil enonadstropen štiritrakten grad s stolpi na 
vogalih pozidan. Kot prve so postavili vse štiri stolpe z veznimi 
zunanjimi (obodnimi) zidovi med njimi, tem pa je drug za drugim 
sledila pozidava traktov z naslonom na obodno zidovje.

Stolpi so bili podkleteni, razen severozahodnega. Etaže 
so ločevali tramovni stropi. Banjast obok je imela le klet 
severovzhodnega trakta, dostopna prek polkrožno zaključenega 
portala z na ajdovo zrno porezanimi robovi, ki so jo verjetno 
uporabljali kot ledenico. 

Med stolpi in veznimi zidovi po načinu gradnje in uporabljenem 
materialu kot tudi po stavbnih členih izstopa jugozahodni 
stolp, ki je v kletni etaži in delu pritličja grajen iz pravokotnih 
grobih klesancev, položenih v ravne vrste. Ta način gradnje so 
uporabili tudi v delu zunanje obodne stene zahodnega trakta. 
Različen gradbeni material in način gradnje dopuščata tezo, da 
je bil grad v nemirnem začetku 16. stoletja poškodovan oziroma 
delno porušen. V stolp je vodil pravokoten portal z na ajdovo 
zrno prirezanimi robovi, ki izhaja iz poznogotskega oblikovanja. 
V njem so še ohranjene strelnice, ki pričajo o prvotno utrdbeni 
naravi gradu. Morebitne druge strelnice v drugih deli gradu so 
bile verjetno izgubljene ob kasnejših predelavah oziroma pri 
preurejanju in povečevanju okenskih odprtin v 18. stoletju. Poleg 
strelnic se je v višini nadstropja ohranil tudi del kamnitega 
renesančnega okenskega okvirja z motivom rozete ter okenska 
okvirja z motivom valovnice, enaka okenskemu okvirju na 
zunanji steni zahodnega trakta.

Sledila je gradnja bivalnih traktov med stolpi, znotraj veznih 
zidov grajskega oboda. Najprej je bil pozidan južni del 
enonadstropnega zahodnega trakta s kamnitimi renesančnimi 
okenskimi okvirji v nadstropju zunanje fasade, ki mu je sledil še 
severni del. Datacije druge faze gradnje trakta zaradi kasnejših 
preureditev ni mogoče natančneje opredeliti.

Domnevno sočasno z zahodnim traktom je nastal tudi severni 
trakt. Na podlagi ohranjenih stavbnih elementov je mogoče 
razbrati nekdanjo podobo severnega trakta z danes vhodno 
barokizirano vežo v osrednji osi in ločno zaključenim portalom 

1 Reinprecht von Reichenburg, med letoma 1494 in 1505 štajerski glavar, je leta 1479 
postal zakupnik gradu Riegersberg na avstrijskem Štajerskem, ki je ostal v lasti 
Reinprechtovih naslednikov do izumrtja rodbine leta 1570. V župnijski cerkvi v 
Riegersburgu, ki so jo začeli graditi v času Reinprechta, so v stranski kapeli dva 
konzolna ščitka in sklepnik z grbi Reinprechtovega sina Hansa in njegove žene 
Eve von Trautson.

z gotsko posnetimi robovi v izteku veže na notranje dvorišče. 
Severni trakt je bil prvotno za okoli dva metra ožji s stopniščem, 
o katerem sicer ni podatkov oziroma ohranjenih elementov, 
verjetno v zahodnem delu. 

Sledila je gradnja vzhodnega trakta z najmanj ohranjenimi 
poznogotskimi in renesančnimi prvinami. Prvotna zasnova tega 
trakta je sicer dobro vidna v pohodni površini podstrešja, v 
njegovem južnem delu kleti pa so ohranjene sledi vodnjaka, ki je 
bil opuščen v 18. stoletju.

Južni del gradu je bil pozidan nazadnje. Tramovnice v veznem 
zidu med stolpoma kažejo, da je bil tu pred pozidavo trakta 
obrambni hodnik oziroma lesen mostovž. Južni trakt tlorisne 
površine približno 20 x 10 metrov je obsegal pritličje in 
nadstropje, ločeno z lesenim tramovnim stropom. V pritličju 
dvoriščne fasade so ohranjene okenske odprtine s kamnitimi 
okvirji z na ajdovo zrno porezanimi robovi in kamnoseškimi 
znamenji. Na renesančno fazo kažejo kamniti podboji z 
renesančno profilacijo v petih okenskih odprtinah nadstropja.

V sklenjeni pozidavi okrog notranjega dvorišča je med južnim 
in vzhodnim traktom ter jugovzhodnim stolpom za veznim 
zidom vse do baročne dobe ostal prazen prostor, ki bi bil lahko 
namenjen stopnišču oziroma drugi vertikalni komunikaciji v 
renesančnem gradu. 

Trakti znotraj veznih zidov grajskega oboda so bili zgrajeni 
kmalu po smrti Hansa von Reichenburga leta 1522, vsekakor 
pa pred letom 1542, ko je grad nasledil Hansov sin Krištof von 
Reichenburg.

Za časa Krištofovega lastništva (1542–1549) so traktom okrog 
notranjega dvorišča prizidali nadstropni arkadni hodnik. Dvorana 
v pritličju južnega trakta pa je dobila križne oboke, ki slonijo na 
slopih ob steni in okroglih kamnitih stebrih v sredini prostora. 
Arkadirano dvorišče in sočasno preurejena dvorana sta ena 
najzgodnejših čistih renesančnih objektov pri nas. 

O času gradnje arkadnih hodnikov govorita grba Hansovega sina 
Krištofa Rajhenburškega in njegove žene Evfemije Stubenberške, 
vzidana v nadstropju arkadnega hodnika južnega trakta. Grb s 
svitkovjem uokvirjenega volka v kartuši z motivom bisernika na 
zahodni strani je rajhenburški, enako oblikovan kvadriran grb s 
sidrom v prvem in četrtem polju in s kačo v drugem in tretjem 
polju pa je grb Stubenberških, saj je bila Krištofova žena Evfemija 
iz družine Stubenberških.

Arkadne loke v pritličju nosi petindvajset stebrov, ki se 
razlikujejo po vrsti kamnine in tudi po velikosti sestavnih 
delov. Stebri stojijo na bazah, ki si sledijo brez pravilnega 
reda. Prav tako so brez oblikovno logičnega ritma nanizani 
kapiteli v različnih antikizirajočih formah dorskih in jezičasto 
listnih kapitelov. Ker večina stebrov kaže še poškodbe, ki 
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so najverjetneje posledica izpiranja meteornih voda tudi na 
notranji, zaščiteni strani, se dopušča predpostavka, da so pri 
gradnji uporabili že obdelane stebre starejšega objekta, mogoče 
povezanega z rimsko naselbino Neviodunum, ki leži le nekaj 
kilometrov od gradu. 

Stebri arkadnih lokov nadstropja so za približno polovico manjši 
od tistih v pritličju in narejeni iz enega kosa. Kapiteli stebrov so 
izjemno raznoliko oblikovani in si prav tako kot v pritličju sledijo 
brez logičnega reda.

Tovrstno nizanje je v nasprotju z renesančnim idealom, ki 
zahteva pravilno zaporedje, najpogosteje celo po pravilih takrat 
sodobnih arhitekturnih traktatov. Kapiteli, med katerimi skorajda 
ne najdemo oblikovnega para, ponavljajo forme dorskih, jonskih 
in korintskih kapitelov, med njimi pa so tudi jezičastolistni 
in kompozitni kapiteli z jonskimi volutami nad korintskimi 
akantovimi listi. Posebno pozornost pritegne kompozitni kapitel, 
okrašen z moško glavo, najdemo pa tudi kapitel s podobo orla in 
grbovnega ščitka.

Več avtorjev2 povezuje kapitele stebrov v pritličju gradu 
Šrajbarski turn s kapiteli bližnje leskovške cerkve Žalostne 
Matere božje, ki so za čas svojega nastanka malo pred sredino  
16. stoletja v prostoru, ki se je navezoval na nemške dežele, 
izjemno napredni. Posnemanje izvirnih antičnih oblik je bilo 
namreč v 15. stoletju uveljavljeno le v Italiji, za območja zunaj 
Apeninskega polotoka to ni veljalo. K prenosu in večjemu 
razumevanju renesančnih oblik v deželah severno od Alp so 
pripomogli prvi tiski arhitekturnih traktatov s pripadajočimi 
grafikami. Toda tudi te so se pojavile sorazmerno pozno.3 

V širšem geografskem okolju nekateri raziskovalci4 Šrajbarski 
turn povezujejo z dvorcem Porcia v Spittalu na avstrijskem 
Koroškem, ki so ga začeli graditi leta 1527 in je daleč najzgodnejši 
primerek arhitekture z zares renesančnimi prvinami na območju 
habsburških dednih dežel. Tudi v dvorcu Porcia si tako kot v 
leskovški cerkvi in Šrajbarskem turnu renesančni elementi 
sledijo brez neke logike, kot bi delavnice želele predstaviti svoj 
celotni repertoar brez renesančnih osnov postavitve, ki bi jo 
sredi 16. stoletja že morali pričakovati.

Mojstre oziroma delavnico, ki je zgradila leskovško cerkev, bi 
lahko povezali z bližnjimi Brežicami, kjer se pri gradnji gradu in 
utrjevanju mesta med drugimi omenjajo tudi mojstri iz Italije. Že 
leta 1529 se pri gradnji gradu omenjata gradbenik Jurij Dispatia 
iz Marana in mojster Martin iz Bellinzone, ki se je v Brežice 
preselil in tam deloval do smrti leta 1557, ter že pred letom 
1542 zidarski mojster Vedenik (Benedikt) iz Krškega, dejansko 

2 Emilijan Cevc, Nace Šumi, Igor Sapač, Daša Pahor.
3 Prva ilustrirana tiskana verzija Vitruvijevih desetih knjig o arhitekturi z zelo she-

matičnimi grafikami je izšla šele leta 1511 v Benetkah. Verzija Vitruvija s kakovost-
nimi grafikami je izšla leta 1521 v Comu. Prvi Vitruvij severno od Alp je izšel leta 
1543 v Strasbourgu, leta 1548 pa je bila natisnjena nemška verzija v Nürnbergu.

4 Igor Sapač, Daša Pahor.

naturalizirani Italijan Benedetto de la Tore (Delator). 

Tudi gradnjo Šrajbarskega turna lahko povežemo z brežiškim 
gradom, saj so bili lastniki oziroma zakupniki obeh gradov 
rajhenburški vitezi. Brežiški grad so imeli v zakupu od leta 1492 
do 1563, Šrajbarski turn pa je bil v lasti Rajhenburških od sredine 
15. stoletja do 1570. Krištof Rajhenburški je v letih gradnje 
arkadnih hodnikov Šrajbarskega turna tudi osebno prevzel 
vodenje gradnje gradu v Brežicah. 

Poleg arkadnih hodnikov je bila v času Krištofa Rajhenburškega 
obokana tudi dvorana v pritličju južnega trakta. Dvoladijsko 
križno obokano dvorano podpirajo močni kamniti slopi v vogalih 
ter stebri v sredini prostora. Sonda na osrednjem stebru je izpod 
opečne obzidave izluščila okrogel kamnit steber z jezičasto 
listnim kapitelom, enako oblikovanim, kot so kapiteli arkadnega 
pritličja. 

GRAD V 17. STOLETJU

V 17. stoletju v temeljnih potezah grad ni doživel vidnejših 
sprememb. Na Valvasorjevi upodobitvi iz leta 1679 je grad 
prikazan kot štiritraktna enonadstropna stavba z okroglimi 
vogalnimi stolpi in arkadiranim notranjim dvoriščem v obeh 
etažah, z glavnim dostopom prek verjetno zidanega mostovža. 
Petosno zasnovano pročelje v osi portala poudarjata dva 
obrambna pomola. Okenske odprtine v zahodnem pritličnem 
delu pročelja so manjše, kot v nadstropju, fasada v zahodnem 
delu pritličja pa je odprta z večjim bifornim oknom. Vzhodna 
fasada ima pet okenskih osi in dva izzidka – ajžla, ki segata v 
nadstropje. V nadstropju jugovzhodnega stolpa je vidna večja 
odprtina z balkonom, slonečim na konzolah.

PREZIDAVE V ZRELI BAROČNI DOBI

Večje predelave in preureditve gradu, ki so spremenile njegovo 
podobo, so bile izvedene šele v zreli baročni dobi, v času 
lastništva grofa Antona Aleksandra Auersperga. Sprva v 30. letih 
18. stoletja z ureditvijo grajske kapele in nato v zadnji tretjini  
18. stoletja z večjimi preureditvami celote.

Baročno grajsko kapelo so v 30. letih 18. stoletja umestili v 
nadstropje južnega trakta. Kapela je bila enotno zasnovana s 
križno obokanim preddverjem in oltarnim delom ter osrednjim 
prostorom, obokanim s sosvodnicami. 

Napisna plošča, vzidana v kapeli, nam pove, da je 23. januarja 
1735 prečastiti gospod Rudolf v samostanu Santa Maria a Fontis 
v Kostanjevici na Krki po naročilu gospoda Karla Sigmunda 
barona Petaza, naddiakona spodnje Kranjske, posvetil svetišče 
Blažene Marije device gradu Turn am Hart in jo naredil za filialo 
cerkve Žalostne Matere božje v Leskovcu. Kapelo so opremili še z 
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lesenim baročnim oltarjem s kronogramom, ki je dal letnico 1755, 
in oltarno sliko Valentina Metzingerja.

V času Riharda Jožefa Auersperga, ki je bil lastnik gradu od leta 
1759 do smrti leta 1797, je grad doživel več prezidav zunanjosti 
in notranjosti, ki pa niso bistveno spremenile stavbne mase 
renesančnega gradu.

Najtemeljiteje je bil preurejen severni vhodni trakt. Prvotna 
renesančna čelna fasada, ki jo lahko razberemo na Valvasorjevi 
upodobitvi, je bila odstranjena, trakt je pa bil razširjen za okoli 
dva metra proti severu. Nova baročna fasada je v osrednjem delu 
poudarjena s triosnim plitkim rizalitom, zaključenim s trikotno 
atiko s sončno uro in heraldično ploščo graditeljev renesančnega 
gradu. Ta je bila pred preureditvijo najverjetneje vzidana na 
pomolu nad vhodom renesančnega pročelja. Pritlični del s 
kvadratnimi okenskimi odprtinami v kamnitih okvirjih je členjen 
s fugami v ometu in od nadstropja ločen z vencem, ki ga v osi 
portala prekinja grbovno znamenje – alianični grb grofa Riharda 
Jožefa Auersperga in njegove žene grofice Marije Beatrike 
Falkenhayn. Fasada nadstropja je odprta z visokimi pravokotnimi 
okenskimi odprtinami, nad katerimi so v podstrešni etaži 
umeščene pravokotne ležeče okenske odprtine. 

Na dvoriščni fasadi severnega trakta so na strehi dozidali volutasto 
atično čelo z uro in zvončnico v nadaljevanju, pod njim pa nad 
osrednjim arkadnim lokom naslikali sončno uro s kronogramom, iz 
katerega lahko razberemo letnico 1771, datacijo obnove.

Slika 1: Arkadni hodniki severnega in zahodnega trakta s čelom z 
uro in zvončnico, 70. leta 19. stoletja (NUK, Slikovna zbirka, Gr III 
1132 sreibarski turn KRSKO)

Tudi v notranjščini so bili izvedeni večji posegi. V vhodni del 
razširjenega trakta so umestili kamnito triramno stopnišče 
z leseno balustrado, ki povezuje pritličje z nadstropjem. Za 
dostop na podstreho pa zgradili leseno dvoramno stopnišče. 
Pritličje in vhodno vežo so na novo obokali, v nadstropju tako 
imenovanega piana nobile pa uredili reprezentančne prostore 
z novimi vhodi, stavbnim pohištvom in parketom, položenim 
v samostanskem vzorcu. Sobane so bile tudi poslikane. Pod 
plastmi beležev je v nekaterih prostorih še ohranjena poslikava 
okenske špalete s kartušami, v katerih je polihromacija 
poudarjena s pozlato.

Preureditve preostalih traktov in stolpov so se v osnovi 
omejile na povečanje in preoblikovanje okenskih odprtin in na 
funkcionalne preureditve ter posodobitve bivalnih prostorov v 
duhu tedanjega časa. 
Fasada severozahodnega in severovzhodnega stolpa je bila 
preoblikovana na enak način kot tudi fasada severnega trakta. 
Slednji je bil povišan na višino kapi pročelja, v nadstropju 
stolpa so uredili reprezentančno sobano, ki jo je krasila 
poslikava, in dodali novo enoramno stopnišče na arkadnem 
dvorišču.

V južnem delu vzhodnega trakta in kleti jugovzhodnega stolpa 
so izvedli nekaj večjih konstrukcijskih posegov. Zahodno steno 
v kleti južnega dela vzhodnega trakta so predrli ter nadomestili 
s polkrožnim lokom in ustvarili prehod z banjastim obokom 
do kleti jugovzhodnega stolpa. Lesen tramovni strop v stolpu 
je nadomestil obok, sloneč na treh močnih iz kamna in opeke 
zidanih stebrih. Z novim prehodom v stolp je bil opuščen 
in odstranjen zgornji del vodnjaka. Vzpostavili so tudi novo 
stopnišče v vogalu južnega in vzhodnega trakta, ki povezuje 
klet s pritličjem.

Južnemu traktu so na zunanji strani zaradi drsenja in 
posedanja dodali močan iz kamna grajen kontrafor. V 
nadstropju so okenske odprtine z renesančnimi kamnitimi 
profiliranimi okvirji povečali, na sredini trakta pa dodali 
kvadraten straniščni izzidek. Tako kot v severnem traktu 
so tudi tu v nadstropju preuredili tloris z novimi predelnimi 
stenami in vhodi v sobane, položili tako imenovani samostanski 
parket, vgradili novo stavbno pohištvo ter sobane opremili s 
poslikavami in štukaturnim okrasjem. 

Arkadne hodnike v nadstropju vseh traktov so tlakovali 
s kamnitimi ploščami, ki so danes ohranjene samo še v 
vzhodnem traktu.

65



Slika 2: Arkadni hodnik v nadstropju južnega trakta, 70. leta  
19. stoletja (NUK, Slikovna zbirka, Gr III 1132 sreibarski turn 
KRSKO)

Tudi jugovzhodni stolp je bil v nadstropju in pritličju na novo 
obokan z banjastim obokom s sosvodnicami, v delu stolpa, 
kjer se domneva, da so bile umeščene renesančne vertikalne 
komunikacije. 

Avtor baročnih prezidav ni znan. Prezidave glavne fasade in 
reprezentančnih prostorov bi lahko na podlagi sorodnih prvin 
z dvorcema Selo pri Ljubljani in Dol pri Ljubljani lahko pripisali 
arhitektu Lovrencu Pragerju, rojenemu na Dunaju leta 1729, ki je 
v naših krajih deloval od leta 1761 do svoje smrti leta 1791.5

5 Tezo je postavil Igor Sapač.

BIDERMAJERSKI HISTORIČNI SLOG 

V 19. stoletju, zlasti v času lastništva enega najslavnejših 
članov rodbine Auerspergov, politika in pesnika grofa Antona 
Aleksandra Auersperga, bolj znanega kot Anastasiusa Grüna, 
ki je na gradu z ženo grofico Marijo Auersperg Attems živel 
zlasti v poletnih mesecih v letih 1831 do smrti 1876, je bila 
pozornost usmerjena predvsem v izboljšanje bivanjskih razmer 
in opremljanje interjerjev po zadnji modi. 

V tem času se je izoblikovala raba prostorov, ki se je skoraj v 
celoti ohranila do danes. Kletni, pritlični in podstrešni prostori 
so bili namenjeni gospodarskim dejavnostim in osebju, ki je 
skrbelo za grad in njegove lastnike. V gosposkem nadstropju, 
tako imenovanem pianu nobile, so bili v severnem traktu urejeni 
glavni reprezentančni prostori, v vzhodnem zasebni saloni, 
namenjeni bolj interni uporabi, v južni trakt pa so umestili 
spalnice. Vzhodni trak je bil namenjen predvsem zaposlenim.

Severovzhodnemu stolpu so prizidali kvadraten stolpič z 
balkonom in dvema ločno zaključenima oknoma na stranskih 
fasadah. Arkadne loke v nadstropju vseh traktov razen južnega 
so zaprli s štirikrilnimi kasetiranimi okni. Ta so v poletnem 
času nadomestila lesena polkna. Enako so senčili tudi preostale 
prostore, zunanja okenska krila so nadomestila polkna.

V pritličnem delu so vzpostavili nove vhode, kot na primer v 
južnem trakta s kamnitim ločno zaključenim portalom z letnico 
1802 v sklepniku ter vzhodnem in zahodnem. Del kleti in pritličja 
v zahodnem traktu je bil obokan z banjastima obokoma s 
sosvodnicami.

Na podstrešje zahodnega trakta in jugozahodnega stolpa so 
umestili nove bivalne prostore in uredili kamnito dvoramno 
stopnišče v vogalu južnega in vzhodnega trakta. 

Povsem preurejeno, v skladu z modnimi trendi začetka              
19. stoletja, je bilo nadstropje vzhodnega trakta, kamor so 
umestili salone. Opremili so jih z novim stavbnim pohištvom in 
parketi v različnih vzorcih, kot so šahovnica, široka ribja kost. 
Salone so tudi poslikali v bidermajerski maniri, značilni za prvo 
tretjino 19. stoletja, s prizori, na katerih je čutiti orientalske 
vplive, ter šablonskimi poslikavami. Na novo so bili poslikani 
tudi nekateri drugi prostori nadstropja južnega trakta in 
severovzhodnega stolpa.
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Slika 3: Pogled v sobano v vzhodnem traktu, poslikano z 
bidermajerskimi motivi (Foto: Alenka Železnik, 2009, ZVKDS, OE 
Ljubljana, Fototeka.)

V posameznih prostorih sta tako grof Anton Aleksander 
Auersperg in njegova žena grofica Marija Auersperg Attems v 
več kot 40-letnem življenju na gradu sledila modnim tokovom in 
večkrat spremenila njihovo podobo.

Slika 4: Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816–1880), Interjer 
z gradu Šrajbarski turn, 1848, olje na lepenki, 27,5 x 34,5 cm, 
Neue Galerie Graz Universalmuseum Joanneum, Avstrija, inv. št. 
VIII/198 (Foto: N. Lackner / UMJ)

Slika grofice Marije Auersperg Attems iz leta 1840 prikazuje 
salon zasebne narave in je izjemen dokument določenega časa, 
prostora in osebnega okusa slikarke. Naslikani interjer je srednje 
velik svetel prostor z dvokrilnima oknoma, s stenami in stropom 
v nežnih pastelnih barvah ter s parketom, položenim v obliki 
široke ribje kosti (glej sl. 4 in sl. 6).

Slika 5: Pogled v sobane vzhodnega trakta, 70. leta 19. stoletja 
(NUK, Slikovna zbirka, Gr III 1132 sreibarski turn KRSKO)
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Slika 6: Ohranjen parket, ki ga vidimo tudi na upodobitvi (Foto: 
Alenka Železnik, 2009, ZVKDS, OE Ljubljana, Fototeka)

Fotografija iz 70. let 19. stoletja prikazuje ta isti prostor in sosednje 
prostore v vzhodnem traktu v povsem drugačni podobi. Namesto 
pastelnih barv so prostori odeti v tedaj modne tapete (glej sl. 5).

GRAD OD KONCA 19. STOLETJA DO DANES

Konec 19. stoletja je bil ob vhodu na dvorišče z dvema paroma 
oprog ojačan del severnega križno obokanega arkadnega 
hodnika, osrednji arkadni lok pa je bil obzidan. Prav tako so bili 
z oprogami sanirani tudi križni oboki pritlične dvorane južnega 
trakta, renesančni stebri pa obzidani z opeko.

V prvi polovici 20. stoletja grad ni doživel večjih preureditev. 
Izvajala so se predvsem dela vzdrževalne narave. Večina 
poslikanih prostorov je bila prebeljena. 

Z nacionalizacijo gradu po drugi svetovni vojni in umestitvijo 
novih stanovalcev so povezani samovoljne, stihijske predelave na 
eni ter skrajna zanemarjenost in uničenje pomembnih stavbnih 
prvin na drugi strani. 

Odnos do gradu najbolj nazorno kaže uničenje grajske kapele, ki je 
bila spremenjena v stranišča. Podrt je bil straniščni pomol – ajžel 
– na južnem traktu v stiku z jugozahodnim stolpom, stranišče pa 
prestavljeno v trakt. Podrt in z betonskim provizorijem nadomeščen 
je bil tudi ajžel ob kapeli. Povečane so bile okenske odprtine v 
nadstropju jugovzhodnega stolpa. Narejenih je bilo nekaj novih 
predelnih sten. Kamniti tlak v nadstropju arkadnih hodnikov južnega, 
severnega in vzhodnega trakta je bil odstranjen in nadomeščen z 
betonskim tlakom. Uničenega ali poškodovanega je bilo kar nekaj 
stavbnega pohištva (vrata, okna, polkna) in baročnih tlakov.

Grad je bil razglašen za spomenik državnega pomena leta 1999 z 
Odlokom o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni 
spomenik državnega pomena, Ur. l. RS, št. 81/99-3832, 55/2002-
2708. Istega leta je na podlagi Zakona o lastninjenju kulturnih 
spomenikov v družbeni lastnini prešel v last Republike Slovenije 
in upravljanje Ministrstva za kulturo. 

Da bi ponovno oživili grad, je bil v prvi fazi izdelan 
Konservatorski načrt leta 2009, katerega namen sta bili 
utemeljitev in usmeritev sprejemljivih posegov za novo rabo, 
s katerimi se vnašajo spremembe v spomenik, ter posegov, 
s katerimi bi ponovno oživili in predstavili njegove kulturne 
vrednote. V marcu 2009 so bili iz gradu izseljeni še zadnji 
stanovalci, kar je omogočilo izvedbo preliminarnih raziskav 
tako arhivskih virov, geofizikalnih raziskav, geoloških preiskav, 
naravoslovnih raziskav, sondažnih ter tudi stavbnih raziskav, 
ki so pripeljale do novih spoznanj o lastnikih gradu, razvoju 
stavbne zgodovine in značilnostih oblikovanja stavbe in 
celotnega območja. 

Na žalost je grad do danes ostal brez ustrezne dejavnosti in 
najemnika. Celotno območje gradu, razen mavzoleja grofa 
Antona Aleksandra Auersperga, je v propadajočem stanju. Na 
gradu so potrebna nujna vzdrževalna dela in konstrukcijske 
ojačitve vsaj strehe, da bi preprečili nadaljnje propadanje in 
izgube spomeniških lastnosti ter s tem varovanih vrednot 
spomenika. 
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816−1880)
Vaza s cvetjem, 1840–1850

olje, les, 42 x 34 cm
Narodna galerija, inv. št. NG S 970
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POVZETEK

Pomemben del ob zgodovinskih objektih, kot so gradovi in 
dvorci, so oblikovane ureditve odprtega prostora, izmed katerih 
izstopajo zlasti parki in vrtovi. Članek preučuje nekdanji vrt ob 
gradu Šrajbarski turn, ki leži v Leskovcu pri Krškem. Osredotoča 
se predvsem na zgodovinski razvoj vrta, njegovo zasnovo 
in pomembnejše strukturne elemente, ki so prepoznavni iz 
zgodovinskih virov. Glede na to, da je zasnova vrta danes 
skoraj popolnoma zabrisana, so najpomembnejši zgodovinski 
vir poleg katastrov in zemljevidov ohranjene fotografije vrta 
iz druge polovice 19. stoletja, ko so bili lastniki in prebivalci 
gradu Auerspergi. Velja dodati, da je bil vrt v tistem času tudi 
najbogateje zasajen. Na pobudo strokovnjakov Arboretuma 
Volčji Potok je bilo mogoče določiti več rastlinskih vrst, ki so 
bile prepoznane na fotografijah, kar pomeni prispevek k znanju 
o uporabi in pestrosti rastlinskih vrst v zunanjih nasadih ter o 
hortikulturnih praksah ob koncu 19. stoletja.

Ključne besede: zgodovinski vrt, zasnova, oblikovanje, grad, rastline 

UVODNO POJASNILO

Pričujoči članek se je v izhodiščni verziji osredotočal predvsem 
na zgodovinski razvoj vrta, njegovo zasnovo in pomembnejše 
strukturne elemente, ki so prepoznavni iz zgodovinskih virov. 
Pomemben slikovni vir, ki ponuja pogled na stanje objektov 
in vrta v drugi polovici 19. stoletja, torej v času lastnikov 
Auerspergov, so fotografije, pridobljene v NUK iz fonda Gr III 
1132. Pomembne niso le z vidika podobe prostora, temveč tudi 
v botaničnem pomenu. Na pobudo strokovnjakov Arboretuma 
Volčji Potok je bilo ob ustreznih povečavah mogoče določiti več 
rastlinskih vrst, ki so bile prepoznane na fotografijah. Dopolnitev 
tako prispeva k znanju o uporabi in pestrosti rastlinskih vrst 
v zunanjih nasadih ter o hortikulturnih praksah ob koncu            
19. stoletja. Zaradi razmeroma obsežne vsebine in omejitev 
obsega zbornika je bil prvotni članek nekoliko skrajšan. Vsekakor 
je v njem zajeta vsebina, ki je bistvena za razumevanje tega 
primera vrtnoarhitekturne dediščine. 

VRT OB GRADU ŠRAJBARSKI TURN
Domen Rus   
Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Ljubljana

UVOD

Zgodovinske parke in vrtove zaznamujejo oblikovane ureditve 
odprtega prostora, ki so lahko samostojne zaključene celote, 
največkrat pa so neločljiv sestavni del ob dvorcih, gradovih in 
drugih historičnih objektih. Opredeljuje jih skupni pojem vrtna 
umetnost, ki v svojem pomenu presega zgolj vrtnarski vidik 
gojenja in vzgoje rastlin, ki je sicer nepogrešljiv del vrtnih in 
parkovnih ureditev. Vrtno umetnost še posebej opredeljujeta 
njena izrazna moč in vpetost v družbena dogajanja. V ta namen 
je ta zvrst izoblikovala svoja izrazna sredstva, ki so največkrat 
vezana na živo gradivo – rastline. 

V Evropi so na nastanek zgodovinskih vrtov najbolj vplivala 
družbena dogajanja v središčih političnih, kulturnih in 
gospodarskih sil, kjer so bile družbene spremembe najizrazitejše. 
Vrtovi so obenem pomenili statusni simbol in so zato jasen 
odsev svojega časa in družbenih razmer. V njihovi zasnovi se 
hkrati odražajo položaj in celo osebnostne lastnosti njihovih 
lastnikov.

Območje Slovenije sicer ni bilo nikoli v središču najmočnejših 
zgodovinskih dogajanj, a je bilo kljub temu deležno nekaterih 
vplivov, ki ga umeščajo v širše evropske kulturne tokove. To je 
botrovalo, da so v Sloveniji nastali in se ohranili vrtovi nekaterih 
vidnejših slogov vrtne umetnosti (baročni slog, angleški krajinski 
slog). Oblikovanje oziroma mogočnost vrtov je bila odvisna od 
premoženja, izobrazbe in interesa lastnikov. Ti so bili praviloma 
plemiškega rodu, posestvo pa je največkrat obsegalo območje 
na podeželju, zato ni presenetljivo, da v takih okoljih najdemo  
ambiciozno oblikovane vrtove, ki skrbno upoštevajo krajinske 
značilnosti in naravne danosti.

ŠRAJBARSKI TURN – PROSTORSKA UMESTITEV

Eden izmed prepoznavnih gradov, ki je imel v svojem obdobju 
razcveta urejen gosposki grajski vrt, je grad Leskovec, poznan 
tudi pod imenom Šrajbarski turn. Grad s pripadajočimi 
vrtnoarhitekturnimi in gospodarskimi površinami leži v 
pobočjih Krškega gričevja severno nad Leskovcem pri Krškem. 
Legi in velikosti spomenika so botrovale tako zgodovinske kot 
fizičnogeografske danosti. Graščinski kompleks je postavljen 
na dvignjenem terenu, ki ga obdajajo višje ležeča pobočja in kot 
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tak ni imel izrazitega dominantnega položaja v prostoru. Zaradi 
močne členjenosti površja in površin, poraslih z gozdom, je 
lega gradu skoraj povsem prikrita. Glede na današnjo podobo 
lahko grad opredelimo kot renesančno arhitekturo na prostoru 
starejšega srednjeveškega objekta. Postopoma, ko so se 
družbene razmere začele umirjati,1 so se spreminjale tudi vloga, 
velikost in zasnova odprtega prostora neposredno ob gradu.

Najintenzivneje je bil urejen del na vzhodni strani gradu, kjer 
so še vidni ostanki nekdanje zasnove vrta. Pričujoči članek se 
osredotoča predvsem na ta del. Območje odprtega prostora je 
skupaj z gradom zavarovano kot spomenik državnega pomena 
(Ur. l. RS, št. 81/99-3832, 55/2002-2708). Obsega površine 
na zahodu gradu z grobnico Anastasiusa Grüna ter zelene 
površine, vezane na pristavo in rojstno hišo Vladimirja Stovička. 
Vplivno območje spomenika pa obsega še površine na severu in 
jugovzhodu. 

ZASNOVA VRTA MED 17. IN 19. STOLETJEM

Viri o vrtnoarhitekturnem razvoju so skopi, pa tudi nekoliko 
kontradiktorni. Predvidevamo lahko, da je bila kot vrt 
organizirana že neposredna bližina renesančnega gradu, ki pa 
je bila najverjetneje urejena bolj kot funkcionalni in pridelovalni 
vrt in manj iz estetskih vzgibov. To je mogoče sklepati na podlagi 
poznavanja vzorov iz tujine in tudi iz Slovenije (na primer grajski 
vrt v Sevnici, Brestanici). V tem času so gojili predvsem utilitarne 
rastline, kot so zelišča, zelenjava, sadno drevje in podobno. 

Kdaj so bile površine ob vzhodnem delu gradu preurejene v 
vrt, ni popolnoma znano. Prve znane upodobitve je prikazal 
Valvasor v skicni knjigi za Topografijo Kranjske (1678) in v sami 
Topografiji (1679). Kar se tiče vrtne ureditve ob Šrajbarskem 
turnu, Valvasorjevih upodobitev ne gre jemati kot prikaz 
popolnoma resničnega stanja. Odstopanja se pojavljajo med 
mlajšim in starejšim virom ter tudi po prikazu nekaterih 
bistvenih prvin prostora. Del vrta je upodobljen kot v celoti 
uravnana površina, kar preseneča glede na dejanske značilnosti 
terena, ki je terasno zasnovan. 

Predvidevamo, da je v času Riharda Jožefa Auersperga v drugi 
polovici 18. stoletja, ko je grad doživel več prezidav, tudi vrt 
vseboval elemente baročnega vrtnega sloga. Za ta slog je 
značilna pravilna geometrijska vzdolžna zasnova, pri kateri je 
oblikovanje podrejeno glavni in stranskim osem. Geometrijskemu 
oblikovanju tega časa je bilo podrejeno tudi rastlinje. Ohranjeni 
viri iz tega obdobja niso znani.

1 Predvsem ob koncu 15. stoletja in v prvi polovici 16. stoletja, ko so bili turški vpadi 
na ozemlje Habsburžanov manj pogosti.

VRT V 19. STOLETJU

Kot prvi verodostojni podatek o vrtni zasnovi lahko štejemo 
franciscejski kataster iz leta 1824 (glej sl. 1). Razbrati je mogoče 
geometrijsko in glede na značaj terena pričakovano tridelno 
terasno zgradbo, ki jo poudarjajo dolge parkovne osi. Prva in 
najvišje ležeča terasa je severovzhodno od gradu. Na njej je bil 
vzpostavljen dostop na vrt iz predgradja. Druga in tretja terasa 
sta južneje, sledita plastnicam, z višjo teraso pa sta povezani 
prek brežin. V zasnovi, ki jo prikazuje franciscejski kataster, je 
na prvi in drugi terasi mogoče razbrati vplive baročnega vrtnega 
sloga 18. stoletja ter na tretji terasi angleškega krajinskega sloga, 
ki se mu je pridružil na prelomu v 19. stoletje. Predgradje je 
izčiščeno vseh rastlinskih vzorcev, izravnano v enotno površino. 
Pred gradom je bil v prvi polovici 19. stoletja postavljen vodnjak. 
To zasnovo povzema tudi Reambulančni kataster iz druge 
polovice 19. stoletja.

Slika 1: Interpretacija franciscejskega katastra, podloga 
franciscejski kataster, 1824 (Mapire)

Oba sloga je mogoče razbrati tudi pri drugih sorodnih 
spomenikih v Sloveniji, a je medsebojna primerjava že zaradi 
umeščenosti v prostor in značilnosti terena težko primerljiva. 
Obenem so se vsebine skozi čas spreminjale, ohranjeni so lahko 
zelo različni elementi posameznih vrtnoarhitekturnih zasnov. 
Ohranjenost spomeniške substance je pri tej zvrsti dediščine 
pogojena tudi z minljivostjo rastlinskega gradiva.
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VRT V ČASU GROFA ANTONA ALEKSANDRA 
AUERSPERGA

Razcvet gospostva v času upravljanja grofa Antona Aleksandra 
Auersperga v prvi polovici 19. stoletja se je odrazil tudi v 
intenzivnem preurejanju vrta. Grof Anton Aleksander Auersperg 
je grad v upravljanje prevzel leta 1831. Iz pisnih virov izhaja, da 
je po poroki leta 1839 za svojo ženo grofico Marijo Auersperg 
Attems dal na novo urediti del vrta v angleškem krajinskem 
slogu. Veljal je za ljubitelja vrtnic, ki naj bi bile številno 
zastopane zlasti v parterju ob gradu. Urejene peščene poti so 
vodile do različnih nasadov in mirnih kotičkov. Ambientalne 
ureditve so sestavljali raznoliko sadno, eksotično in parkovno 
drevje, cvetoče grmovnice, plezalke, cvetlice in druge rastline. 
Najintenzivneje je bil urejen del ob vzhodnem delu gradu, 
dejansko pa je vrt obsegal večje površine predvsem na 
jugozahodu in kasneje, ko je bil postavljen mavzolej, še na 
zahodni strani. Pozornost v Franciscejskem katastru vzbudi 
površina z vrisano nepravilno mrežo poti. Na tem območju je bil 
tudi v času Auerspergov urejen nekoliko bolj naraven parkovni 
gozd, razporeditvi poti pa je botroval razgiban teren.

Glede na obstoječe slikovno gradivo, pridobljeno v NUK, je 
bil vrt v 70. letih 19. stoletja bogato zasajen. Slika 2 prikazuje 
severno dvoriščno stran oziroma predgradje. Viden je drevored 
laških topolov (Populus nigra 'Italica'), ki je bil zasajen ob glavnem 
dostopu iz smeri Krškega. Laški topoli so bili zasajeni še ob 
zahodni fasadi gradu. Poleg utrjene peščene površine sta bili 
tik ob objektu urejeni travnati polji, dopolnjeni s posameznimi 
višjimi rastlinami. Na skrajnem levem robu izstopa drevo 
divjega kostanja (Aesculus hippocastanum). Na desni strani je vidno 
manjše kroglasto drevo – povešava sofora (Sophora japonica). Med 
trajnicami, ki so posajene ob ograji ter fasadi gradu, prepoznamo 
kloščevec (Ricinus sp.), begonije (Begonia sp.) in mahonijo (Mahonia 
sp.) Med drugimi elementi zunanje ureditve izstopa ograja z 
glavnim vhodom na vrt: kamnita slopa nosita dvokrilna kovana 
vrata, na nizek parapetni zidec ograje je vpeta kovana ograja 
s kovanimi nosilnimi stebrički. Za ograjo sta na podlagi grobe 
teksture listov in drugih fotografij prepoznavni dve katalpi 
(Catalpa sp.).

Slika 2: Šrajbarski turn, predgradje v 70. letih 19. stoletja; vidni 
so tratno polje ob objektu, glavni vhod na vrt, gosta in raznolika 
parkovna zasaditev in kulisa laških topolov ob cesti proti 
Krškemu v ozadju (NUK, Slikovna zbirka, Gr III 1132 sreibarski 
turn KRSKO)

V grajskem vrtu sta v franciscejskem katastru izrisano oranžerijo 
zamenjala pritlična objekta (glej sl. 3), ki sta bila verjetno 
utilitarna. Vanju so pozimi shranjevali in prezimljali rastline, 
morda celo vzgajali nove. Objekta sta različnih višin. S priložene 
fotografije je ponovno mogoče razbrati izstopajoč drevored 
laških topolov (Populus nigra 'Italica') ob glavni cesti v Krško ter 
raznoliko zasajen prostor. Rastlinsko gradivo različne velikosti 
je prispevalo k ustvarjanju bolj intimnega ter skrivnostnega 
prostora. Vidne so še vzdrževane peščene poti, ki so ostro ločene 
od košenih tratnih ploskev, zasajenih s pestrim rastlinskim 
materialom. Geometrijske zasnove, prikazane v franciscejskem 
katastru, ni mogoče razbrati, saj je bila ta razen glavnih 
parkovnih osi verjetno v celoti predelana. Na Sliki 3 sta dobro 
vidni rastlini podraščeca (Aristolochia sp.), ki preraščata pokončno 
oporo in ustvarjata element stebraste oblike.
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Slika 3: Šrajbarski turn, dva objekta na kraju nekdanje oranžerije 
v 70. letih 19. stoletja s parterno zasaditvijo tratnih ploskev 
(NUK, Slikovna zbirka, Gr III 1132 sreibarski turn KRSKO)

Z drugih ohranjenih fotografij je bilo ob fasadi objekta mogoče 
prepoznati oleandre (Nerium oleander), ki so jih v zimskem času 
verjetno prestavili v paviljon. V posodah so bile posajene sorte 
kijevke oziroma kordiline (Cordyline sp.) in različne vrste agrumov. 
Bogato zasajen in dinamičen prostor so med drugim sestavljale 
raznovrstne trajnice, kot so cinije (Zinnia sp.), slezenovci 
(Malva sp.) in dalije (Dahlia sp.). Domiselno so bile v kombinaciji 
uporabljene tudi nekatere plezalke, zlasti vinska trta (Vitis vinifera) 
in peterolistna divja trta (Parthenocissus quinquefolia).

Na Sliki 4 je prikazan vhodni del prve terase z gradom v ozadju. 
Izstopa drevo z nepravilno in redko krošnjo. Okoli debla je 
postavljena klop. Gre za eno izmed dveh katalp (Catalpa sp.), 
ki sta za kamnitim portalom ograje označevali vstop na vrt. 
Desno od drevesa je delno vidna veja druge katalpe. Trajnice 
v spodnjem delu fotografije po obliki in rasti ustrezajo sorti 
petelinjega grebena (Celosia sp.). Izmed teh izstopajo trije 
poganjki na desni strani za nasadom, ki spominjajo na prirezane 
vrtnice, a jih ni mogoče natančneje določiti. Drevo v ozadju, 
ki deloma prekriva vzhodno fasado in južni stolp, po habitusu 
spominja na robinijo (Robinia sp.) 

Slika 4: Šrajbarski turn, severna in vzhodna fasada – zgornja 
terasa v 70. letih 19. stoletja (NUK, Slikovna zbirka, Gr III 1132 
sreibarski turn KRSKO) 

Odprte površine okoli pristav na severni strani gradu ter območje 
ob zahodni fasadi so bili manj gosto zasajeni, a vsekakor 
načrtovani in redno vzdrževani. Slika 5 prikazuje objekt pristave 
nasproti čelne (severne) grajske fasade. Do pristave vodi kamnito 
stopnišče, ki ga prečno prekine peščena pot, ki danes vodi do 
rojstne hiše Vladimirja Stovička. Na vrhu prve brežine, ob poti, 
so v enakomernem razmiku posajene kroglaste robinije (Robinia 
pseudoacacia 'Umbraculifera'). Na drugi strani poti so z nekoliko 
večjim razmikom posajeni laški topoli (Populus nigra 'Italica').  

Slika 5: Pogled na glavni objekt pristave s stopniščem. Na vrhu 
prve brežine rastejo kroglaste robinje, za njimi laški topoli (NUK, 
Slikovna zbirka, Gr III 1132 sreibarski turn KRSKO)
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Območje ob južni fasadi je bilo prav tako del vrta, ki pa je bilo 
manj intenzivno oblikovano. Vse od 18. stoletja so bili na tem 
delu verjetno parkovni gozd in posamezne tratne ploskve, s 
posajenimi okrasnimi grmi in trajnicami. Med gosto vegetacijo 
so izstopali predvsem navadne smreke (Picea abies) in laški topoli 
(Populus nigra 'Italica'). Omenimo lahko, da je bil na zahodnem 
pobočju vzpostavljen ekstenzivni sadovnjak z raznovrstnim 
sadnim drevjem. V drugi polovici 19. stoletja je bil parkovno na 
novo urejen tudi del, kjer je danes postavljen mavzolej grofu 
Antonu Aleksandru Auerspergu.

20. STOLETJE

V prvi polovici 20. stoletja je Šrajbarski turn zamenjal več 
lastnikov. Glede na ohranjene slikovne vire iz začetka 20. stoletja 
je mogoče sklepati, da je bilo območje gradu sicer vzdrževano, a 
bistveno manj bogato zasajeno kot v času lastnikov Auerspergov. 
Številne zasaditve trajnic in eksotičnih rastlin so zamenjale čiste 
tratne ploskve. Za časa pisatelja barona Friedricha Gagerna in 
kasneje Janeza Trenza je bil vrt skrbno vzdrževan. Prostor ob 
gradu je bil izčiščen goste zarasti.

Po drugi svetovni vojni je bil skrajno vzhodni del parkovnih 
površin preurejen v intenzivni sadovnjak, ki je grobo posegel 
v zasnovo vrta. Ob 50-letnici slovenskega botanika Alfonza 
Paulina je bil v vrtu postavljen spomenik v obliki apnenčaste 
skale z vklesanima posvetiloma. Vrtu se ni namenjalo večje 
pozornosti, zaradi česar se je prvotna zasnova začela počasi 
izgubljati. Večina elementov vrtnega oblikovanja je propadla. 
Od grajenih elementov so se delno ohranili mejni zid ob cesti in 
kamnita slopa, ki nakazujeta glavni vhod v vrt. Ohranjeno je še 
vodno zajetje z zidanimi brežinami na lokaciji v bližini nekdanjih 
paviljonov. Prvotna zasnova vrta je razen na zemljevidu 
in lidarskem posnetku, kjer so vidne terase, popolnoma 
zabrisana. Rastlinsko gradivo je razen nekaterih večjih dreves 
po zakonitostih narave propadlo. Za ponovno vzpostavitev 
parkovnih površin bi bila potrebna obnovitvena dela, ob čemer 
veliko vlogo igrajo predvsem redna vzdrževalna dela, s katerimi 
bi se postopoma izčistila prvotna zasnova vrta. 

VIRI IN LITERATURA

Družinski arhiv družine Trenz (fotografije)

Franciscejski kataster. 1825. Ministrstvo za kulturo, Arhiv republike 
Slovenije, http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?id=227722 (okt. 2019)

Jernejec Babič Petra. 2009. Po zgodovinskih parkih in vrtovih Slovenije. 
Simič M. (ur.). Šmarje - Sap, Založba Buča.

Leskovec pri Krškem: Območje gradu Šrajbarski turn (EŠD 8772), Grad 
Šrajbarski turn (EŠD 317), Mavzolej Anastazija Gruena (EŠD 10284): 
konservatorski načrt. 2009. Ljubljana. Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije 

Lozar Štamcar Maja. 2003. Upodobitev bidermajerskega interierja z gradu 
Šrajbarski turn: Acta historiae artis slovenica, 8: 125–139.

Mapire. Franciscejski kataster. 1824.                                                       
https://mapire.eu/en/map/cadastral/ (okt. 2019)

Ministrstvo za kulturo. INDOK center. Fototeka: Leskovec pri Krškem – Grad 
Šrajbarski turn 

Narodna in univerzitetna knjižnica. fond: Gr III 1132 sreibarski turn KRSKO

Odlok o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik 
državnega pomena. Ur. l. RS št. 81/99, 55/02

Ogrin Dušan. 1993. Vrtna umetnost sveta: pregled svetovne dediščine. 
Ljubljana, Pudon EWO.

Preinfalk Miha. 2005. Auerspergi: po sledeh mogočnega tura. Ljubljana, 
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC, SAZU.

Reambulančni kataster. 1877. Ministrstvo za kulturo, Arhiv republike 
Slovenije, http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?id=237774 (okt. 2019)

Sapač Igor. 2003. Razvoj grajske arhitekture na Dolenjskem in v Beli krajini. 
Diplomska naloga. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo.

Simič Mitja, Kolšek Alenka. 2000. Zgodovinski vrtovi Dolenjske in Posavja: 
Prispevki objavljeni v reviji Rast v letih od 1998 do 2000. Novo mesto, 
Dolenjska založba. 

ZVKDS, OE Ljubljana. Fototeka

76



77



Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816–1880)
Cvetlice, 40. leta 19. stoletja
olje, lepenka, 34,3 x 28,3 cm

Narodni muzej Slovenije, inv. št. N17851
Foto: Tomaž Lauko
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POVZETEK

Sredi 19. stoletja sta grofica Marija in grof Anton Aleksander 
Auersperg uredila vrt ob svojem dvorcu Šrajbarski turn. Grajski 
vrt ima značilnosti poznokrajinskega sloga. Slikoviti princip 
oblikovanja vključuje različne štafaže, v vrtu pa je tudi veliko 
tujerodnih rastlin, nekatere so kot osamelci, druge v skupinah, 
urejene tudi v sklopu cvetličnih preprog. Romantično obarvana in 
motivno raznovrstna vrtna zasnova je obiskovalcu vrta ponujala 
možnost različnih občutij – od sentimentalnih do radostnih. 
Skozi vrt nas v svojem zapisu iz leta 1879 popelje Peter pl. 
Radics. Zanimivo je, da se njegov zapis začne že pred gradom, na 
ravnici, na kateri stoji grad. Radics v zapisu opozori na topolov 
drevored in poleg dvorca še nekaj motivov v vrtu, ki so nanj 
naredili vtis – katalpi, paviljon, rozarij, senčnico, mogočni oreh 
itn. S pomočjo tovrstnih zapisov iz 19. stoletja, ob upoštevanju 
ohranjenih podatkov o življenju grofice in grofa ter z vključitvijo 
trenutnih raziskav in študij o imenovanem plemiškem paru, in ob 
vključitvi sočasnih vrtnoarhitekturnih zgledov in (tudi sodobne) 
literature o vrtni umetnosti bomo poskušali vrt Šrajbarskega 
turna pobližje spoznati. Med cilji prispevka je tudi namen 
predstaviti doživljajsko vrednost grajskega vrta. 

Ključne besede: Šrajbarski turn, poznokrajinski slog, vrtna umetnost, Peter 
pl. Radics

UVOD

Zelena ravnica se spaja z oddaljenim gričevjem in krošnjami 
dreves. Obiskovalcu prostora okoli Šrajbarskega turna se pogled 
odpira daleč naokoli in v tem obsežnem zelenečem okolju se 
je moral obiskovalec v drugi polovici 19. stoletja znati dobro 
orientirati v prostoru. Na to nas opozori zapis zgodovinarja Petra 
pl. Radicsa iz leta 1879 (Radics, 1879), ki je slikovito opisal svoj 
obisk na posestvu grofa Antona Aleksandra Auersperga. Radics 
je bil varovanec grofa in se je večkrat (najmanj dvakrat) mudil v 
dvorcu Turn am Hart in na njegovem vrtu.

SPREHOD PO GRAJSKEM VRTU 
ŠRAJBARSKEGA TURNA SREDI 19. 
STOLETJA
Doc. dr. Ines Babnik   
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino

S pomočjo zapisov sodobnikov grofa Auersperga (1806–1876), 
ki ga v literaturi pogosto zasledimo pod imenom Anastasius 
Grün ali Anastazij Zelenec, in grofice Marije Auersperg Attems 
(1816–1880) ter ob upoštevanju ohranjenih podatkov o življenju 
grofice ter grofa, podatkov o rezidencah, v katerih sta bivala 
(fotografije, katastri, risbe, slike itn.), ter z vključitvijo trenutnih 
raziskav in študij o imenovanem plemiškem paru se bomo 
poskušali postaviti v prostor nekdanjega grajskega vrta ob 
Šrajbarskem dvorcu. Ob tem bomo seveda zajeli tudi sočasne 
vrtnoarhitekturne zglede in (tudi sodobno) literaturo o vrtni 
umetnosti.

PRVI STIK Z GRADOM IN GRAJSKIM VRTOM

Že nemško poimenovanje dvorca – Turn am Hart – poudari glavno 
značilnost prostora, v katerem je dvorec stal. Po Radicsevi 
razlagi je to gozd (hard – wald; Radics, 1879, str. 16). Dvorec je 
bil skorajda skrit med visokoraslim drevjem in tudi grajski vrt 
se je spajal z gozdom, ki ga je obdajal. Obiskovalcu Turjaških je 
tako prav prišlo Radicsevo navodilo, da se v ravnici pot razcepi 
v desno in odpira pogled na oddaljeno hrvaško krajino, nato pa 
je pri votivni kapeli spet treba zaviti desno. Tu pa se pravzaprav 
že začne grajski vrt. Mogočen vhod vanj je sestavljalo šeststo 
laških topolov (Populus nigra 'Italica'). Ti ponosni varuhi graščine, 
ki jih deloma lahko občudujemo še danes, so ustvarjali veličastno 
alejo, ki je obiskovalcu skozi krošnje in bogato zelenje domačih 
in tujih rastlin postopoma razkrila pogled na okrogla grajska 
stolpa. Vhod v sam grad je vodil nato skozi vrtni predel, kjer 
je bil brezhibno izdelani križani, obdan s kuliso dveh z rezjo 
oblikovanih bukev (Fagus sylvatica). Tu je prišlek lahko pokleknil 
na klečalnik in se v varni senci pred poletno vročino prepustil 
molitvi. Potem se je lahko napotil h glavnemu vhodu v dvorec ali 
globlje v vrt. Skozi vrt, ki se je raztezal vse do hrastovega gozda 
in se z njim stapljal v daljavi, je tako prišel do bivališča Turjaških 
(Radics, 1879, str. 15).
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Radics opiše grajski vhod in arkadno dvorišče v renesančnem 
slogu ter sobe, ki jih je obiskal (hodnik s portreti prednikov, 
salon, kapelo, delovno sobo grofa Anastazija, boudoir oz. budoar 
grofice Marije in sobo Teodorja, arhive ter igralnico; o tem 
lahko beremo tudi v: Lozar Štamcar, 2009). Dvorec sta Marija 
in Anastazij začela preurejati po poroki leta 1839 (več podatkov 
o slednji najdete v prispevku Miha Preinfalka) in pri tem sledila 
aktualnemu bidermajerskemu slogu. Za jasnejšo predstavo o 
notranjih prostorih dvorca naj opozorimo na grofičino dnevno 
oziroma delovno sobo oziroma salon (glej tudi prispevek Marije 
Režek Kambič). Vemo namreč, kakšen je bil grofičin salon leta 
1840, saj se nam je ohranila grofičina slika v oljni tehniki na 
karton, ki to sobo prikazuje (glej sl. str. 67). Slika nosi pripis 
Interieur aus Schloss Thurn am Hart bei Krain. Podobo interjerja iz 
Šrajbarskega turna hranijo v graškem muzeju Joanneum (Lozar 
Štamcar, 2003, str. 128).

SPREHOD GLOBLJE V GRAJSKI VRT

Grofičina delovna soba je nudila pomemben vizualni stik med 
gradom in oblikovano okolico, kar ni zanemarljivo tudi zaradi 
dejstva, da je bila grofica ljubiteljska slikarka. Svoje slikarsko 
znanje, pridobljeno pri različnih mojstrih avstrijskega območja, 
je uporabljala predvsem za ustvarjanje motivov, povezanih z 
vrtom (cvetlična tihožitja). A v njeno sobo bomo še stopili.

Ko zapustimo grajsko dvorišče in pozornost spet usmerimo 
v vrt, nam prehod vanj zaznamujeta mogočni katalpi (Catalpa 
sp.), porasli z bršljanom (Hedera helix). Okoli ene od njiju je bila 
umeščena krožna lesena klop, na kateri je obiskovalec že lahko 
užil prve vtise o vrtu. Ta motiv drevesa z razvejano krošnjo in 
krožno klopjo ob deblu se je ohranil tudi na sočasnih risbah, 
ki sta ju ustvarila grof in grofica (tudi grof se je predajal 
ljubiteljskemu slikanju) in so bile celo objavljene v kratkih 
predstavitvah Šrajbarskega turna (glej sl. 1).

Slika 1: Risba s pogledom na Šrajbarski turn oziroma grajski vrt 
(Illustrirte Zeitung, 1859, str. 93)

Radics omeni čudovit parter vrtnic (Rosa spp.), priljubljeno rožo 
v pesnikovem vrtu (einreizendes Parquet von Rosen, der Lieblingsblume 
aus dem Dichtergarten Anastasius Grün's…; Radics, 1879, str. 21). 
Ta cvetlični predel vrta so polnile najrazličnejše cvetoče in 
necvetoče rastline – najlepši in najredkejši primerki domače 
in tuje flore. Za ta del vrta si lahko zamišljamo, da je sledil 
modnemu rozariju – urejenemu cvetličnem vrtu, kjer so bile 
vrtnice razporejene v gredah in popenjavke po leseni ali železni 
konstrukciji, pogosto v centralnem tlorisu. Nam najbližji primer 
je rozarij v današnjem ljubljanskem Tivoliju.

Ta rožnato obarvani, drobno strukturirani in dišeči predel vrta 
je gotovo navduševal oba, grofico in grofa. Marija Auersperg 
Attems je namreč vrtnice vključevala v svoja tihožitja, kar lepo 
dokazujejo tudi prispevki v tem zborniku, za grofa Auersperga 
pa je že tedaj veljalo, da je ljubitelj vrtnic. V zapisih njunih 
sodobnikov, kot je bil literat Eduard von Bauernfeld, ki ju je 
obiskal leta 1846 in v svojem dnevniku označil grofa kot ljubitelja 
te čudovite cvetlice, je jasno prepoznavna grofova strastna 
navdušenost za ta nežni cvet, a gotovo bi slednjo lahko pripisali 
tudi grofici (Lozar Štamcar, 2003, str. 126). Skrbno negovani 
nasadi vrtnic so bili v parterju ob grajski stavbi. Bližino te 
zasaditve lahko povezujemo s priljubljenostjo in tudi z dolgo 
tradicijo urejanja cvetličnih parterjev neposredno ob dvorcih.

Poleg cvetočih vrtnic pa je obiskovalec grajskega vrta lahko 
občudoval tudi drevnino. Na Radicsa je velik vtis naredil predel z 
mogočnim orehom (Juglans regia). Ta je bil po Radicsevem mnenju 
gotovo najlepši in najbolj reprezentativen oreh, kar jih je videl. 
Blizu oreha se je raztezal lep travnik, ki ga je zamejeval rob 
iz gosto sajenih smrek (Picea abies). Glavni motiv tega vrtnega 
prizorišča je bil paviljon, imenovan Velika veranda (pokrit, 
mogoče celo zastekljen paviljon za večjo družbo), grajen iz 
lahke železne konstrukcije (oziroma tankih železnih palic). Ta 
paviljon je bil »spominek« iz dunajskega Pratra, kot razberemo 
iz Radicsevega zapisa. Prater na Dunaju je bil velik zabaviščni 
vrt oziroma park, ki se je iz zasebnega kraljevega vrta (po letu 
1766) preoblikoval v javni park, zeleni prostor za sprehode 
meščanov in tudi prostor velesejmov. Prostor tega dunajskega 
glavnega zabaviščnega parka so polnili paviljoni, gostišča, 
kavarne (skupno ime za tovrstne objekte je tudi das Lusthaus), 
igrišča in drugi objekti, namenjeni zabavi, med katerimi je 
gotovo najbolj znano veliko kolo, ki deluje še danes. Mogoče 
sta zakonca Auersperg kot spomin na čas, ki sta ga prebila na 
Dunaju, poustvarila (v manjšem merilu) paviljon, spominjajoč na 
katerega od pratrskih (mogoče je spominjal na Lusthaus, kot ga 
vidimo na Sliki 2). 
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Slika 2: Wiener Werkstätte, Lusthaus im Prater, 1908 (Wikimedia. 
2020. Vienna Pleasure Pavilion)

Levo od velikega paviljona, ki je lahko gostil veliko število ljudi, 
nekoliko odmaknjena od poti, je bila mala senčnica (kleine Laube), 
zgrajena s senčnim udobjem aristolohije (Aristolochia sp.). To 
rastlino v grajskem vrtu najdemo še pri oranžerijah oziroma dveh 
objektih, ki sta bila namenjena hrambi rastlin v zimskem času, 
in jo lepo vidimo na fotografiji iz 70. let 19. stoletja, objavljeni v 
prispevku Domna Rusa. V njegovem članku so zbrane tudi druge 
rastline iz grajskega vrta, kot je bilo mogoče razbrati z omenjenih 
fotografij, in jih – vsaj mnoge med njimi – Radics v svojem opisu 
vrta ne omenja. Vzpenjavka podraščec je iz Amerike prišla v 
London v drugi polovici 18. stoletja in postala del okrasnih rastlin, 
ki so priromale tudi v naše kraje – našli bi jo namreč tudi v vrtu 
v Dolu pri Ljubljani (slovensko imenovanje rastline je pipovec). V 
tej cvetoči senčnici je torej Anastazij Zelenec sedel najraje, tu je 
pesnil v svojih zadnjih urah (kot sentimentalno zapiše Radics). 
Drugo priljubljeno mesto pesnika v grajskem vrtu je bilo zavetje 
krošnje povešavega jesena (Fraxinus excelsior 'Pendula'), kjer je bila 
klop, na kateri je posedal in se predajal sanjarjenju.

Grajski vrt je bil sestavljen iz različnih »prizorišč« – sprehodili 
smo se lahko skozi dominanten topolov drevored, mimo 
mogočne katalpe s krožno klopjo, občudovali cvetoč rozarij, 
reprezentativen oreh, travnik z robom smrek, paviljon po 
zgledu dunajskih, spočili bi se lahko v majhni senčnici ali pod 
povešavim jesenom, uživali bi lahko ob oranžerijah, videli celo 
vrsto popenjavk, različne agrume, cvetoče trajnice (glej tudi 
prispevek Domna Rusa) itn. Predstavljamo si lahko, da sta se 
grof in grofica Auersperg rada sprehajala po svojem vrtu. Z 
mnogimi motivi okrašen vrt je jasno sledil sodobnim trendom in 
v tem romantičnem pogledu je bil pisan na kožo umetniškemu 
paru (pisatelju in slikarki). Kot zapiše Radics, se je grof vsak 
dan sprehodil po svojem senčnatem, za uro hoda velikem vrtu, 
ki se je povezoval s starim hrastovim gozdom, in vsakič ga je 
pot vodila drugod, tako da niti dva dni zapored ni hodil po istih 
poteh. A vrt ni bil vir navdiha le za grofa, tudi grofici je zelena 
okolica ponudila veliko zgledov za ustvarjanje. O tem lahko 
sklepamo že zaradi dejstva, da je Marija Auersperg Attems slikala 
v veliki meri cvetlična tihožitja. Rastline, ki jih je pri tem lahko 
uporabila kot »modele«, pa je lahko našla že v vrtu Šrajbarskega 
turna. Gotovo je, da je vzore za svoje slikanje nabirala tudi drugje 
– pri drugih mojstrih, v objavljenih reprodukcijah, knjigah, 
leksikonih, herbarijih, a pogled na njeno delovno sobo razkrije 
tudi, kako blizu ji je bil grajski vrt.

SLEDENJE AKTUALNIM ZGLEDOM V 
OBLIKOVANJU

Za trenutek se vrnimo v dvorec in v grofičino delovno sobo. 
V veliki sobi, ki jo krasi iz svetlih in temnih desk v široki ribji 
kosti sestavljen parket, bi leta 1840 našli bidermajersko damsko 
pisalno mizo in ob njej lahek zložljiv naslonjač s škarjastimi 
struženimi nogami, na drugi strani sobe pa je bil drug bivalni 
otok, ki so ga sestavljali oblazinjen počivalnik z visoko vzglavno 
stranico, pravokotna miza z zaobljenimi robovi in trije preprosti 
stoli z letvičastimi hrbtnimi naslonjali in paličastim ogrodjem. 
Zložljivi stoli so bili lahki in so tudi mladi dami omogočali, da 
jih je enostavno prestavila – tudi na vrt. V prostoru vidimo 
tudi etažer s slikami oziroma spominčki (upodobitve oseb na 
slikah, miniaturne ženske figure na policah ter porcelanaste 
skodelice, knjigo, kasete za pisma …), sliki na stenah (na eni 
sliki bi razločili figuralni prizor, motiv na drugi pa ni jasen), 
lestenec, barvit venec pod stropom in med drugim tudi 
lončnice. Našli bi tudi platna in nizko stojalce s torbo za risbe 
ali pa nemara revije. Sobo je polnila svetloba, ki je prihajala 
iz dveh velikih oken, skoznje pa se je odpiral pogled na vrt. 
Grofica, slikarka, je v tem prostoru gotovo tudi slikala in vrt ji 
je dajal veliko navdiha. Grofičina soba je lep kazalnik oziroma 
dokument časa in intimnega sveta mlade grofice. Pripoveduje 
nam o času, ko so pri plemkinjah spodbujali ukvarjanje s 
pisanjem, poezijo, slikanjem, glasbo, pletenjem, vezenjem itn. 
Velik del dneva so plemkinje lahko prebile pri teh dejavnostih. 
Posebno pomembno je bilo pisanje pisem, ki je pomenilo tudi 
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osnovno komunikacijsko orodje (voščilnice so se na primer v 
tem času razvile v pravo umetniško zvrst). Izbira motiva slike 
– pogled v opremljen stanovanjski prostor – je tudi v duhu 
časa. V 19. stoletju so namreč zelo cenili kultivirano življenje, 
ki je vključevalo lepo opremljene ambiente, kjer se je slednje 
potekalo. Tako so plemiči in vzpenjajoči se meščani pogosto 
dali upodobiti svoje novo opremljene prostore. Te spominske 
slike so zelo natančno prikazovale reprezentančne in zasebne 
bivalne prostore, večinoma brez figur. Upodobitev grofičine sobe 
iz Šrajbarskega turna sledi vsem danim zapovedim bidermajerja, 
vidimo lahko, da sta si zakonca Auersperg v svojem novem 
domu uredila klasično bidermajersko bivališče (ki ga je vodil 
princip uporabnosti in udobnosti) ter pri tem sledila sodobnim 
trendom (Lozar Štamcar, 2003, 119-135). Ko sta urejala svoje 
bivališče, jima je bil pomemben stik z zunanjostjo, vrtom in 
rastlinami. Vsaj tako se zdi ob pogledu na grofičino sliko. Marija 
Auersperg Attems je namreč posvetila pozornost tudi pogledu 
skozi okni. Na eni strani nam je odprla pogled na drevored, skozi 
desno okno pa na ravnino z reko in griči v daljavi. Samega vrta 
sicer ne vidimo, kar je glede na perspektivo samoumevno, saj 
je bila delovna soba v prvem nadstropju. Pomemben sestavni 
del bidermajerskih interierjev so bile tudi rastline. Te bi našli 
v cvetličnih loncih na tleh, na preprostih stojalih ali pa celo 
na stojalih, ki so dobivali že kiparske in celo arhitekturne 
razsežnosti. Tudi grofica Auersperg je negovala v svoji delovni 
sobi posodovke – rdeče cvetoči flamingovec (Anthurium sp.) in še 
druge (neidentificirane) belo in modro cvetoče lončnice.

Grof in grofica Auersperg sta sledila sodobnim trendom tudi pri 
svojem oblikovanju vrta. Zakonca sta se verjetno urejanja vrta 
lotila nekoliko kasneje, po preurejanju dvorca (in vsekakor pred 
prihodom Teodorja leta 1859). Tako lahko njuno ustvarjanje v 
zeleni okolici dvorca postavimo približno v sredino 19. stoletja. 
To je čas, ko se je angleški krajinski slog v Evropi že uveljavil 
oziroma ko lahko govorimo o poznem krajinskem slogu. V 
pozni krajinski slog umeščamo »romantični« slog s štafažami 
(kulisami) in cvetličnimi preprogami. V krajinski arhitekturi 
se poleg izraza romantični pogosteje uporablja izraz slikoviti 
ali pitoreskni (pitoresque) slog oziroma vrt, pri čemer so del 
slikovitega vrta prizori z oblikovanim rastjem, preoblikovanim 
terenom ter (naravnimi) vodnimi motivi in štafažami oziroma 
eklektičnimi arhitekturami. Uporabljata se tudi izraza vrtnarski 
ali gardenesque slog, ki v vrtu daje pomen predvsem eksotičnim 
rastlinam ali njihovi naravni rasti, in sentimentalni – v besedni 
zvezi sentimentalna krajina, ki pa se navezuje bolj na občutje 
opazovalca oblikovane krajine. Izraz sentimentalna krajina je 
uporabila Alenka Kolšek v pripravi za svojo doktorsko disertacijo 
(več podatkov o delitvi angleškega krajinskega sloga v Unetič, 
2013).

Še danes obstoječi park Babelsberg pri Potsdamu je lep primer 
krajinskega oblikovanja na evropskih (celinskih) tleh. V njem 
so spojene slikovite značilnosti zgodnjega krajinskega sloga ter 
romantične prvine poznega krajinskega sloga, najlepše vidne v 

oblikovanih cvetličnih preprogah, rozarijih in poudarjanju tujih 
rastlinskih vrst. Tu je oblikovalec vrta, knez Hermann Puckler-
Muskau (1785–1871), slikovite značilnosti uporabil tako, da je 
ustvarjal niz slik oziroma prizorov iz različnih točk parka, ki jih 
je uporabnik prostora lahko občudoval na svojem sprehodu skozi 
park. Te slike je sprehajalec v celoti dojel le na nekaterih točkah 
– na teh so se pred njim izrisali pogledi na različne arhitekturne 
kulise, mostove, soliterje in drugo, prizor pa je bil »uokvirjen« z 
vegetacijo (glej sl. 3). Ta pristop oblikovanja je bil v rabi v drugi 
polovici 18. stoletja ter še v prvi polovici 19. stoletja. In zaznamo 
ga tudi na Šrajbarskem turnu. Kot beremo v Radicsevih zapisih, 
so imeli Auerspergi v vrtu »slike« (»Bilder«; Radics, 1879, str. 
21) kot na primer poglobitve (oziroma jarke), potok, kapele, 
prostore za počitek in sanjarjenje. Radics najverjetneje zavestno 
uporabi besedo »slike« in tako poudari način oblikovanja vrta kot 
»galerijo«, kot serijo slik, ki jih obiskovalec gleda in doživlja na 
svojem sprehodu.

Moramo omeniti tudi to, da sta Anton Aleksander in Marija 
Auersperg imela v bližini nekaj sorodstva (po moževi strani) – 
Auersperge bi našli še na Gradiču v Veliki vasi, v dvorcu Gomila 
na Šmarčni pri Boštanju in na gradu Mokrice. Lastnik zadnjih 
dveh dvorcev je bil v sredini stoletja Antonov bratranec grof 
Gustav Auersperg. Slednji je leta 1847 po smrti očeta Nikolaja 
prevzel posest Mokrice. In grajski park Mokric je grof Nikolaj 
uredil po načelih novega krajinskega sloga, glede na njegova 
potovanja pa lahko sklepamo, da je poznal stvaritve kneza 
Hermanna Puckler-Muskaua (Unetič, 2013, str. 174 in 323–327). 
Tako je zelo verjetno, da sta grof in grofica Auersperg iz 
Šrajbarskega turna po navdih in zgled za oblikovanje svojega vrta 
lahko odšla kar v Mokrice.

Slika 3: »Slika« v parku Babelsberg pri Potsdamu, Nemčija 
(Bundesarchiv Bild 170-011, Potsdam, Park Babelsberg)
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Slika 4: Cvetlične preproge v parku Babelsberg pri Potsdamu, 
Nemčija (Wikimedia. 2020. Eingang zur Pergola) 

Sklenemo lahko, da ima grajski vrt Šrajbarskega turna vse 
značilnosti poznokrajinskega vrta. Njegovi ustvarjalci so 
uporabili načela slikovitosti in gradili prizorišča. Pri slednjih je 
sicer opaziti podton, ki se ne veže le na univerzalno vključevanje 
štafaž v vrtove za ustvarjanje občutij (paviljon za veselo vzdušje, 
mala senčnica za sentimentalno …), ampak bi prepoznali tudi 
nekaj »državljanske« pripadnosti. V tem pogledu lahko šrajbarski 
vrt umestimo v krajinski slog nemškega območja. Slednji se je 
tam uveljavil po letu 1820, vključeval pa je obujanje nekaterih 
zgodovinskih motivov (srednjeveška zgodovina, krščanstvo), 
tako so bile tudi štafaže povezane s tem sentimentalnim in tudi 
patriotskim določilom. Slednjega bi lahko prepoznali v primeru 
velikega paviljona za druženje, ki sta ga grof in grofica Auersperg 
postavila kot spomin na dunajski Prater.

Poleg štafaž in zbujanja občutja (za ta čas značilnega 
nostalgičnega, sanjavega, melanholičnega – tovrstna vzdušja 
bi prepoznali v senčnicah šrajbarskega vrta) pa so za 
poznokrajinski slog pomembne tuje rastline ter »zlaganje« 
rastlin v tako imenovane cvetlične preproge. V tem času je bilo 
za vsebino vrta pomembno botanično znanje, ki se je kazalo v 
naboru tujerodnih vrst, sodobnih rastlinjakih, uporabi redkih 
rastlin v vrtovih itn. Znotraj tega sloga lahko že omenjene 
cvetlične preproge razumemo kot meščansko prilagoditev 
baročnih vezeninastih parterjev, ki so krasili dvorce (glej sl.4). 
Pri nas so bile cvetlične preproge priljubljene še v zgodnjem          
20. stoletju, v secesijski preobleki jih je ustvarjal na primer 
vrtnar Vaclav Hejnic v mestnem parku Tivoli. O cvetličnih 
preprogah v vrtu Šrajbarskega turna pa pričajo risbe, ki jih je 

naredil sam grof Anastazij. Podobe šrajbarskega vrta so bile 
tudi objavljene – že leta 1876 oziroma celo 1859 (glej sl. 1). Grof 
Auersperg je naredil skici, ki sta bili narisani na zadnji platnici 
njegove beležnice. Vsaj ena skica je bila objavljena v doktorski 
disertaciji Dietmarja Sacharmitzerja leta 1996 (za več podatkov 
in reprodukciji slik glej Lozar Štamcar, 2009, str. 98-99). Na 
sliki, ki je bila objavljena 1859 kot del članka o domu Anastazija 
Grüna na Kranjskem v časopisu Illustrirte Zeitung pod naslovom: 
Castle Thurn am Hart, Anastasius Grün’s residence in Krain (Illustrirte 
Zeitung, 1859, str. 93), vidimo renesančni dvorec, ki ga obdaja 
prostoren vrt z urejeno trato, na kateri so posamezne v skupine 
razporejene rastline in osamelci. Ob visokoraslem drevesu je 
centralno zasnovana klop, na kateri posedajo gospe, vidimo 
pa tudi gospoda na sprehajalni poti. V ozadju so vrtna ograja, 
poslopje in sled veličastnega topolovega drevoreda. Grofova 
risba, ki je bila objavljena 17 let kasneje (nastala pa verjetno 
že prej), pa prikazuje isti pogled na dvorec, a z več detajli in 
nekoliko spremenjeno zasnovo. Da je od prve podobe moralo 
miniti nekaj časa, nakazuje drevo, okoli katerega je postavljena 
bela klop, saj je slednje večje oziroma debelejše. Sprememba 
pa je vidna predvsem na tratni ploskvi, ki jo na grofovi risbi 
krasijo cvetlična preproga v ospredju, grmovje vrtnic ob poti, 
posodovka s tujo rastlino (aloo ali agavo) in bele klopi z mizico 
na robu trate. Nov krajinski slog s svojo romantično noto je bil 
torej že privzet. Ko govorimo o tujih rastlinah v poznokrajinskem 
slogu, moramo nujno omeniti izraz poznoromantični eksotizem, 
ki ga zaznamuje vnos vse večjega števila eksotičnih rastlinskih 
vrst v neko okolje (Kolšek in Simič 2000, str. 28). Eksotične 
oziroma neavtohtone rastlinske vrste so bile na Kranjskem 
pogostejše sicer že konec 18. in v 19. stoletju. Moda zbiranja 
eksotičnih rastlin je že po sredini 18. stoletja iz Anglije prešla na 
celino. Povečani vnosa tujih vrst nas je dosegel v drugi polovici 
19. stoletja, ko je prihod železnice olajšal dobavo in transport 
novih vrst v obstoječe vrtove in parke, prinesel pa je tudi vplive 
sodobnega srednjeevropskega vrtnega oblikovanja. S slednjim so 
bile povezane tudi knjige, ki so se v Avstro-Ogrski vse pogosteje 
pojavljale proti koncu 19. stoletja (kmetijski in vrtnarski 
priročniki, knjige o okrasnih rastlinah in drevesih, o steklenjakih, 
vrtnarjenju ipd.). O velikem zanimanju grofice in grofa 
Auersperg za tuje rastline pričajo že prve vrstice obravnavanega 
Radicsevega besedila. Že pri opisu veličastne avenije topolov 
namreč omeni zelenje grajskega vrta, ki je bilo polno tujih 
rastlinskih vrst (Radics, 1879, str. 15). Ko pa nas zgodovinar 
popelje še v vrt in se sprehodimo mimo katalpe (Catalpa 
sp.), podraščeca (Aristolochia sp.), kroglastih robinij (Robinia 
pseudoaccacia 'Umbraculifera') ali agrumov, postane prisotnost 
poznoromantičnega eksotizma v Turn am Hart še jasnejša.

Tako kot vsaka umetnina je oblikovani vrt večplasten. Ne 
sestavljajo ga le lepo v kader postavljene rastline, prepleti 
cvetlic ali paviljoni. V vrtu se vedno prepleta ogromno zgodb. 
Grajski vrt Šrajbarskega turna je doživljajsko poln vrt – govori 
nam o romantičnem in nekoliko sentimentalnem vzdušju, 
ki ga je obiskovalec lahko užil pod povešavim jesenom ali 
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v cvetoči senčnici, in o veselem vzdušju, ki je navduševalo 
družbo po dunajskem zgledu postavljenem paviljonu ali 
sprehajalca na odprti trati, obdani s smrekami. Predstavi nam 
tudi bidermajerskega človeka, ki je občudoval naravo, ko je 
zrl v mogočen oreh, in se je hkrati bal, saj je poznal njeno 
neukrotljivost. Sublimno, ki se v tem času razcvetli, je vezano 
na švicarskega filozofa, pisca, pedagoga, razsvetljenca Jean-
Jacquesa Rousseauja (1712–1778), ki je spodbujal k vračanju k 
naravnemu in pristnemu. V svojem znanem romanu Julija ali 
Nova Heloiza/Julie, ou la nouvelle Heloise (1761) je opisal vrt, ki sledi 
njegovi ideji vračanja k naravi, in med oblikovni elementi so 
bila tudi drevesa, ki jih poraščajo vzpenjavke. Vsak košček sicer 
negovanega vrta je namreč prepuščen naravi. Marija in Anton 
Aleksander Auersperg sta očitno sledila klicu tega razsvetljenca, 
saj sta že na samem začetku vrta rastli dve mogočni katalpi, 
katerih debli sta bili do višine vej porasli z gostim bršljanom. 
Šrajbarski vrt je torej tudi zgodba o posameznikih, ki sta našla 
svoje zatočišče v umetnosti in naravi. Obema sta – ob skrbni 
negi in stalnem izpopolnjevanju – pustila rasti in se bogatiti. A 
naj dodamo še, da je šrajbarski vrt poseben tudi zaradi zgodbe 
o naklonjenosti med zakoncema Auersperg, saj je bilo zadnje 
dejanje v tem vrtu naročilo Marije Auersperg Attems leta 1876 za 
mavzolej za njega moža (glej Sliko 5) in posledično tudi za njo. S 
tem motivom postaja grajski vrt njuno poslednje bivališče.

Slika 5: Rudolf Bernt, Turn am Hart – 
Mausoläum von Anastasius Grün und 
Schloss, akvarel in tuš, 1891 (Bernt, 
1981, str. 415)
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816–1880)
Cvetlice, 40. leta 19. stoletja

olje, lepenka, 31 x 26 cm
Narodni muzej Slovenije, inv. št. N17852

Foto: Tomaž Lauko
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POVZETEK

Knjižnica grofa Antona Aleksandra Auersperga, imenovanega 
tudi Anastazij Grün, obsega okrog 2500 naslovov in je ena 
od najpomembnejših zapuščin v Knjižnici Narodnega muzeja 
Slovenije. Med njimi so tiski z različnih področij – antike, 
prava, političnih ved, vojaščine, šolstva, zgodovine, geografije, 
filozofije, umetnosti, ekonomije, teologije, leposlovja, narodnega 
blaga, poljedelstva, sadjarstva in vrtnarstva. Med njimi so 
knjige o gojenju rastlin – jabolk in celo belušev, publikacije 
o novostih na področju poljedelstva, pridelavi rujne kapljice, 
svilogojstvu. Več publikacij pa se nanaša tudi na vrtnarjenje, 
urejanje vrtov, poznavanje vrtnin: knjižica z opisom holandskih 
čebulic, angleška enciklopedija o vrtnarjenju, francoski almanah 
in opis pariških kraljevih vrtov, publikacija o vrtni arhitekturi, 
publikacija o ustanovitvi vrtnarskega društva na Kranjskem. 
Za razumevanje slikarstva grofice Marije Auersperg Attems 
oziroma njene ljubezni do rastlin moramo vsekakor poznati tudi 
omenjene publikacije.

Ključne besede: grof Anton Aleksander Auersperg, zasebne knjižnice, 
plemiške zapuščine, vrtnarski priročniki, hortikultura 

ZASEBNA KNJIŽNICA GROFA ANTONA 
ALEKSANDRA AUERSPERGA

Zgodovina Knjižnice Narodnega muzeja Slovenije sega v leto 
1821, ko je bil na pobudo kranjskih deželnih stanov ustanovljen 
Kranjski stanovski muzej. Kulturna ustanova je takrat združevala 
več področij, zato so publikacije, ki jih najdemo v starejšem 
gradivu, raznovrstne. V knjižnici dandanes hranimo več kot 
250.000 enot knjižnega gradiva, med njimi so pomembne 
zapuščine oziroma zasebne knjižnice znanih plemiških in 
meščanskih rodbin – barona Jožefa Kalasanca Erberga, Josipa 
Kende, Miroslava Premruja, Karla Dežmana, med njimi je tudi 
fond grofa Antona Aleksandra Auersperga, imenovanega tudi 
Anastazij Grün. Auerspergova knjižnica obsega okrog 2500 

KNJIŽNO GRADIVO O VRTOVIH IN 
GOJENJU RASTLIN IZ ZASEBNE 
KNJIŽNICE ANASTAZIJA GRÜNA 
Urša Pajk 
Knjižnica Narodnega muzeja Slovenije

naslovov, vse publikacije so označene s preprostim žigom in 
so na policah med signaturnimi številkami 13333 in 14688. 
Nekatere tiske najdemo tudi drugod, ločeno od prej omenjene 
lokacije (leksikoni in slovarji). Ne moremo niti mimo publikacij 
za dame oziroma časopise, ki se navezujejo na modo, vezenje, 
krojenje in podobno. Ti so bili že ob inventarizaciji ločeni od 
»pomembnejše« literature, da je morda s svojo nekoliko lažjo 
tematiko ne bi »omadeževale«. Verjetno je o njihovi usodi odločil 
dr. Avgust Pirjevec (s pomočjo dr. Angele Piskernik), ki je v 
dvajsetih letih 20. stoletja urejal muzejsko knjižnico. Zasebna 
knjižnica Antona Aleksandra Auersperga je na pomlad leta 1910 
postala del takratnega Deželnega muzeja; poleg knjig je bilo v 
zapuščini tudi pohištvo iz grofove delovne sobe. Preden so vse 
skupaj dostavili v muzej, je bilo nemalo zapletov s prevozom in 
stroški, povezanimi z gradivom. Pomemben je podatek, da je leta 
1903 Grünov sorodnik Erwin Auersperg prodal Šrajbarski turn pri 
Leskovcu v bližini Krškega Josipu Lenarčiču in Antonu Kotniku. 
V arhivu Narodnega muzeja Slovenije iz leta 1910 je poročilo 
tedanjega ravnatelja muzeja Josipa Mantuanija, ki vsebuje tudi 
podatek, da nekateri zvezki v knjižni zapuščini manjkajo. Zakaj 
in kako je to ugotovil, nam ni znano. Na tem mestu je morda 
treba napisati tudi to, da se je Lenarčič izneveril svoji obvezi iz 
kupoprodajne pogodbe, ki sta jo oba nova lastnika dala zadnjemu 
dediču knjižnice, da bo knjižno gradivo ostalo hranjeno kot celota. 
Josip Lenarčič je namreč del fonda preselil na svoje posestvo 
na Verd pri Vrhniki. Po drugi svetovni vojni je vso Lenarčičevo 
dediščino prevzel t. i. Federalni zbirni center, pozneje pa je fond 
prevzela Narodna in univerzitetna knjižnica. Torej o poznavanju 
celotne zasebne knjižnice ne moremo govoriti. In kaj vse je v tej 
eni izmed najbogatejših plemiških knjižnic 19. stoletja? Različni 
vezani časniki, vabila, časopisni izrezki, letaki in tiski različnih 
tematskih sklopov. Največ publikacij je iz 19. stoletja, sledi 18., 
potem 17., najmanj knjig (okrog 12) pa je iz 16. stoletja. Od jezikov 
prevladuje nemški, med preostalimi so tudi latinščina, grščina 
(stara in novogrščina), francoščina, italijanščina, angleščina, 
madžarščina, hrvaščina. V zapuščini so prav tako priročniki za 
učenje jezikov – na primer za španščino in arabščino. Če bi jih 
razdelili glede na tematiko, obsegajo antiko, pravo, politične 
vede, vojaščino, šolstvo, zgodovino, geografijo, filozofijo, 
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umetnost, ekonomijo, teološke študije, leposlovje, narodno blago, 
poljedelstvo, sadjarstvo in vrtnarstvo. Anastazij Grün je bil skupaj 
s svojo soprogo grofico Marijo Auersperg Attems velik zbiralec in 
ljubitelj knjig ter tudi človek, ki mu je bilo težko zavreči že vabilo 
na ne tako zelo pomemben dogodek, kaj šele kaj drugega. Prav 
tako lahko zapišemo, da sta se vseh svojih konjičkov in zanimanj 
lotevala poglobljeno, kar se odraža tudi v izboru knjižnega 
gradiva. (Dular, 2009) Ravno tovrstna zbirateljska politika je 
izredno privlačna za znanstvenike in raziskovalce plemiških 
rodbin in starih tiskov. V vsaki zasebni knjižnici pa se najdejo tudi 
»sladkorčki«, ki še posebej izstopajo … Na tem mestu bi omenili 
vsaj tri: opis francoskega živalskega vrta, zgodovino čarovniških 
procesov in grofičin dnevnik. Vsak od poznavalcev starih knjig, 
ki si je vzel čas za vsaj površen pregled obstoječih naslovov 
Auerspergove knjižne zapuščine, pa bi se zagotovo strinjal z 
besedami, da gre za neprecenljivo in dragoceno zbirko. Še posebej 
veličastna in zanimiva je postala prav za časa grofa, pesnika, 
politika in gospodarstvenika Anastazija Grüna.

TISKI, POVEZANI S HORTIKULTURO

Za razumevanje slikarstva grofice Marije Auersperg Attems 
oziroma njene ljubezni do rastlin pa moramo pod drobnogled 
vzeti tiske, ki so povezani z vrtovi, vrtnarjenjem in ne nazadnje 
obdelovanjem zemlje. Med njimi so knjige o gojenju rastlin – jabolk 
in celo belušev, publikacije o novostih na področju poljedelstva, 
pridelavi rujne kapljice, svilogojstvu. Več knjig pa se nanaša tudi 
na vrtnarjenje, urejanje vrtov, poznavanje vrtnin: knjižica z opisom 
holandskih čebulic (Verzeichniss der hollandischen Blumenkiele, 1794), 
angleška enciklopedija o vrtnarjenju (Encyclopedia of gardening, 
1834), francoski almanah in opis pariških kraljevih vrtov (Le bon 
Jardinier - Almanach, 1841, Figures pour l'almanach du bon jardinier, 1841), 
publikacija o vrtni arhitekturi (Gartenverschönerungen: oder Entwürfe 
zu geschmackvollen Gartengebäuden u. Zierden ... 1837), publikacija o 
ustanovitvi vrtnarskega društva na Kranjskem (Motive fur Bildung 
einer Gartengesellschaft für Krain, 1868). Drobna knjižica o lastnostih 
in gojenju holandskih čebulic iz konca 18. stoletja je menda kar 
redkost. Ta publikacija ni le opis, ampak vsebuje tudi pregleden 
katalog posameznih vrst rdečih, belih, modrih, rumenih hijacint, 
rumenih narcis, zgodnjih tulipanov, irisov, lilij, anemon in 
drugih. Z branjem in listanjem obsežne enciklopedije s sredine 
19. stoletja, ki jo je sestavil znani škotski botanik, hortikulturist 
in pisec John Claudius Loudon (1783–1843), se seznanimo s 
hortikulturo, florikulturo in arborikulturo (glej sl. 1). Knjiga je 
opremljena z več lesorezi, pred našimi očmi zaživijo slike vrtov, 
rastlin, tlorisov, vrtnarskega orodja, rastlinjakov, vrtnih ut in še 
bi lahko naštevali. Pred bralcem se odstre zgodovina vrtnarjenja 
od prazgodovine, opisi vrtov pri posameznih narodih (Egipčanih, 
Rimljanih, Špancih, Angležih, Kitajcih in tako dalje…), celo vizija 
za prihodnost, na kratko povedano gre za bogat priročnik s 
praktičnimi nasveti, ki so podprti s teorijo. Uporaben je še danes, 
saj se začetniki in ljubitelji vrtnarjenja lahko veliko naučimo o 
taksonomiji, klasifikaciji rastlin, križancih, gnojilih, kakovosti tal, 

merilnih napravah, topli gredi, sončnih oziroma senčnih legah, 
obrezovanju drevja, obiranju sadežev, škodljivcih, konzerviranju 
plodov in ne nazadnje tudi o eksotičnih rastlinah. Opozoriti 
moramo tudi na Le bon Jardinier - Almanach 1841, priročnik v dveh 
zvezkih. V prvem so opisana temeljna načela hortikulture. Za 
vsak mesec posebej so navedene vse naloge, ki jih mora opraviti 
dober vrtnar, sledijo opisi – izvor ter uporabnost rastlin, ustrezno 
zalivanje in njihovo shranjevanje, opisi sadnih dreves, okrasnih 
ter gospodarsko pomembnih rastlin, v dodatku so naštete tudi 
zdravilne rastline. V drugem delu gre za pravi katalog klasifikacije 
okrasnih in uporabnih rastlin, za vsako so navedeni red, družina, 
rod itd., na koncu je še slovar tujih terminov, ki se uporabljajo 
v vrtnarstvu. V Figures pour l'almanach du bon jardinier so zbrani 
zelo natančni opisi oziroma priporočila za delo na vrtu, da bo ta 
res lep in cvetoč. Izdaja je opremljena z ilustracijami 83 rastlin 
in 600 predmetov – vrtnarska orodja, rastlinjaki, škropilnice, 
kompostniki, rastlinjaki, prezračevalni sistemi, košare, vrtne klopi 
in podobno. 

Slika 1: Ilustracija kitajskega vrta, poglavje o Zgodovini vrtnarjenja, 
publikacija Encyclopedia of gardening, 1834 (foto: Matej Hreščak)

Preberemo lahko tudi nekaj o potaknjencih in celo o gojenju 
ananasa. Pri urejanju publikacije je sodeloval Pierre-Antoine 
Poiteau (1766–1854), francoski botanik in kraljevi vrtnar, ki je imel 
pomembno vlogo pri urejanju versajskih vrtov. Zelo estetska je 
knjiga o vrtni arhitekturi, vrtnem pohištvu in oblikovanju vrtov; 
že sama naslovnica nas nagovarja, da jo prelistamo. Večino knjige 
pomenijo ilustracije mostov, obeliskov, spomenikov, vrtnih ut, 
paviljonov, razglednih točk, oranžerij, kotičkov za sprostitev, 
klopic, vrtnih hišic ter koč in načrtov za vrtove. Slogi so različni, 
zgledujejo se po antiki, srednjem veku, orientu in tako dalje. V 
Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije hranimo tudi več časopisov, 
ki so povezani z vrtnarjenjem in gojenjem rastlin, a niso del 
zasebne knjižnice Antona Aleksandra Auersperga. Med njimi 
Allgemeine deutsche Garten Zeitung, Gartenflora - Allgemeine Monatschrift 
für deutsche und schweizerische Garten und Blumenkunde, Fortsetzung 
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des Allgemeine teutschen Garten Magazin. Drznili bi se trditi, da sta 
zakonca te publikacije dobro poznala, saj so bile v 19. stoletju zelo 
priljubljene in razširjene. Morda sta bila nanje tudi naročena, 
ampak so se pri selitvah izgubile, saj si težko predstavljamo, da jih 
ne bi imela na svojem domu in jih s pridom uporabljala. V ženskih 
revijah – La Brodeuse. Journal special et complet des travaux de dames - 
tricot, broderie, filet, tapisserie, crochet, etc (1851–1859) – poleg modnih 
oblek, dodatkov najdemo tudi vzorce za vezenje – geometrijske 
okraske ter poenostavljene risbe cvetja in v nekaterih številkah 
tudi opise tapiserij. V tehnično pomoč pri ustvarjanju pa je bil 
grofici priročnik Georga Christopha Güntherja Praktische Anweisung 
zur Pastellmahlery (1792). Za konec kratkega pregleda knjig, 
povezanih z rastlinami in grofico Marijo Auersperg Attems, smo 
prihranili njen dnevnik (Tagebuch), ki je zares nekaj posebnega in 
za marsikaterega obiskovalca knjižnice neznan knjižni zaklad. 
Gre za tanek in dobro ohranjen popotni dnevnik, v katerem je 
opisala večdnevno potovanje s kočijo ob Muri na Štajerskem iz 
Gradca v znamenito romarsko središče Marijino Celje (Mariazell). 
Proti koncu njenega besedila naletimo tudi na kratek opis izleta iz 
Ljubljane v Bistrico (Feistriz) (glej članek Pajk. str. 56)

SKLEP

Vsekakor sta se plemenita zakonca zanimala za knjige, vrtove, 
rastline, vrtnarjenje in lepe stvari. Sledila sta modi, novostim, 
razstavam, rada potovala in se posvečala svojim konjičkom. 
Grofica je rada vezla in slikala, kakor je bilo v navadi med 
omikanimi damami. Spodbudna in navdihujoča so bila tudi 
bivališča, kjer sta živela: Dornava, Dunaj, Gradec, Šrajbarski turn. 
Na gradu v bližini Krškega sta imela na posestvu okrasni vrt, 
angleški park, sadovnjak, rastlinjak in ribnik. Zavidanja vreden 
pa je bil tudi interjer dvorca, glede na opise je bilo vse skupaj 
zelo slikovito in nadvse estetsko. Vso podporo je imela tudi 
pri soprogu in družini, z ljubiteljskim slikanjem so se namreč 
ukvarjali tudi grofica Terezija Auersperg, sestra njenega moža 
Antona Aleksandra Auersperga, in njen sin ter vnuka. Družba, 
oprema doma, obiskovanje razstav ter salonov, družinska 
slikarska zbirka, bujen vrt ter lepe rastline, družina, zasebni 
učitelj Franz Xaver Petter ter ne nazadnje tudi revije in knjige 
so imeli vpliv na slikarstvo Marije Rozalije A. Attems. Po mnenju 
strokovnjakov gre za kakovostno, opazno in estetsko umetniško 
ustvarjanje, na katero so vsekakor vplivale tudi knjige v res 
veličastni zasebni knjižnici.
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Marija Auersperg Attems (Gradec, 1816–1880)
Vaza s cvetjem in kuščarica, 1850

olje, platno, 81 x 61 cm
zasebna zbirka

(Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marija_Auersperg_Attems_-_Flower_still_life_.jpg)
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POVZETEK

Dvorec Dornava je eden najpomembnejših in najbolj celovito 
ohranjenih spomenikov baročne posvetne umetnosti na 
Slovenskem. Odlikuje ga zlasti velikopotezna arhitekturna 
zasnova, ki jo na izjemno visoki kakovostni ravni dopolnjujejo 
stvaritve vrtne, slikarske, kiparske in štukaterske umetnosti. 
Deloma se je ohranila tudi avtentična premična oprema 
reprezentativnih notranjih prostorov dvorca, ki pa je sedaj 
shranjena drugod. Družina Attems, iz katere izhaja tudi grofica 
Marija Auersperg Attems, je bila lastnica dornavske posesti 
od leta 1736 pa vse do leta 1883. V prvi polovici 19. stoletja je 
ta družina poskrbela za obnovo dvorca in vrta. Pisni viri, ki bi 
neposredno govorili o bivanju grofice Marije Auersperg Attems 
in ureditvi vrta v tistem času, doslej niso bili odkriti. Analiza 
vrtne zasnove iz obdobja grofice Marije Auersperg Attems, ki 
nazorno dokumentira podobo dornavske posesti in dvorca v 
tistem obdobju, temelji na fotografijah iz albuma iz časa med letoma 
1870 in 1880, ki ga je leta 2008 v faksimilirani izdaji ponatisnilo 
Ministrstvo za kulturo.

Ključne besede: dvorec, park, stavbna zgodovina, vrt, fotografije

UVOD

Dvorec Dornava je zaradi svojega koncepta, celovitosti in 
raznovrstnosti, ki zajema vrtno oziroma parkovno ureditev, 
vanjo umeščeno arhitekturo, opremo, kiparsko in slikarsko 
umetnost, eden najpomembnejših in najbolj celovito ohranjenih 
spomenikov baročne posvetne arhitekture na Slovenskem (glej 
sl. 1). Kljub ogroženosti spomeniške substance in sedaj le še 
skromnim ostankom vrtne zasnove pomeni dejansko velik 
potencial širše srednjeevropske regije. Dvorec je tudi ena redkih 
posvetnih plemiških arhitektur pri nas, ki je bila deležna celovite 
strokovne obravnave, večinoma izpeljane na podlagi obsežnih 
raziskav arhivskih virov.

STAVBNA IN VRTNOARHITEKTURNA 
DEDIŠČINA DVORCA DORNAVA 
Svjetlana Kurelac, Miran Krivec
Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Maribor

Slika 1: Dvorec Dornava (Foto: Tomo Jeseničnik)

Ob dvorcih Novo Celje, Hošperk (Haasberg), Črnci, Štatenberg, 
Vipava in Betnava sodi med naše najpomembnejše posvetne 
baročne spomenike. Spominja na velike cesarske in kraljeve 
dvorce, katerih zgled je dvorec v Versaillesu. Na območju 
nekdanje avstrijske monarhije je bil največji vzor cesarski dvorec 
Schönbrunn na Dunaju. Po velikosti in ambicioznosti zasnove 
ter upoštevajoč hierarhijo plemstva je mogoče kompleks dvorca 
Dornava uvrstiti takoj za Schönbrunnom. Dvorec Dornava je 
ena redkih posvetnih plemiških arhitektur v Sloveniji, ki je 
bila deležna celovite strokovne obravnave, večinoma izpeljane 
na podlagi obsežnih raziskav arhivskih virov: gre predvsem 
za zapuščinske inventarje, testamente, kartografske vire, 
predstavitveno risbo iz sredine 18. stoletja in druge likovne 
vire, opise in fotografije iz 19. stoletja, ki o stavbni zgodovini 
večinoma pričajo le posredno. Arhiv zemljiškega gospostva 
Dornava, kjer bi bilo mogoče najti veliko več podatkov o 
gradbenih delih v 18. stoletju, je žal izgubljen.
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DORNAVSKI BAROČNI PROSTOR

Prostorski koncept parkovnega kompleksa Dornava označuje 
krajinski kontekst njegove umestitve. Dornava leži na rodovitni 
ravnici Ptujskega polja, vpeta med reko Dravo na jugu in 
reko Pesnico, na katero se na severu neposredno navezuje. 
Na severu jo obrobljajo blago valoviti griči Slovenskih goric, 
proti jugu, čez Dravo, pa se nizajo obronki Haloz. Območje 
dvorca je fizično in vizualno pomembno vpeto v neposredni 
krajinski kontekst. Z dvorca se odpirajo razgledi proti Ptuju in 
Ptujskemu gradu na zahodu ter proti gradu Borl na jugovzhodu. 
Za Dornavo sta značilni izjemna geografska lega v neposredni 
bližini Ptuja, pomembnega gospodarskega in kulturnega središča 
v preteklosti, ter lega ob omrežju komunikacij vzdolž reke 
Drave proti jugovzhodu. Rodovitna zemlja je omogočila razvoj 
drobno členjene kmetijske kulturne krajine, kjer pa se danes 
vse bolj uveljavlja intenzivno kmetijstvo. Vzorci trakaste njivske 
parcelacije se prepletajo z ostanki naravnega gozda in zaraščenih 
površin vzdolž manjših vodotokov, z mozaično razmeščenimi 
manjšimi zaplatami gozda ter s strnjenimi gozdnimi površinami 
na pobočjih goric. Meandirajoči potek vodotokov, predvsem reke 
Pesnice v preteklosti, je danes precej spremenjen, saj je bila 
Pesnica regulirana, kmetijske površine pa so bile meliorirane. 
Bogato omrežje cest je že v preteklosti omogočilo razvoj 
številnih manjših naselij in vasi, ki so ustvarjali mozaični 
kontekst baročne kulturne krajine Dornavskega dvorca, danes 
pa v veliki meri ogrožajo ali celo izničujejo prostorsko kakovost, 
ki jo je v 18. stoletju vzpostavil dornavski kompleks. Prometna 
povezanost ter kakovostno poljedelsko okolje so bili vabljivi za 
posestnike in v ta prostor je prišlo več plemiških rodbin, ki so 
si postavili razkošne rezidence (Kolšek, 2003). Med njimi so to 
rodbina Sauer, ki so ji sledili Attemsi, zaslužni za postavitev 
poznobaročnega kompleksa dornavskega dvorca.

Dvorec je postavljen v ravnino na os, ki poteka od jugozahoda 
proti severovzhodu. Vzdolž osi se nizajo različni vrtni programi, 
ki so se končali tik pred meandrom reke Pesnice. Čeprav je reka 
Pesnica danes regulirana, pa je pomembno vplivala na prostorsko 
naravo zaključka parkovne ureditve in tudi na ikonografijo 
kiparskega okrasja, ki se pojavlja v parkovnem kompleksu. 
Predvsem v prostorski zasnovi, razporejanju vrtnih programov, 
izbiri in prostorski umestitvi vrtne plastike ter značilnih drugih 
vrtnih elementih in okrasju, ki jih najdemo v zgodovinskih virih, 
manj pa na samem mestu, je mogoče zaslutiti velikopoteznost 
prostorske ureditve in kompleksne povezanosti arhitekture in 
odprtega prostora, ki ji na Slovenskem ni podobne in ki obenem 
kažejo na politične, gospodarske in umetnostne vplive srednje 
Evrope. V opusu Jožefa Hueberja, ki je v 18. stoletju zasnoval 
prenovo in dozidavo dvorca ter tudi parkovno zasnovo, je to ne 
le njegov najobsežnejši poseg, ampak spada tudi med njegove 
najbolj kakovostne arhitekture (Weigl, 2003; Kurelac in sod., 
2015).

OSNA ZASNOVA IN GEOMETRIJSKA KOMPOZICIJA

Simetrično zasnovano vzdolžno parkovno zasnovo, glede na 
prostorsko umestitev in glede na celotni kompleks prenovljenega 
dvorca, pripisujemo arhitektu Jožefu Hueberju in naj bi nastala 
sredi 18. stoletja (Vidmar, 2013). S tem se je udejanjila najbolj 
smela baročna prostorska kompozicija dvorca s parkom v 
Sloveniji.

Glede na zasnovo dvorca in njegovo primerjavo z dokumentirano 
zgodnjebaročno zasnovo dvorca Črnci blizu Apač, pa tudi glede 
na Vischerjevo upodobitev dvorca Dornava je sicer mogoče 
sklepati, da je vrtna oziroma parkovna zasnova v osnovi nastala 
že pred letom 1681 in da so jo Sauerji okoli leta 1700 najverjetneje 
preoblikovali, arhitekt Hueber pa je pozneje starejšo parkovno 
zasnovo samo preoblikoval in dopolnil. To je mogoče ugotoviti 
tudi na podlagi parkovnih skulptur; starejše so nastale že v času 
grofa Franca Antona Sauerja.

 

Slika 2: Franciscejski kataster, 1825 
(http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=208054)
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Program se niza vzdolž 1650 m dolge osi. Začne se s skulpturo 
Brezmadežne, poteka po lipovem drevoredu do vhodnega portala 
in Vrta citrusov pred vhodom v dvorec, prek dvorca in Svečanega 
dvorišča skozi Neptunov vrt, nato skozi Vrt pri oranžeriji ter 
prek Sadnega vrta skozi Parkovni gozd do skulpture sv. Janeza 
Nepomuka, ki stoji v okljuku reke Pesnice, nekdaj idiličnem 
obvodnem travniku, kjer se osna zasnova tudi konča (kip je 
trenutno v depoju restavratorskega centra ZVKDS).

Baročna krajina Dornave je danes ohranjena le v fragmentih, 
zelo malo je ohranjenih grajenih prvin v vrtu, izvirne zasaditve 
in rastlinskih elementov pa ni več (Kolšek, 2003). S pomočjo 
ohranjenih zgodovinskih virov in materialnih ostankov pa je 
mogoče razbrati razsežnost in kakovost parkovne zasnove 
(glej sl. 2). Najpomembnejša kakovost parkovne kompozicije je 
skoraj v celoti ohranjena osna poteza in s tem parkovni prostor 
celotnega kompleksa. V veliki meri ga ogrožajo urbanizacija, 
prometna infrastruktura, intenzifikacija kmetijske proizvodnje, 
kanaliziranje Pesnice in melioriranje vlažnih površin ob Pesnici, 
dolgoletna neprimerna raba dvorca in parka ter nekakovostno in 
nestrokovno vzdrževanje parkovnih površin in elementov. 

Sočasno z izdelavo konservatorskega načrta za dvorec in park 
je bil izdelan idejni načrt za celovito obnovo parka. Projekt 
je utemeljen na izhodiščih iz konservatorskega programa in 
upošteva vse zadnje ugotovitve raziskav in dognanj, povezanih z 
nekdanjo parkovno zasnovo iz baročnega obdobja (glej sl. 3).
     

KIPARSKA DELA V VRTU 

Formalno poznobaročno zasnovo dornavskega vrta so v letih 
med 1753 in 1755 obogatili z vrtno skulpturo. Del vrtne plastike 

je nastal že po naročilu grofa Sauerja, vendar njihove lokacije in 
tudi sicer takratne vrtne zasnove ne poznamo. Avtor starejših 
skulptur antičnih modrecev je verjetno mariborski kipar Franc 
Krištof Reiss. Skupina pritlikavcev, sedeča mladeniča ter 
skulpturi Brezmadežne in sv. Janeza Nepomuka so po nastanku 
mlajši, naročili so jih v graški delavnici Reissovega pastorka 
Janeza Jakoba Schoya. Skulpture v predvrtu in na altani dvorca 
je najverjetneje izdelal graški kipar Filip Jakob Straub (Vidmar, 
2013). V to skupino sodi tudi kip Frančiška Ksaverija, postavljen 
zahodno od dvorca.

Parkovna plastika je danes večinoma močno poškodovana 
oziroma odstranjena za potrebe restavriranja, o ponovni 
postavitvi originalov oziroma kopij na kraju samem pa bo 
odločala strokovna komisija. Ohranjeni podstavki skulptur v 
Neptunovem vrtu niso postavljeni na izvirnih lokacijah. Izvirnih 
lokacij skulptur v Neptunovem vrtu iz zgodnjega 18. stoletja 
doslej ni bilo mogoče ugotoviti.

STAVBNA ZGODOVINA DVORCA

DVOREC V 17. STOLETJU 

Predhodnik sedanjega dvorca Dornava je znan po bakrorezu 
Georga Matthäusa Vischerja, nastalem v obdobju, ko je bil 
last grofa Jurija Friderika Sauerja (od 1666 do 1695). Šlo je za 
majhno enonadstropno stavbo, ki je obsegala sedem osi v širino, 
osrednjo os pa sta poudarjala portal in dvojno okno nad njim. 
Ob sedanji raziskanosti stavbne zgodovine še ni znano, ali so jo 
med obsežnimi gradbenimi deli okoli leta 1700 podrli ali pa so jo 
predelali in vključili v baročni dvorec.
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Slika 3: Pregledna situacija parka dvorca Dornava (Konservatorski načrt, 2015)
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GRADNJA DVORCA OKOLI LETA 1700

Večji del sedanjega dvorca Dornava so postavili v okviru gradbenih 
del, ki so jih na prelomu iz 17. v 18. stoletje izpeljali po naročilu 
grofa Franca Antona Sauerja. Arhitekta, ki ga je zaposlil ambiciozni 
naročnik, doslej ni bilo mogoče razbrati iz razpoložljivih virov, 
slogovna analiza pa kaže, da je načrt nastal v krogu na štajerskem 
delujočega in v Gradcu prebivajočega arhitekta italijanskega rodu, 
Johanna Joachima Carlona (1653–1713). Leta 1708, ko je slikar 
Johann Caspar Waginger s freskami poslikal strop slavnostne 
dvorane v prvem nadstropju dvorca, je bila gradnja v glavnem 
končana. Mogoče pa je, da so nekatera dela izvajali tudi kasneje, 
vse do smrti mojstra Carlona oziroma do smrti njegovega sodelavca 
Bartolomeja Ebnerja leta 1716. Tej baročni gradbeni stopnji pripada 
osrednji del stavbe v dolžini trinajstih osi in širini petih, obsega 
pa pritličje, glavno nadstropje in mezanin nad njim. V pritličju so 
ohranjeni obokana vhodna veža, ki jo trije pari slopov delijo na tri 
ladje, in kamnita okvirja baročnih portalov, ki vodita vanjo. Kljub 
kasnejšim gradbenim posegom sta v prvem nadstropju in mezaninu 
ostala nespremenjena tedanja velikost in zaporedje prostorov, v 
slavnostni dvorani so ohranjena baročna okenska krila, kamina 
in vratni okvirji, na stropih dveh sob v vzhodnem delu prvega 
nadstropja pa baročna štukatura, ki jo je mogoče datirati v čas okoli 
leta 1700. Na podlagi zapuščinskega inventarja grofa Franca Antona 
Sauerja iz leta 1723 je mogoče razbrati takratno razporeditev 
prostorov. Pred koncem 17. stoletja, približno med letoma 1680 
in 1700, je pritličje in nadstropje na severni fasadi dvorca členil 
devet osi dolg arkadni hodnik. V nadstropju se je iz tistega obdobja 
ohranilo deset vitkih kamnitih slopov s profiliranimi kapiteli 
in bazami na piedestalih, med katerimi je postavljena kamnita 
balustradna ograja (glej sl. 4). 

Slika 4: Severna fasada – poskus rekonstrukcije podobe okoli leta 
1700 (Konservatorski načrt 2015 – dvorec ilustracije)

Slika 5: Nadstropje – arkadni hodnik, izsledki sondažnih raziskav 
(Konservatorski načrt 2015 – dvorec ilustracije)

Arkadni slopi in balustradna ograja so zelo podobni istemu motivu 
na bližnjem dvorcu Turnišče pri Ptuju, ki je nastal med letoma 
1687 in 1696. Hkrati z arkadnim hodnikom so najverjetneje nastali 
tudi šivani vogali, ki so od zadnjih sondažnih raziskav vidni na 
zunanjščini v drugem nadstropju jugovzhodnega vogala dvorca. 
Arkadni hodnik v nadstropju in deloma tudi v pritličju so zazidali 
v sklopu preoblikovanja dvorca, ki je najverjetneje potekalo do leta 
1716, ko so vse njegove fasade dobile novo, ambicioznejšo fasadno 
členitev s poglobljenimi polji iz ometa, t. i. Putzfelder. Stranska 
krajna para arkad pritličja in nadstropja so tedaj pozidali in 
vstavili okna s kamnitimi okvirji s segmentnimi in trikotnimi čeli 
po vzoru drugih oken prvega in drugega nadstropja (glej sl. 5). Vse 
kaže, da so predelavo izpeljali še mojstri, ki so za istega naročnika 
zgradili dvorec z arkadami malo pred to fazo. Odprte so ostale 
samo arkade v pritličju rizalitnega dela severne fasade, ki so jih 
nato v poznem 19. stoletju, po letu 1880, zaprli z vrati, kasneje pa 
z okni.

PREZIDAVA DVORCA SREDI 18. STOLETJA

Sedanjo podobo je dvorec Dornava v glavnem dobil med 
poznobaročnimi prezidavami, ki naj bi jih v letih 1753–1755 po 
naročilu grofa Jožefa Tadeja Attems-Heiligenkreuza izvedel 
graški arhitekt Jožef Hueber (Dunaj, 1715–Gradec, 1787). 
Premožni in ambiciozni naročnik je izhajal iz družine, ki je tudi 
sicer v 17. in 18. stoletju v tedanji Vojvodini Štajerski omogočila 
gradnjo številnih pomembnih arhitektur, v muzejih in galerijah 
na tem, sedaj med Avstrijo in Slovenijo razdeljenem območju pa 
so ohranjena številna dela iz njihove obsežne slikarske zbirke. 
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Arhitekt Jožef Hueber je v celoti ohranil okoli leta 1700 zasnovani 
dvorec, vendar ga je nekoliko povišal in opremil z novimi 
fasadami ter postavil nov glavni portal z altano. Fasade je v celoti 
rusticiral in pritličje zaključil z močnim zidcem, ki zato deluje 
kot podstavek zgornjih nadstropij. V sedanjo, poznobaročno 
fasado osrednjega dela dvorca so v vseh nadstropjih vključeni 
starejši baročni kamniti okenski okvirji z izmenično segmentno 
in trikotno zaključenimi čeli, ki so sicer značilni za italijanske 
mojstre, tudi za dela Johanna Joachima Carlona, ki mu 
pripisujemo avtorstvo dvorca okoli leta 1700. Prvo nadstropje in 
mezanin povezujejo kolosalni pilastri s kompozitnimi kapiteli, 
ki nosijo visok in profiliran venčni zidec. Nad osrednjimi petimi 
osmi je trikotno čelo z uro v bogatem štukaturnem okvirju. 
Venčni zidec je nad pilastri, ki nosijo čelo, stopnjevan, s čemer je 
arhitekt poskušal dodatno oblikovati osrednji rizalit. Okna v pianu 
nobile slonijo na preprostih tablah, pod manjšimi okni mezanina 
visijo šabrake. Enako je arhitekt preoblikoval tudi stranski fasadi 
dvorca, kjer se je s paroma postavljenimi pilastri prilagodil 
neenakomerni razporeditvi okenskih odprtin.

Edini plastični poudarek glavne oziroma južne fasade dvorca sta 
tridelni glavni portal dvorca in altana, ki spominja na zasnovo 
slavoloka. Osrednji, širši vhod je polkrožno zaključen in proti 
vrhu konveksno sega v prostor. Odprtino obdaja profilirani 
okvir, čelni kamen je mogočna konzola, ki podpira osrednji del 
altane. Zunanja vhoda sta ožja in nižja, zaključena z ravnima 
prekladama. Profilirani okvir vhodov se nadaljuje okoli obeh 
ležečih ovalnih oken, sklenjenih s konzolama in cvetnima 
kitama. Altano, ki je dostopna iz slavnostne dvorane v prvem 
nadstropju dvorca, nosijo štirje, ob fasado prislonjeni slopi in par 
stebrov, postavljen pred slopoma ob osrednjem vhodu. Stojijo 
na visokih bazah, njihovi kapiteli so različica jonskih, okrašenih 
s cvetnimi girlandami. Ploščad altane v osrednjem, širšem 
delu konveksno izstopa in sledi krivulji osrednjega vhoda, nad 
stranskima vhodoma teče vzporedno s fasado dvorca. 
Altano zaključujejo štirje kamniti, s plastiko okrašeni podstavki, 
med njimi je ohranjena kovana ograja iz sredine 18. stoletja. 
Na osrednjih podstavkih sta postavljena para puttov, ki 
personificirata Glasbo, na zunanjih pa rokokojski vazi. Altana 
je dostopna iz slavnostne dvorane v prvem nadstropju, ki jo 
navzven poudarjajo tri nekoliko večje okenske odprtine (osrednja 
je spremenjena v vrata, ki vodijo na ploščad altane).

Prostor pred južno fasado dvorca je bil med sredino 18. stoletja 
in do okoli leta 1900 namenjen poletni oranžeriji. Njeno 
ureditev odlično dokumentirajo predstavitvena risba, ki jo hrani 
Pokrajinski muzej Ptuj, kartografski viri in fotografije iz 70. 
let 19. stoletja, obenem pa so ohranjeni vsi njeni arhitekturni, 
kiparski in kovaški elementi (glej sl. 6). 

Slika 6: Jožef Hueber (pripisano): Dvorec Dornava s poletno 
oranžerijo, sredina 18. st., risba, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož 
(po: Vrišerjev zbornik, Ljubljana 2003, str. I)

V poletno oranžerijo in hkrati v osrednji, v celoti obzidani del 
vrta vodi slopast portal, okrašen z izvotljenimi hermskimi pilastri 
z medaljoni in kompozitnimi kapiteli. Vrh višjih slopov sta pes 
s kartušo z grbom grofov Attemsov in panter z grbom grofov 
Wurmbrandov. Na nižjih slopih sta voluti s puttoma z rogovoma 
izobilja. K zasnovi portala spadata tudi slopa, ki sta okrašena z 
vazama in obenem pomenita začetek ograje, ki spremlja pot k 
glavnemu portalu dvorca in razpolavlja poletno oranžerijo. Sredi 
z vazami okrašena slopaste ograje sta portala, ki držita v oba dela 
poletne oranžerije in imata še ohranjena prvotna, kakovostna 
kovana vrata. Zasnova obeh portalov je enaka vhodnemu, razlike 
so le v plastičnem okrasju, saj so na višjih slopih postavljene 
kamnite rokokojske vaze, na volutah pa posedajo putti, ki 
personificirajo štiri letne čase. Kakovostna, vendar že močno 
poškodovana kamnita plastika poletne oranžerije velja, tako kot 
tudi preostala dornavska plastika iz sredine 18. stoletja, za delo 
graškega kiparja Filipa Jakoba Strauba in njegove delavnice. 
Poletna oranžerija je bila prvotno obzidana, vendar so zid 
okoli leta 1900 podrli in ga nadomestili s slopasto ograjo, ki je 
okrašena s cementnimi odlitki vaz z ograje na dvoriščni strani 
dvorca. Severno oziroma dvoriščno fasado dvorca je arhitekt 
poudaril s petosnim osrednjim rizalitom. V pritličju so arkadni 
loki, nad njimi je pet velikih oken, ki osvetljujejo hodnik v piano 
nobile. Okna slonijo na slepih balustradah in imajo, tako kot tudi 
okna v mezaninu nad njimi, ravno zaključena čela. Med loki v 
pritličju rizalita so slopi, ki nosijo stopnjevane pilastre zgornjih 
nadstropij. Venčni zidec je nad pilastri stopnjevan, nad njim 
je trikotno čelo, ki ga ob straneh nosita voluti. Čelo naj bi bilo 
okrašeno s fresko, ki je kazala Herkulovo življenje, ohranjena pa 
sta kamnita kartuša z grboma grofov Attemsov in Wurmbrandov 
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ter urna številčnica nad njo. Nad volutama sta postavljeni veliki 
kamniti vazi, na vrhu čela pa kip počivajočega Herkula.

Na severni strani dvorca je arhitekt Jožef Hueber prizidal 
razgibani enonadstropni dvoriščni krili in z njima zamejil večje 
slavnostno dvorišče, ki se je na južni stranici odpiralo v obzidani 
vrt. Najverjetneje je Jožef Hueber tudi avtor poznobaročne 
preureditve dornavske vrtne zasnove. To je mogoče sklepati 
zato, ker so dokumentirani njegovi posegi v žal neohranjenem 
vrtu graške palače Lamberg in ker so ohranjeni njegovi načrti 
za preoblikovanje vrta ob samostanu Admont. V dornavskem 
vrtu so domnevno pod njegovim vodstvom postavili poletno 
oranžerijo pred glavno fasado in steklenjaka na koncu drugega 
parterja, ki sta bila namenjena prezimovanju oranževcev in 
limonovcev. Steklenjaka sta predelana, vendar se je ohranil njun 
osrednji del, zasnovan kot bogata kulisa, ki usmerja gledalčev 
pogled naprej po glavni osi. V vrtu za steklenjakom je bil obzidan 
sadovnjak, ki ga je zaključeval slopast portal. Vrh višjih slopov 
sta pes s kartušo z grbom grofov Attemsov in panter z grbom 
grofov Wurmbrandov, na nižjih slopih sta bili postavljeni kamniti 
vazi, vendar so ju pred leti odtujili. Eno so pred kratkim vrnili in 
je sedaj deponirana v dvorcu. Prvotno obzidana vrtna zasnova 
se je od tukaj nadaljevala v lovišče oziroma gozd, v katerem so 
bili urejeni vsaj trije drevoredi. Osrednji, ki je poudarjal glavno 
os dornavske zasnove, pa je prvotno vodil vse do kipa sv. Janeza 
Nepomuka, ki je označeval zaključek okoli dva kilometra dolge 
glavne osi, in je stal na jasi, ki jo je na severni strani obtekala 
reka Pesnica.

Velikost in zaporedje prostorov v prvem nadstropju in mezaninu 
dvorca Dornava sta tudi med poznobaročnimi prezidavami 
ostala nespremenjena, vendar so jih opremili s pečmi, nekatere 
strope pa s kakovostno rokokojsko štukaturo, ki je ohranjena le 
še v štirih prostorih prvega nadstropja. Kot je mogoče sklepati 
na podlagi starejših fotografskih virov in zadnjih najdb, sredi 
18. stoletja, so vsaj v prvem nadstropju osrednjega dela dvorca 
poslikali okenske špalete in vratne niše in na zid naslikali 
lambrije. V zahodnem dvoriščnem krilu so takrat uredili kapelo, 
ki je dostopna iz slavnostnega dvorišča, za lastnika dvorca pa 
je bil v prvem nadstropju urejen oratorij. V kapeli so ohranjeni 
arhitekturna členitev, oltarni nastavek in nekaj kamnoseško 
obdelanih elementov, v Pokrajinski muzej Ptuj pa so iz 
varnostnih razlogov prepeljali obe oltarni sliki, hranijo pa tudi 
enega izmed obeh svetniških kipov z oltarnega nastavka. Tudi 
sicer je v omenjenem muzeju ohranjene več opreme z dvorca 
Dornava.

Opozoriti pa velja tudi na domneve Renate Komić Marn, da je 
Hueber dela na dvorcu začel že med letoma 1737 in 1750, ko je 
bil njegov lastnik še Tadej Kajetan Attems, in ne, kot je veljalo 
doslej po Igorju Weiglu, da naj bi arhitekta povabil šele njegov 
sin, Jožef Tadej Attems. Hueber je po vrnitvi z Dunaja leta 1739 
kmalu postal deželni stavbni mojster in zelo cenjen arhitekt 
(Komić Marn, 2014). Zato Komić Marnova ne izključuje možnosti, 

da je Hueber gradbena dela na Dornavi prevzel že leta 1740 in da 
so dvoriščni krili zidali postopoma, v dveh fazah. Iz postavitve 
in oblikovanja paviljonov naj bi bilo mogoče sklepati, da so sprva 
stali samostojno in bili povezani šele naknadno, z ne najbolj 
praktično oblikovanimi veznimi deli. Ta domneva je glede na 
razločno vidne vezane stike opečne zidave med paviljoni in 
veznimi deli povsem neutemeljena. Tudi glede na analogije in 
logiko stavbne zasnove se nikakor ne zdi verjetno, da bi najprej 
zgradili paviljone in jih šele v naslednji fazi povezali v stranska 
trakta. Je pa seveda mogoče, da so stranki krili s paviljonoma 
začeli graditi že pred letom 1749, v obdobju Tadeja Kajetana 
Attemsa, ko naj bi glede na poročilo konservatorja Franceta 
Mesesnela iz leta 1942, ki omenja podpis slikarja Heinricha 
Stadlerja in letnico 1749 v enem od paviljonov, nastale poslikane 
tapete za enega od paviljonov.

GRADBENI POSEGI MED SREDINO 18. IN ZAČETKOM 21. 
STOLETJA

Po obsežni poznobaročni prezidavi, ki jo je izpeljal arhitekt Jožef 
Hueber, je dvorec Dornava doživel nekaj manjših gradbenih 
posegov, ki so deloma načeli kakovost stavbe. V zadnji četrtini 
18. stoletja so v prvem nadstropju vzhodnega dvoriščnega krila 
uredili stanovanje za tedanjo lastnico dvorca, ovdovelo grofico 
Marijo Ano Attems, rojeno grofico Wurmbrand (lastnica Dornave 
v letih 1773 –1801), in so zato v prvo nadstropje dvignili zunanjo 
stran veznega dela krila med osrednjim in južnim rizalitom, pri 
tem pa so strmo enokapnico nadomestili s položnejšo. Strop 
sobe v jugozahodnem vogalu mezanina v osrednjem delu dvorca 
so v zadnji četrtini 18. stoletja okrasili s preprosto trakasto 
štukaturo. Omenjena grofica je po požaru, ki je leta 1796 povsem 
uničil majerijo, zgrajeno leta 1738, naročila postaviti novo, ki je 
večinoma še ohranjena. Družina Attems je bila lastnica dvorca 
vse do leta 1883. In prav iz te pomembne plemiške družine izhaja 
grofica Marija Auersperg Attems (1816–1880).
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Slika 7: Dvorec Dornava, dvorišče dvorca. V kočiji sedi grofica 
Marija Auersperg Attems s sinom Teodorjem (Album Dornau. Vir: 
Ministrstvo za kulturo, INDOK center)

Dvorec ji ni bil tuj, saj je s svojo družino tu preživljala številna 
poletja (glej sl. 7). Cvetoči vrtovi s pisanim cvetjem so v njej 
prebudili strast za slikanje, ki jo je negovala vse do pozne 
starosti. Njena tihožitja, kot pravi Barbara Jaki, pa niso bila 
le skupek predmetov, posnetkov iz narave, temveč so prek 
simbolike premišljeno, bolj ali manj prikrito, sporočala zlasti 
moralne normative in teološko vsebino (Jaki, 2009). Dvorec, 
ki je v tistih časih veljal za enega najlepših na Štajerskem, je 
kot doto prinesla v zakon z grofom Antonom Aleksandrom 
Auerspergom. O takratni opremi dvorca obstaja več virov, ki jih 
najbolj celovito in podrobno obdelal Igor Weigl. Kot že omenjeno 
se večji gradbeni posegi v tistem obdobju niso izvajali, le v čela 
osrednjih rizalitov dvoriščnih traktov so namestili kamnite grbe 
grofov Attems in Inzaghijev ter grofov Attemsov in Auerspergov. 
Kot pravi Igor Weigl, sta grad opremljala po svojem okusu in 
glede na svoje potrebe ter pri opremljanju prostorov, zlasti 
prvega nadstropja, uporabila opremo, ki je bila v dvorcu vsaj od 
18. stoletja (Weigl, 2009). S starih fotografij (Album Dornau, 1880) 
izhaja, da so prostore prvega nadstropja (piano nobile) opremili 
z baročnim, neoklasicističnim in bidermajerskim pohištvom. 
Slavnostno dvorano z odličnimi že omenjenimi freskami Johanna 
Casparja Wagingerja, ki prikazujejo zgodbe iz Herkulovega 
življenja in portreti grofov Attemsov, pa so uporabljali za 
jedilnico, tako kot njihovi predhodniki v 18. stoletju. Kot pravi 
Igor Weigl, so ob že omenjenih portretih v slavnostni dvorani v 
več prostorih prvega nadstropja in mezanina visele oljne slike 
in grafike, vendar iz popisa ni mogoče razbrati, ali je bilo med 

njimi kakšno delo grofice Marije Auersperg Attems (Weigl, 2009). 
Grofičin salon ob slavnostni dvorani je bil opremljen s čudovitimi 
poslikanimi špalirji, baročno štukaturo na stropu in poslikanimi 
okenskimi in vratnimi špaletami, ki so bile ponovno odkrite ob 
zadnjih restavratorskih raziskavah, leta 2007. To velja tudi za vse 
preostale eminentne prostore v pianu nobile (glej sl. 8).

Slika 8: Salon grofice Marije Auersperg Attems, prvo nadstropje 
dvorca Dornava (Album Dornau. Vir: Ministrstvo za kulturo, 
INDOK center)

Okoli leta 1900, ko je bil lastnik dvorca Guido pl. Pongratz, so 
opustili poletno oranžerijo pred glavno fasado dvorca in zid 
nadomestili s slopasto ograjo. V okviru tistih gradbenih posegov, 
ki so bili glede na datacijo ohranjene razglednice pred letom 
1907 že končani, je prišlo do popolne menjave večine oken in 
naoknic dvorca in delne menjave oken na rizalitih stranskih 
traktov. Tedaj so zasteklili tudi pritlični arkadni hodnik na 
severni strani osrednjega dela dvorca. Po letu 1928 ali še kasneje 
so zazidali tudi ločne odprtine v pritličju veznih traktov med 
osrednjim delom dvorca in dvoriščnima kriloma, ki so omogočale 
neposreden prehod iz poletne oranžerije na slavnostno dvorišče.

Neprimerno bolj grobe oziroma manj senzibilne gradbene 
posege je dvorec Dornava dočakal v drugi četrtini 20. stoletja, 
ko je postal sedež socialne ustanove. Del bogate opreme je po 
nacionalizaciji leta 1945 izginil v fondih Federalnega zbirnega 
centra, del so je ukradli, nekaj pomembnih kosov pa je že takrat 
prevzel sedanji Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Leta 1947 so 
uničili baročni marmorni tlak v slavnostni dvorani in iz dvorca 
odstranili poznobaročne peči. Z ostanki tlaka iz slavnostne 
dvorane so tlakovali del dvoriščne površine ob dvorcu. V obeh 
sobah v severozahodnem in severovzhodnem vogalu prvega 
nadstropja osrednjega dela dvorca so uredili kopalnice in 
sanitarije ter pri tem najverjetneje uničili rokokojske štukature 
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(prostora sta bila sredi 18. stoletja soba za goste in grofov 
kabinet in sta bila opremljena in okrašena ustrezno njuni 
namembnosti).

V letih 1966 in 1967 so za eno etažo nadzidali sprva pritlični 
začelni del veznega vzhodnega krila med osrednjim in severnim 
rizalitom, pa tudi zunanjo stran veznega dela zahodnega 
krila med južnim in osrednjim rizalitom ter med osrednjim in 
severnim rizalitom. Pri tem niso spremenili podobe fasad obeh 
dvoriščnih kril proti slavnostnemu dvorišču. Med letoma 1998 in 
2001 so v dvorcu izvedli nekaj gradbeno-restavratorskih posegov 
in ves dvorec pokrili z novo opečno-bakreno strešno kritino. 

VRT DVORCA DORNAVA NA FOTOGRAFIJAH V 
FOTOGRAFSKEM ALBUMU IZ DRUGE POLOVICE 
19. STOLETJA

Družina Attems je bila lastnica posesti v Dornavi od leta 1736 pa 
vse do leta 1883. Med letoma 1836 do 1843 je Jožef Attems dvorec 
obnovil in park ob njem preuredil po francoskih baročnih vzorcih 
(Janisch, 1875).

Pisni viri, ki bi neposredno govorili o bivanju grofice Marije 
Auersperg Attems in ureditvi vrta v tem času, niso znani. 
Fotografski album iz obdobja med letoma 1870 in 1880, ki ga 
je leta 2008 v faksimilirani izdaji ponatisnilo Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije, z 20 posnetki nazorno dokumentira 
podobo dornavske posesti in dvorca v tistem času. Nedvomno 
so fotografije za album naročili lastniki dvorca – grofica 
Marija Auersperg Attems in njen mož grof Anton Auersperg 
(Kambič 2003). Datacijo albuma je leta 1995 določil umetnostni 
zgodovinar in muzeolog dr. Sergej Vrišer na podlagi oblačilne 
mode na fotografijah.

Prvi vizualni stik s posestjo Dornava v tem času je posnetek      
št. 1 iz albuma Dornau, podnaslovljen kot Panorama dvorca Dornava z 
vstopnim drevoredom (glej sl. 9). Na njej je drevored s piramidalno 
obliko drevesne krošnje. Če gre za lipov drevored (Tilia sp.), 
so bile krošnje najverjetneje oblikovane z rezjo, saj oblika ni 
značilna za to drevesno vrsto. Ali je bil oblikovan konstantno, pa 
s fotografij ni mogoče ugotoviti in trditi. Od današnje/kasnejše 
podobe se razlikuje polna, zidana ograja, ki jo prerašča navadna 
divja trta (Parthenocissus quinquefolia), vidna tudi na fotografiji 
sprednjega parterja – poletne oranžerije. Ograja ni okrašena z 
vazami kot danes. Za stavbo dvorca sta vidna mogočna topola 
(Populus nigra ‘Italica’). 

Slika 9: Panorama dvorca Dornava z vstopnim drevoredom 
(Album Dornau. Vir: Ministrstvo za kulturo, INDOK center)

Fotograf se je pri posnetku Južno pročelje dvorca Dornava s tridelnim 
vhodnim portalom z altano postavil med vhodni portal. Skozi ograjo 
z grajenimi slopi in letvenimi lesenimi polnili je mogoče videti 
oba dela poletne oranžerije, skozi vhodni portal dvorca pa tudi 
portal med notranjim dvoriščem in Neptunovim parterjem in 
naprej po osrednji osi deloma tudi drevored divjega kostanja 
(Aesculus hippocastanum). 

Na fotografiji Vzhodni parter predvrta s citrusi v posodah, kjer je 
posnet sprednji parter, je osrednji motiv vrtnar z zalivalko 
(glej sl. 10). Zaradi velikosti citrusov je bila postavljena 
lesena opora v parternih poljih, da bi preprečila prevračanje 
rastlin ob večjem vetru. Na fotografiji je mogoče videti, da so 
parterna polja zgolj zatravljena in brez sadilnih vzorcev, ki jih 
je mogoče videti na Hueberjevi upodobitvi (glej sl. 6) iz okoli 
1750 leta (Weigl, 2003). Ograja je obrasla z navadno divjo trto 
(Parthenocissus quinquefolia).
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Slika 11: Neptunov vrt s topoloma pred severnim pročeljem 
dvorca Dornava (Album Dornau. Vir: Ministrstvo za kulturo, 
INDOK center)

Fotografija Vzhodni parter Neptunovega vrta s skulpturo antičnega 
misleca je posneta z osrednje osi neposredno ob portalih v 
vzhodni smeri. Za skulpturo misleca je viden zid in v smeri 
severa prostorastoča vrsta dreves. Glede na ostanke, ki jih 
je bilo mogoče najti ob arheoloških raziskavah in na samem 
terenu, bi lahko bila drevesna vrsta v drevoredu divji kostanj 
(Aesculus hippocastanum) ali, tako kot na sliki zahodnega krila, 
palisada belega gabra (Carpinus betulus). Tudi ob ograji med 
Neptunovim parterjem in notranjim dvoriščem so drevesa 
linijsko zasajena. Vidna je tudi preprosta lesena zložljiva 
vrtna oprema s kamnito mizo. Cvetoče trajnice so posajene v 
parternih poljih, rahlo dvignjene nad nivo poti in najverjetneje 
obrobljene s tankim pasom trave.

Na fotografiji V vrtni uti – skozi gabrovo živo mejo je mogoče 
videti odraslo žensko z najstniškima otrokoma (glej sl. 12). Z 
veliko verjetnostjo lahko trdimo, da sta na njej grofica Marija 
Auersperg Attems in njen sin. Glede na starost otroka/sina 
Teodorja na fotografiji je datiranje albuma v različnih virih tudi 
s tem podatkom potrjeno. Stene vrtne ute, ki je bila postavljena 
v nadaljevanju zahodnega krila neposredno ob kapeli (vidna že 
v franciscejskem katastru 1824), so opremljene s slikami. Skozi 
okna je mogoče videti njivske površine. Pohištvo je preprosto, 
leseno in zložljivo. Glede na to, da debla gabra (Carpinus betulus) 
niso obraščena, bi lahko sklepali, da ni šlo za klasično živo 
mejo in da je bilo vsaj v delu, kjer je bila posneta fotografija, 
napravljeno »okno« za opazovanje vrta iz ute. 

Slika 10: Vzhodni parter predvrta s citrusi v posodah (Album 
Dornau. Vir: Ministrstvo za kulturo, INDOK center)

Na fotografiji Koleselj na dvorišču dvorca Dornava (glej sl. 7), posneti 
na notranjem dvorišču iz severozahodnega vogala, sta v kočiji 
grofica Marija Auersperg Attems s svojim sinom (Weigl, 2009). 
Osrednje arkade dvorca so še odprte, dvorišče pa je zatravljeno, 
peskana sta le osrednja pot in polkrog neposredno ob objektu. 
Tudi na fotografiji Dvorišče z zahodnim dvoriščnim krilom dvorca 
Dornava je mogoče videti delitev notranjega/častnega dvorišča 
trat s peskanimi potmi, ograjo, oblikovano enako kot notranja 
ograja v sprednjem parterju – poletni oranžeriji. Levo od topola 
(Populus nigra ‘Italica’) rastejo linijsko sajena manjša listopadna 
drevesa, morda sadna. Za drugim topolovim drevesom je 
mogoče videti vrsto listopadnih dreves, najverjetneje gre za 
prostorastočo gabrovo palisado, ki jo omenja več avtorjev.

V Neptunovem parterju je bilo posnetih največ fotografij. Tudi 
sicer velja v celotni vrtni zasnovi kot osrednji, najbolj bogato 
opremljen del celotne vrtne zasnove. Na fotografiji Neptunov 
vrt s topoloma pred severnim pročeljem dvorca Dornava je mogoče 
videti z bršljanom (Hedera helix) preraščen Neptunov vodnjak, 
kar pomeni, da je bil bazen zasut in Neptun ni več brizgal 
vode (glej sl. 11). Parterna polja so bila zasajena s trajnicami in 
posameznimi drevesi, poti pa peskane. 
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Slika 12: V vrtni uti – skozi gabrovo živo mejo (Album Dornau. 
Vir: Ministrstvo za kulturo, INDOK center)

Fotografija Osrednji parter Neptunovega vrta z bazenom s skulpturami 
pritlikavcev in neptuna s trizobom – zaraščeno z rastlinjem kaže obliko 
parterja, ki se ne ujema s popolno baročno simetrijo (glej sl. 13). 
Na njem je vidna postavitev skupine pritlikavcev, ki je enaka 
tisti iz franciscejskega katastra. Žal zaradi drevesa ni mogoče 
videti skulpture grškega misleca na koncu prečne osi. Je pa na 
osi postavljen vrtni komplet s stoli in mizo v kovinsko leseni 
izvedbi. Zanimiva je tudi pozicija agave (Agave americana) na 
sredini prečne osi v kamniti/zidani posodi.

Slika 13: Osrednji parter Neptunovega vrta z bazenom s 
skulpturami pritlikavcev in Neptuna s trizobom (Album Dornau. 
Vir: Ministrstvo za kulturo, INDOK center)

Na fotografiji Drevored divjega kostanja – iz Neptunovega vrta je skozi 
dvoredni drevored mogoče zaznati belino portala ob objektu 
oranžerije. Divji kostanj (Aesculus hippocastanum) kot drevoredno 
drevo je bil sredi 19. stoletja, v času prihoda železnice v naše 
kraje, zelo priljubljena drevoredna vrsta. V tem času je bilo 
posajenih v mestih ob železniški progi veliko drevoredov 
divjega kostanja (Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica itd.). Smeli 
bi trditi, da je drevored na sliki star med 30 in 50 let. Drevesa 
rastejo v širšem pasu trave. Takoj za drevoredom simetrično na 
osrednjo os vrtne zasnove je na fotografiji vidna visoka strižena 
živa meja, najverjetneje iz belega gabra (Carpinus betulus).

Fotografija Koleselj ob gozdni poti proti reki Pesnici je posneta na 
glavni osi vrtne zasnove. Na koncu osi je mogoče videti kip 
sv. Janeza Nepomuka. Osrednja os je v tem delu zatravljena. 
Peskana je bila najverjetneje zgolj v ožjem delu vrtne zasnove 
(v območju med portali), izpričano pa vsaj do oranžerije. Kot 
je mogoče videti na fotografiji, osrednja os ni bila urejena kot 
drevored, ampak zgolj kot pot skozi gozd, t. i. gosposki gaj. Ta 
del je dornavska gospoda uporabljala za lov. V gozdu so rasli 
lokalno prisotne vrste, zlasti dob (Quercus robur), črna jelša 
(Alnus glutinosa) in jesen (Fraxinus sp.).

Vrt v času grofice Marije Auersperg Attems kaže 
»bidermajerski« odmik od baročne simetrije, vidne na 
Hueberjevi upodobitvi dvorca Dornava in prikazu v 
franciscejskem katastru iz leta 1824. Ostre baročne poteze so 
zmehčane, saj nekatere rastline niso več strižene v formalne 
oblike, simetrija pa je deloma porušena s saditvijo dreves na 
različna mesta.

ZAKLJUČEK

Dvorec in vrt Republika Slovenija ohranja v obstoječem stanju 
in skrbi za redno vzdrževanje. Zaradi večletnega nevzdrževanja 
pred tem bi bili potrebni obnove predvsem tisti deli spomenika, 
ki so izpostavljeni zunanjim vplivom: na objektu samem 
fasade, stavbno pohištvo, v vrtu pa ograje in kiparsko okrasje. 
S skromnimi sredstvi za investicijsko in tekoče vzdrževanje se 
dvorec in park vzdržujeta in varujeta pred nadaljnjim hitrejšim 
propadanjem. V letu 2019 je ZVKDS OE Maribor ob svoji 
60-letnici v sadnem vrtu zasadil 60 sadik avtohtonih slovenskih 
sadnih sort.

Strokovna služba varovanja nepremične kulturne dediščine si 
na podlagi že izvedene dokumentacije želi čimprejšnje celovite 
obnove spomeniškega kompleksa s primerno namembnostjo, ki 
pa je seveda odvisna od lastnika in zato potrebnih sredstev.
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COUNTESS MARIA AUERSPERG ATTEMS 
AND HER FAMILY

Dr. Miha Preinfalk 
Senior Research Fellow, Research Centre of the Slovenian 
Academy of Sciences and Arts, Milko Kos Historical Institute

ABSTRACT

Countess Maria Auersperg Attems went down in history as a 
talented still life painter, but her work cannot be valued without 
considering the family circumstances in which she lived and 
painted. The article thus briefly outlines the history of her family 
– the Counts of Attems, and the history of the family of her 
husband, Anton Alexander Auersperg. The main points of their 
life together are highlighted, from their marriage in July 1839 to 
the birth of their only son Theodore almost twenty years later. 
To a certain extent, the dynamics of their everyday life, which 
deviated slightly from the established habits in the aristocratic 
society of the time, is also shown. Special attention is paid to the 
relations between family members, which are shown in a special 
way by their wills. These documents reveal the fate of the family 
property, including paintings by Maria Auersperg Attems. 

Key words: Maria Auersperg Attems, Anastasius Grün, Attems family, 
Auersperg family, wills

COUNTESS MARIA AUERSPERG ATTEMS 
AND BIEDERMEIER FLOWER PIECE 

Assist. Prof. Dr. Tina Košak 
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Art History
Research Fellow, Research Centre of the Slovenian Academy of 
Sciences and Arts, France Stele Institute of Art History

ABSTRACT

The paper discusses the known and hitherto documented flower 
still lifes by Countess Maria Auersperg Attems. As a member 
of two significant Austrian aristocratic families (Attems and 
Auersperg), Maria received good training in drawing and 
painting, which contributed significantly to her work as a 
painter. Most of her known and documented flower pieces 
originate from her family legacy, thereby confirming that she 
worked as a peintre amateur, keeping most of her works as 
furnishings for her and her family's residences. In addition 
to Viennese Biedermeier flower painting, the 18th century 
Netherlandish flower piece is revealed as the direct influence on 
her work.

Keywords: Maria Auersperg Attems, aristocracy, flower piece, Vienna, 
Carniola
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PLANTS IN STILL LIFES BY COUNTESS 
MARIA AUERSPERG ATTEMS

Matjaž Mastnak  
Arboretum Volčji Potok

ABSTRACT

There are eight still lifes painted by Countess Maria Auersperg 
Attems (1816-1880) kept in public art collections in Slovenia. 
The contribution deals with the botanical determination of the 
depicted flowers and other plants in these paintings. The set 
of plant taxa in her still lifes is diverse and 66 taxa have been 
recognised. The only plant which is present in all eight paintings 
is various rose cultivars. The second most frequently depicted 
flower is Convolvulus tricolor (5 times), followed by Petunia × hybrida 
(4 times) and Primula × pubescens (3 times). Some recognised taxa 
testify that the painter was very familiar with introductions of 
new garden plants in Europe. Art historians raise the question of 
how many of her paintings are copies of other still life painters 
and how many are original compositions. The information on 
new garden plants of the time which could not have been copied 
from older paintings can help answer these questions.

Key words: still lifes, identification, taxa, roses

MORPHOLOGY AND AUTHENTICITY OF 
PLANT DEPICTIONS ON STILL LIFES BY 
COUNTESS MARIA AUERSPERG ATTEMS 

Assoc. Prof. Dr. Valentina Schmitzer
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of 
Landscape Architecture

ABSTRACT

The still lifes by Countess Maria Auersperg Attems demonstrate 
botanical credibility, but combine plants blooming at different 
periods. The comparison of morphological traits focused on 
measuring the colour and plant size of selected species in still 
lifes and living specimens. The colour of plant specimens was 
determined with a portable colorimeter and the same colour 
parameters were detected in still lifes with the aid of a computer 
programme. Among the 16 taxa analysed, only 4 showed 
significant differences in colour hue or colour brightness. 
Most inconsistencies were observed on the yellow-blue scale 
(Tagetes patula, Dianthus chinensis, Cheiranthus cheiri and Convolvulus 
tricolor) and on the green-red scale (Tagetes patula, Cheiranthus 
cheiri, Convolvulus tricolor and Antirrhinum majus). No significant 
differences in selected size traits were observed between 
depicted and real plants. This analysis is difficult because 
the size of the plants can only be observed proportionally 
among individual taxa or plant parts in still lifes and does not 
necessarily correspond to the actual in-vivo size of the plant. 

Keywords: colour, size, comparison, statistical differences, authenticity
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THE DIARY OF COUNTESS MARIA 
AUERSPERG ATTEMS

Urša Pajk 
Library of the National Museum of Slovenia

ABSTRACT

Notes describing the journey by carriage across Austrian Styria 
from Graz to Mariazell are a priceless treasure of the Library 
of the National Museum of Slovenia. Initially, the artefact 
appears to be a small, thin, well-preserved hardcover notebook 
encased in marbled paper. The front cover is titled Tagebuch 
and labelled with the library call number 13975, while the inside 
contains handwriting barely legible to an untrained reader, 
but on only fifteen pages (less than a quarter of the total). The 
pages are lined and numbered from one to 92. Between them, 
we find a few dried plants (a small herbarium), two very well-
preserved threads, and two letters from an unknown admirer. 
The Countess’ notes are an itinerary (travel diary) chronicling 
her carriage trip along the River Mura in Styria. An examination 
of the diary reveals that the accomplished lady had a refined 
sense for the observation and description of nature and plants. 
This “intimate fragment” of her life helps the Countess take 
on substance and presence through her hobbies, interests, 
observations, and desires.

Key words: Countess Maria Auersperg Attems, travel diary, itinerary

THE ARCHITECTURAL HISTORY OF 
ŠRAJBARSKI TURN CASTLE 

Marija Režek Kambič  
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 
Ljubljana Regional Office

ABSTRACT

Šrajbarski Turn castle is one of the most important and unique 
architectural monuments of high Renaissance culture on 
Slovene territory and also in the wider geographical area. It was 
constructed from the end of the 15th century until the middle 
of 16th century for the needs of the Knights of Reichenburg. 
The castle is a four-winged, one-storeyed structure with round 
towers at the corners, adorned with Late Gothic, Renaissance 
stylistic features and defensive architectural elements. The inner 
courtyard is surrounded by arcades, basically Renaissance in 
form, which offer the finest examples of capitals in advanced 
style on Slovene territory.

In the late Baroque period, when it became the property 
of the House of Auersperg, the castle was renovated into a 
contemporary aristocratic residence. In the 1830s Countess Maria 
Auersperg Attems and her husband Anton Aleksander Auersperg 
rearranged and modernised the castle with interior design in the 
fine Biedermeier style. Since the renovations did not introduce 
major changes to the building layout and architectural elements, 
the castle preserves intact features from the Renaissance 
period. The paper analyses and assesses the hitherto collected 
data relating to the architectural history of the castle, and 
supplements them with a number of new findings.

Keywords: Šrajbarski Turn, building development, cultural heritage, Knights 
of Reichenburg, Counts of Auersperg
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THE GARDEN OF ŠRAJBARSKI TURN 
CASTLE

Domen Rus  
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 
Ljubljana Regional Office

ABSTRACT

Historical parks and gardens represent an important part of 
the planned/designed open space near historical buildings such 
as castles and mansions. The article studies the former garden 
beside the castle Šrajbarski Turn, which stands in the settlement 
of Leskovec pri Krškem. It focuses mainly on the historical 
development of the garden, its design and important structural 
elements recognisable from historical sources. Given that the 
garden is not well preserved, as almost all its elements are lost, 
the most important historical source, besides cadastral and other 
historical maps, is a series of photographs of the garden taken 
in the second half of 19th century, when the Counts of Auersperg 
were owners and residents of the castle. At that time, the garden 
is considered to have been at the peak of its development. At 
the initiative of experts from the Volčji Potok Arboretum, several 
plant species were identified from the photographs, which 
contributes to knowledge about the use and diversity of plant 
species in outdoor plantations and horticultural practices in the 
late 19th century. 

Key words: historical garden, concept plan, design, castle, plants

A WALK THROUGH THE ŠRAJBARSKI 
TURN CASTLE GARDEN IN THE MID-
19TH CENTURY 

Assist. Prof. Dr. Ines Babnik
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Art 
History

ABSTRACT

In the mid-19th century, Countess Maria and Count Anton 
Aleksander Auersperg designed a garden for their castle 
Šrajbarski Turn. The garden has the characteristics of the late 
landscape garden style. The picturesque principle including 
various staffages could be seen in the garden design and there 
were also many non-native plants, some planted singly, others 
in groups, others arranged in flower carpets. The romantically 
coloured and visually diverse garden offered the visitor the 
possibility of different feelings – from sentimental to joyful. 
Peter von Radics led us through the garden in his record from 
1879. Interestingly, he begins in front of the castle before 
entering the garden, on the level ground on which the castle 
stands. Radics points out a poplar avenue and, in addition to the 
mansion, some garden features that impressed him – including 
catalpa, a pavilion, a rose garden and a mighty walnut tree. 
With the help of such records from the 19th century, taking into 
account the preserved data on the life of the countess and the 
count and by including current research and studies on the noble 
couple, and also by including contemporary garden-architectural 
examples as well as (modern) literature on garden art, we will 
try get to know the garden of Šrajbarski Turn better. One of 
the aims of the article is to present the garden as it could be 
experienced by the then visitor.

Keywords: Turn am Hart, late landscape garden style, garden design, Peter 
von Radics
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LIBRARY RESOURCES CONCERNING 
GARDENS AND PLANT CULTIVATION 
FROM THE PRIVATE LIBRARY OF 
ANASTASIUS GRÜN

Urša Pajk 
Library of the National Museum of Slovenia

ABSTRACT

The library of Count Anton Aleksander Auersperg, also known 
as Anastazij Grűn, encompasses approximately 2500 titles 
and is amongst the legacies of paramount importance within 
the Library of the National Museum of Slovenia. Its contains 
printed material concerning various topics: Antiquity, areas of 
law, political science, warfare, education, history, geography, 
philosophy, art, economics, theology, literature, folklore, 
agriculture, fruit cultivation, and horticulture. Amongst them 
are books elucidating the cultivation of plants – apples and even 
asparagus, publications of new approaches within agriculture, 
viticulture, and sericulture. Numerous publications also pertain 
to horticulture, garden arrangement and crop familiarity: a 
booklet describing Dutch bulbs, an English encyclopaedia of 
horticulture, a French almanac and a portrayal of Parisian 
royal gardens, a publication about botanical architecture, and a 
publication acknowledging the establishment of a horticultural 
society in Carniola. A comprehensive understanding of 
Countess Maria Auersperg Attems’ painting and her love of 
plants certainly requires our familiarity with the mentioned 
publications.

Key words: Count Anton Aleksander Auersperg, private libraries, nobility 
legacies, gardening manuals, horticulture

ARCHITECTURAL AND GARDEN 
HERITAGE OF THE DORNAVA MANSION

Svjetlana Kurelac, Miran Krivec 
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 
Maribor Regional Office 

ABSTRACT

The Dornava Mansion is one of the most significant and most 
comprehensively preserved monuments of Baroque profane 
art in Slovenia. It is particularly distinguished by its ambitious 
architectural design, which is complemented by creations of 
garden, painting, sculpture, and stucco art of exceptionally high 
quality. The authentic movable furnishings of the representative 
interior spaces of the mansion, which are now stored elsewhere, 
have also been partially preserved. The Attems family, from 
which Countess Maria Auersperg Attems descends, owned the 
Dornava estate from 1736 until 1883. In the first half of the 
19th century, the family arranged for the mansion and garden 
to be restored. Written sources that would directly refer to 
the residence of Countess Maria Auersperg Attems and the 
re-landscaping of the garden at that time have not yet been 
found. The analysis of the garden design from the period of 
Countess Maria Auersperg Attems, which thoroughly documents 
the appearance of the Dornava estate and the mansion at the 
period, is based on photographs from an album from 1870 to 
1880, reprinted in a facsimile edition by the Ministry of Culture 
in 2008.

Keywords: mansion, park, building history, garden, photographs

110








