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1 UVOD 

 

Namen diplomskega dela je, na osnovi analize prve in druge knjige Slave vojvodine Kranjske 

poiskati slovenske izraze in te obravnavati z vidika slovničnih elementov. Izraze bomo podali 

v obliki razpredelnic, z ustreznimi komentarji in umestitvijo v kontekst. 

 

Cilji diplomskega dela so: poiskati slovenske izraze in te obravnavati z vidika slovničnega 

pomena; zbrati gradivo za nadaljnjo obravnavo; proučiti Valvasorjev odnos do slovenskega 

jezika; poskušati poiskati razloge, zaradi katerih naj bi Valvasor znal slovenski jezik, 

natančno proučiti vire. 

 

Analiza slovenskih izrazov poteka na podlagi faksimila Slave vojvodine Kranjske. Delo je 

omejeno izključno na slovenske izraze in njihov pomen, saj obstajajo težave pri samem 

razumevanju stare nemščine.   

 

Za umestitev v širši kontekst delo obsega kratek opis avtorja Slave vojvodine Kranjske. Nato 

sledi opis obdobja, v katerem je živel in deloval Janez Vajkard Valvasor. Posvečamo se tudi 

Valvasorjevemu odnosu do slovenskega jezika. Za tem pa se poglabljamo v raziskavo samega 

jezika, natančneje slovenskih izrazov in njihovega pomena. Pri celotni nalogi se upošteva tudi 

nov prevod Slave vojvodine Kranjske. 
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2 OBDOBJE DRUGE POLOVICE 16. IN ZAČETEK 17. STOLETJA 

 

Zgodovinska dejstva 

V drugi polovici 16. stoletja in v začetku 17. stoletja je bila Kranjska z njej priključenimi 

pokrajinami: Krasom, Slovensko marko, Metliko in avstrijsko Istro »svetega rimskega 

cesarstva nemške narodnosti« v okviru posebne habsburške dinastične tvorbe Notranje 

Avstrije (1564–1619), ki ji je od 1564 do 1590 vladal nadvojvoda Karel II.  

 

Vendar je bilo v meje Notranje Avstrije skoraj v celoti vključeno ozemlje, ki ga je naseljevalo 

slovensko prebivalstvo. Zunaj tega ozemlja so bili le Slovenci v Beneški republiki (v severo-

zahodni Istri in v Beneški Sloveniji) in v Prekmurju, ki je bilo pod Ogrsko. Dejstvo, da so 

Slovenci v veliki večini živeli v Notranji Avstriji in da so bili pomemben sestavni del njenega 

prebivalstva, se je zrcalilo tudi v posebnih značilnostih nekaterih historičnih pojavov v tem 

prostoru. (Povzeto po: Reisp, 1983, str. 9) 

 

Obdobje 16. in začetek 17. stoletja je zaznamoval čas reformacije,1 kateremu je sledilo 

obdobje protireformacije.2 Prvi temelji protireformacije, katere je postavil že tridentinski 

cerkveni zbor od leta 1545 do 1563, so temeljili na obnovi cerkvene inkvizicije. Izdali so 

seznam katoličanom prepovedanih knjig v obliki »Rimskega katekizma«, določili verske 

nauke za široke množice katoličanov, izenačili obredne knjige v katoliški cerkvi, uvedli 

škofijske bogoslovne šole in župnijske knjige ter preuredili cerkveno organizacijo. Največji 

pomen pri izvedbi protireformacije pa je bil jezuitski red, ki je bil ustanovljen leta 1534 in 

potrjen od papeža leta 1540, zlasti zato, ker je prevzel organizacijo srednjega in visokega 

šolstva v katoliških deželah. Seveda so večino teh ukrepov začeli uveljavljati pri nas šele v 17. 

stoletju, po končani protireformaciji. (Povzeto po: Reisp, 1983, str. 10) 

»V zadnji, radikalni fazi protireformacije so odigrali pomembno vlogo trije cerkveni dostojanstveniki: 

lavantinski škof Jurij Stobej (Stobäus v. Palmburg), ki je leta 1598 izdelal spomenico o pokatoličevanju 

Notranje Avstrije in jo predložil deželnemu knezu, dalje sekovski škof Martin Brenner in ljubljanski 

škof Tomaž Hren. Bistvo Stobejeve spomenice je bilo načelo, da ima vladar pravico odločati o veri 

podložnikov, svetovala pa je, naj to pravico uveljavlja postopoma. Najprej naj izžene predikante in 

odpravi protestantske šole, nato odpravi protestantizem med kmeti in meščani, plemstvo pa naj pride 

                                                 

1 Reformácija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila 
preureditev rimskokatoliške cerkve. 
2 To je gibanje, ki je nasilno spreobračalo ljudi v katoliško vero in pri tem uničevalo protestantske knjige. 



 

   3 

zadnje na vrsto. Obenem naj poskrbi za red in varnost, za dobro upravo in sodstvo in za cenena živila. 

Prehudo uporabo sile je spomenica odsvetovala.« (Reisp, 1983, str. 13) 

Po načelu Stobejeve spomenice so odpravili protestantsko bogoslužje, predikati so po ukazu 

zapustili vse Ferdinandove3
 dežele. V letu 1599 so se morali meščani vrniti v katoliško vero 

ali pa se izseliti. Ukaz so izvajale verske komisije, ki so se razvile iz nekdanjih verskih 

vizitacij. Te komisije so v letih od 1599 do 1601 prepotovale vse notranjeavstrijske dežele. 

Vodila sta jih na Štajerskem in Koroškem škof Brenner, na Kranjskem pa škof Hren. (Povzeto 

po: Reisp, 1983, str. 13) 

 

Način življenja 

Protestantje, ki so se ohranili, so dve stoletji skrbno hranili in prepisovali slovenske 

protestantske knjige, bili so med prvimi zametki bukovništva.4 Le med prekmurskimi 

Slovenci, ki so bili v mejah ogrske države, se je protestantizem ohranil zaradi verske svobode, 

ki jo je v dunajskem miru leta 1606 doseglo ogrsko plemstvo. Značilno je, da so prekmurski 

protestantje v začetku 18. stoletja spet začeli izdajati slovenske knjige za svoje verske potrebe. 

(Povzeto po: Reisp, 1983, str. 14) 

 

V tem času je pomemben in tudi zanimiv pogled na razvoj šolstva. Menili so, da je izobrazba 

za preprosto ljudstvo nepotrebna in celo škodljiva, saj ga lahko spodbuja k upornosti. Zato so 

bile šole namenjene le tistim, ki so nameravali doseči višjo izobrazbo. Šole so bile predvsem v 

župniščih, v samostanih in ponekod v mestih.  

 

Nadalje se vprašamo, kako je bilo s slovenščino v času, ko je bila reformacija premagana. Iz 

zapisov je znano, da so jezuiti vedno bolj opuščali rabo slovenščine. V Ljubljani so opustili 

slovenske deklamacije (leta 1607) in gojili le latinske in nemške, ohranili pa so slovenski 

krščanski nauk. V Celovcu in Trstu so skrbeli še za slovenske pridige. Svoje delovanje so 

jezuiti usmerjali vedno bolj v univerzalni katolicizem ter uporabljali uradno latinščino in 

nemščino. (Povzeto po: Reisp, 1983, str. 16) 

 

                                                 

3 Ferdinand II (1596–1637, od leta 1619 cesar) je želel dokončno zlomiti politični odpor plemstva in izvesti 
rekatolizacijo notranjeavstrijskih dežel. 
4 Poseben kulturni pojav, ki se je razvijal od srede 18. stoletja dalje in je v začetku 19. stoletja s Korošcema 
Miho Andreašem in Andrejem Šusterjem - Drabosnjakom dosegel svoj vrh. 
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V šolah in pri verouku so bile razmere podobne: 

»Tudi na ozemlju, kjer je bil pogovorni jezik večine prebivalstva slovenski (na Kranjskem in Goriškem, 

na spodnjem Štajerskem in v južnem delu Koroške), je bil učni jezik nemški, le tu in tam so verouk 

poučevali v slovenščini.« (Reisp, 1983, str. 15)  

 

Torej iti v šolo ali v uk je za pogosto še majhne otroke pomenilo zapustiti domače gnezdo. 

Deklice so po večini samostane izbrale za svoj drugi dom. Pri dečkih, posebno tistih 

skromnejšega rodu, ni bilo povsem lahko se srečati z nemščino in latinščino v višjih razredih, 

ko sta bili učni jezik, kasneje pa obveza pri pogovorih. Pri premožnejših in ambicioznejših 

plemiških in meščanskih starših pa so bile razmere popolnoma drugačne. Svoje sinove so po 

končanem študiju pošiljali na potovanja, pogosto združena s krajšim ali daljšim študijem na 

kaki tuji univerzi. Pri tem običajno ni šlo za to, da bi mladeniči dosegli formalno izobrazbo ali 

akademski naziv, ampak je bil cilj teh potovanj, da si osvojijo potrebna znanja, spretnosti in 

olike za življenje in morebitno kariero. Pomembno je bilo, da je marsikdo v tujini navezal 

stike z domačimi in tujimi izobraženci ter jih vzdrževal še pozneje. (Povzeto po: Žvanut, 

2002, str. 21) 

 

Tako je pri fevdalcih raslo število izšolanih, čemur so bile vzrok vedno večje potrebe v 

stanovski deželni upravi in centralnih uradih. Vse več je bilo resnično šolanih duhovnikov in 

tudi število inteligentov iz meščanskih vrst, predvsem pravnikov, zdravnikov, lekarnarjev in 

tudi umetnikov, ki so se deloma doselili, in to zlasti iz Italije, deloma pa so bili domačini. 

(Povzeto po: Reisp, 1983, str. 26) 

Kljub vse bolj izobraženim, se ob koncu 16. stoletja pojavi plebejsko-kmečka sekta »novi 

štiftarji«.5 Z omenjeno sekto se pomnožijo tudi čarovniški procesi, ki pa niso samo stranski 

zgodovinski pojav, ampak so deloma povezani s posebnimi družbenimi okoliščinami. Ta 

sekta, tako kot druge podobne, je namreč pomenila idejni upor proti vladajočim razmeram v 

času, ko drugačen upor zaradi prehudega pritiska ni bil mogoč. Sekta se je ohranila v naših 

krajih še do prvih desetletij 17. stoletja.   

                                                 

5 Beseda prihaja iz nemške besede die Stiftung = ustanova; v tej zvezi cerkev, kapelica, špitalič ali kaka druga 
dobrodelna ustanova, zgrajena največkrat s posebnim ustanoviteljevim namenom, na primer za pokoj duše, za 
odvrnitev nesreče, za odkupitev od kakega greha, in podobno. Štiftarji so bili privrženci verske sekte, katere so 
se glede na razne značilnosti prijela tudi imena skakači, zamaknjenci ali bičarji. Oblast jih je preganjala, zapirala, 
jih pošiljala na galeje, požigala njihove kapele, kdaj pa kdaj pa tudi pokončevala. A pravega uspeha ni bilo. 
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Nadvse zanimivo je, da so se praznoverju vdajali tudi izobraženi sloji, so si celo naravne 

pojave razlagali z delovanjem nadnaravnih moči. Med preprostim ljudstvom pa je bilo polno 

praznoverskih navad in vraž. V takratnem času sta bili v modi posebno alkimija in astrologija. 

Šele razvoj naravoslovnih znanosti konec 18. stoletja je prinesel preobrat v mišljenju. 

(Povzeto po: Reisp, 1983, str. 21) 

Smiselno je opredeliti tudi pogled na oliko v času 17. stoletja na Slovenskem. Iz zapisov je 

znano, da je bila nezmernost posledica občutka ogroženosti zaradi nenehne negotovosti, kaj 

bo z letino. Proti koncu obdobja pa se je pojavil tobak, ki je zajel vse takratne sloje 

prebivalstva, posebej pripadnike družbenih elit, ki so že od nekdaj dokazovali svojo 

drugačnost; tudi s pomočjo hrane, saj so si vedno bolj pogosto privoščili skodelico kave ali 

čaja, četudi si takrat še niso bili enotni ali sta ti dve pijači škodljivi ali koristni. (Povzeto po: 

Žvanut, 2002, str. 17) 

 

Tudi v bivalnih pogojih so bile razlike. V primerjavi s prejšnjimi obdobji se je kvaliteta 

bivanja v 17. stoletju precej izboljšala. Prebivalci, ki so živeli v skromnejših okoliščinah, so 

uporabljali najosnovnejše pohištvo. Večina kmetov in revnih meščanov je imelo le preproste 

klopi. Le redki deli pohištva, predvsem tisti, povezani z ženitovanjskimi običaji, so bili 

slogovno zaznamovani. (Povzeto po: Lozar Štamcar, 2002, str. 91) 

 

Literarno ustvarjanje 

»Literarno delovanje je bilo omejeno na izobražence in njim tudi namenjeno. Celo slovenske verske 

knjige so bile v tej dobi napisane le za duhovščino. V tem so se načelno ločile od svojih protestantskih 

predhodnic, ki so bile napisane in izdane za predikante, plemiče, meščane in kmete. Izbor jezika, v 

katerem so bila dela pisana (latinščina, nemščina, slovenščina in italijanščina), je bil odvisen od snovi, 

avtorjevega vzornika ali predloge in od publike, ki naj bi delo brala. Vsa dela so bila še vedno v skladu 

s katoliško usmerjenostjo. /…/ Jezik znanosti je bila sicer praviloma latinščina. Drugo, kar je potrebno 

poudariti, pa je, da znanosti niso ločevali od literature, ki je bila v tem času in še kasneje, ne glede na 

zvrst in jezik, enotna celota. Iz tega izhaja, da se je tudi zgodovinopisje razvijalo v okviru literature (ali 

književnosti) kot njena posebna zvrst.« (Reisp, 1983, str. 28) 

 

Skoraj vsa slovenska slovstvena dela tega časa so torej nabožne narave in poleg tega 

namenjena le duhovščini. Sem štejemo tudi nekaj rokopisnih slovarjev, ki so nastali iz 

vsakdanje potrebe duhovnikov, ki so morali prirejati po tujih predlogah pridige in druga 

nabožna besedila.  
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»Prve verske knjige, ki so bile namenjene tudi preprostim ljudem, se pojavijo šele v prvih desetletjih 18. 

stoletja kot nasledek živahnejšega delovanja cerkve med ljudstvom in prizadevanji, da bi najpotrebnejše 

molitvene obrazce določili in širili v ljudskem jeziku. Prva slovenska publikacija posvetne vsebine in 

praktične narave, izdana prav za kmečke ljudi, pa je bila po augsburških koledarjih posneta Nova 

krainska pratica za leto 1726.« (Reisp, 1983, str. 30) 

 

V letih od 1615 pa do leta 1672 ni izšla nobena slovenska knjiga. Lahko bi rekli, da je 

protireformacija za skoraj petdeset let ustavila književni razvoj, vendar to ne pomeni, da se ni 

pisalo. Škof Tomaž Hren je delno ohrani protestantsko knjižno tradicijo, saj leta 1613 

omogoči izdajo knjige Evangeliji inu listuvi (naslonil se je na Dalmatinov prevod Biblije). 

Prav tako se je književna tradicija nadaljevala znotraj samostanov, kjer se je veliko 

prepisovalo. Literatura je bila v večini cerkvena in poučna. 

Slovenščina pa je bila potrebna ne le za cerkveno, ampak tudi za posvetno rabo. To 

dokazujejo razmeroma številni ohranjeni rokopisi iz tega časa. Med njimi so verski teksti, 

pastirski listi, pravila raznih bratovščin, zbirke molitev in pesmi, ter razni teksti pravne 

narave. Važnejši so: Liber cantionum Carniolicarum (Knjiga kranjskih pesmi), imenovana 

tudi Kalobski (Kalobški) rokopis, nastal med leti 1640 in 1651, dalje gorske bukve in fevdne 

prisege. (Povzeto po: Reisp, 1983, str. 17) 

Proti koncu 17. stoletja in v začetku 18. stoletja se uveljavi barok, ki je po svoji strukturi 

neenotna struja in kateremu je težko določiti skupni imenovalec. Zanj je značilno, da 

uporablja načelo kontrasta in asimetrično kompozicijo.  

»Obvladujejo ga dinamika, patos, religiozna ekstaza, doživetje transcendence in halucinanta 

vizionarnosti. Omenjene lastnosti izhajajo iz ostre duhovne polarizacije na spiritualnost in senzualnost, 

na katerih dnu je vendarle metafizična določenost človekove biti. Seveda so vse te lastnosti tudi v 

slovstvu XVII. in XVIII. stoletja, vendar se ne pojavljajo v okviru trdno zaokroženega sistema idejnih 

in estetskih vrednot.« (Pogačnik, 1990, str. 277)  
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Če nekoliko strnemo poglavje, je obravnavano obdobje pomembno z vidika ohranjanja pisane 

besede, saj je Tomaž Hren delno ohranil protestantsko književno tradicijo. Literatura pa je 

bila po večini cerkvena in poučna; temeljna literarna zvrst je bila pridiga. Gre za polliterarno 

zvrst, ki je doživela vrhunec z Janezom Svetokriškim. Ta je namreč z zbirko pridig (Sacrum 

promptiuarium) Sveti priročnik dosegel svoj vrh. V tem času so se pojavile tudi tako 

imenovane verske igre. Ena najbolj znanih je Škofjeloški pasijon, ki ga je napisal pater 

Romuald.  

V času protireformacije je edina knjiga, ki je ušla zubljem ognja, Dalmatinova Biblija, katera 

je povzročila napredek slovenskega jezika.  

Slava vojvodine Kranjske z vidika znanosti vsebuje podatke, kateri bi lahko bili danes 

neznani, s področja kartografije, geografije, etnologije …, če jih Valvasor ne bi obelodanil v 

svojem delu. Slava vojvodine Kranjske je prvi sistematični prikaz naše zgodovine, ozemlja in 

načina življenja in še danes vzdrži večino meril resnega znanstvenega dela. 

Valvasorja povezujemo tudi z barokom, saj le-ta označuje literarna dela, ki nastajajo kot 

posledica krize renesanse, reformacije in protireformacije. Tudi slogovne značilnosti, katere 

Valvasor uporablja, so tipično baročne; polno metafor, izrazov in besednih zvez, ki jih v 

vsakdanjem govoru ne uporabljamo, itd.  
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3 ŽIVLJENJE JANEZA VAJKARDA VALVASORJA  

 

Mladost  

Janez Vajkard (Johann Weichard) Valvasor se je rodil leta 1641 v Ljubljani. Bil je dvanajsti 

otrok od sedemnajstih iz drugega zakona Jerneja Valvasorja, lastnika gospostva Medije, 

deželnega odbornika in glavnega prejemnika kranjskih deželnih stanov. Iz zakona z baronico 

Ano Marijo, potomko stare kranjske plemiške rodbine Rauber z gradu Krumperka. (Povzeto 

po: Reisp, 1983, str. 71) 

 

Če se prvotno osredotočimo na ime in plemiški naslov Janeza Vajkarda Valvasorja, svoj čas 

ime Bajkort ni veljal za Janeza, saj Janez ni bilo dovolj plemiško, temveč splošno ime. Poleg 

tega je imel Janez Vajkard kar šest bratov in polbratov Janezov. (Povzeto po: Golec, 2008, str. 

78) 

 

Znano je tudi, da se kot baron ni že rodil, temveč je baronski naslov pritaknil svojemu imenu 

veliko let po tem, ko so bili njegovi starši že pokojni in sam uveljavljen znanstvenik. Ta stvar 

je bila pravno sporna. Cesarjeva podelitev baronskega naslova 17. novembra 1667 je namreč 

zajela le tri kranjske Valvasorje, med katerimi ni bilo takrat 26-letnega Janeza Vajkarda. 

(Povzeto po: Golec, 2008, str. 78) 

  

Janez Vajkard Valvasor je bil prepričan, da si je baronstvo povsem upravičeno prislužil s 

svojim delom. Takrat, ko so nekateri njegovi sorodniki resnično postali baroni, je med leti 

1658 in 1659 ter 1671 potoval po tujih deželah starega kontinenta in magrebske Afrike 

(Golec, 2008, str. 80). Ko se je tujine naveličal, se je vrnil na Kranjsko. 

 

Poglejmo še rojstno hišo na Starem trgu v Ljubljani, v kateri sta bila prvotno mestna tehtnica 

in skladišče, poleg tega pa tudi mestna kruharna. Od leta 1876 dalje ima označbo Stari trg 

številka 4. (Povzeto po: Reisp, 1983, str. 71) 

 

Dodatni vir, ki potrjuje, da je družina Jerneja Valvasorja stanovala nad mestno tehtnico in 

skladiščem, časovno pa tega ne opredeljuje, je zapis v zapuščinskem inventarju Ane Marije 

Valvasor iz leta 1657, kjer se med listinami omenja šest različnih pobotnic o plačilu 

stanovanjske najemnine prav za to stanovanje.  
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Reisp navaja naj  

»z dokajšnjo upravičenostjo ostanemo pri tem, da je hiša na Starem trgu štev. 4 rojstna hiša Janeza 

Vajkarda Valvasorja.« (Reisp, 1983, str. 74–75) 

Mladost Janeza Vajkarda je bila dokaj burna, saj mu je v enajstem letu umrl oče. Nekako v 

tem času se je tudi začel šolati na jezuitski gimnaziji v Ljubljani. O samih jezuitih v svojem 

znamenitem delu piše pohvalno, še posebej o njihovih šolah, vendar le na splošno (povzeto 

po: Reisp, 1983, str. 75). Iz njegovega zapisa je zaslediti, da si patri jezuiti prizadevajo, da bi 

šolsko mladino mojstrsko izpopolnili v humanističnih študijah, posebej v latinščini, elokvenci 

in logiki.  

Valvasor svojega nadaljnjega znanja ni iskal na univerzi. Svoje znanje je izpopolnjeval na 

potovanjih po tujini in v vojaški službi.  

»V tem je sledil tedanjim navadam plemiških sinov, ki so se z namenom, da bi kasneje dosegli ugledne 

vojaške položaje ali visoka uradniška dostojanstva, izpopolnjevali v vojaških veščinah, nato pa potovali 

v tuje dežele, predvsem v Italijo in Francijo. Pri nas so imeli za taka potovanja zaradi bližine Italije še 

posebej lepo priložnost.« (Reisp, 1983, str. 78) 

 

Nadaljnje življenje in potomstvo 

Potrebno je še nekoliko pripisa o Valvasorjevem nadaljnjem življenju. Ko se je 10. julija 1672 

priženil k mladoletni Ani Rozini pl. Graffenweger na grad Slatna pri Litiji, sta nekaj mesecev 

bivala pri njenih starših, konec septembra istega leta pa je z dediščino in prihranki kupil tri 

bližnje gradove: Črni Potok, Lihtenberg in renesančni Bogenšperk, v katerem sta si z ženo 

ustvarila skupno domovanje. Za Valvasorjevo družino je Bogenšperk predstavljal dom 

natanko dvajset let, do jeseni 1692, ko ga je polihistor v finančni stiski moral prodati. 

(Povzeto po: Golec, 2008, str. 80) 

 

Nadalje se vprašamo, kakšen je bil Janez Vajkard kot družinski oče? Naj pripomnim, da je za 

polihistorjevo ožjo družino rodovno deblo, katerega je pripisal v svoji Slavi, dejansko 

poglavitni vir, kar zadeva zgodaj umrle otroke, pa sploh edino pričevanje o njihovem obstoju. 

(Povzeto po: Golec, 2008, str. 82) 

 

Zelo pomemben podatek je prispeval Witting v dunajski genealoški reviji Adier, iz leta 1894. 

V njej je pomemben podatek, da je imel Janez Vajkard v drugem zakonu še eno hčerko.  
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Prav s to hčerko, ki ji je bilo ime Regina Konstancija in je bila rojena med letoma 1689 in 

1692 neznano kje, se njegov rod nadaljuje vse do današnjih dni. Razlog, da se dolga leta ni 

nič vedelo o Valvasorjevi najmlajši hčeri, je dejstvo, da nimamo podatka o kraju in datumu 

njenega rojstva oziroma krsta. (Povzeto po: Golec, 2008, str. 82) 

 

Otroke je imela poleg Regine Konstancije, katera je imela dve vnukinji, sedemnajst 

pravnukov, osem prapravnukov, še polihistorjeva najstarejša hči Ivana Rozina pl. Scarlichi, 

katera je imela tri vnuke, a ostala brez pravnukov, medtem ko je srednja hči, iz drugega 

zakona, Katarina Frančiška baronica Jurič umrla brez otrok, kakor seveda tudi vsi 

polihistorjevi odrasli sinovi, ki so postali redovniki. (Povzeto po: Golec, 2008, str. 82) 

 

Velike večine njegovih otrok ne najdemo v krstnih knjigah župnij, kjer je družina živela in 

kjer bi morali biti krščeni. Valvasor nam je žal obelodanil le datume njihovih rojstev – seveda 

samo do leta 1689 – žal pa ne tudi krajev rojstev in krstov. (Povzeto po: Golec, 2008, str. 83) 

 

Ludvig Schiviz von Schivizhoffn,6 je našel na celotnem Kranjskem le dva krsta 

polihistorjevih otrok. Enega v Šmartnem pri Litiji leta 1689 in najmlajšega v Krškem, leta 

1693.  

»Pri podrobnem pregledu še danes ohranjenih matic se je pokazalo, da so v Šmartnem v resnici vpisani 

trije in ne le en krst Valvasorjevih otrok, samo najmlajši je bil krščen že v Krškem, medtem ko krstov 

preostalih devetih ni niti v omenjenih dveh župnijah niti v matičnih knjigah drugih sedmih župnij v 

širokem pasu na obeh bregovih Save, od Ljubljane do Svibnega pri Radečah.« (Golec, 2008, str. 83) 

 

Porodi se nam vprašanje, čemu je razlog, da v kranjskih krstnih maticah ni najti kar 9 od 

njegovih 13 ali morda 14 otrok? Saj so ljudje tega časa vse pogosteje potrebovali krstni list, 

denimo za vpis v višje šole, vstop v samostan ali semenišče. Ena izmed verjetnih razlag, zakaj 

v krstnih maticah ni najti Valvasorjevih otrok je ta, da sta Valvasorja na poteh in potovanjih 

spremljali tudi obe njegovi ženi in tako so se, po vsej verjetnosti, otroci povečini rodili zdoma 

ali pa zunaj domače dežele. (Povzeto po: Golec, 2008, str. 84)  

 

 

 

                                                 

6 Njegova monumentalna zbirka geneoloških podatkov o Kranjskem plemstvu, izdana leta 1905, vsebuje izpise 
plemiških rojstev, porok in smrti iz vseh takrat dosegljivih matičnih knjig. 
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Globoko zarezo v polihistorjevem družinskem življenju je predstavljalo leto 1687, to je čas, 

ko je bil sicer na vrhuncu svojega ustvarjalnega dela. Marca sta mu namreč, v razmiku desetih 

dni, umrla dva sinova, 25. aprila pa komaj 29-letna žena Ana Rozina, ki je za seboj pustila 

štiri otroke, stare od treh do devetih let. Njegovih pet umrlih otrok iz prvega zakona in 

njihovo mater so položili v Valvasorjevo rodbinsko grobnico na Mediji. (Povzeto po: Golec, 

2008, str. 87) 

 

Že slabe tri mesece po njenem pogrebu je Janez Vajkard še drugič stopil pred oltar.7 Nevesta 

Ana Maksimila baronica Zetschker je bila od njega precej mlajša – najmanj 10 in največ 22 

let. Dom polihistorjeve družine je tudi po drugi poroki ostal na Bogenšperku, podobno kot za 

njegov prvi zakon pa ostaja uganka, kje vse sta se zakonca mudila in kje so se rojevali otroci.  

 

 

Valvasorjeva potovanja 

Poglejmo še Valvasorjeva potovanja, s katerimi si je oblikoval samosvojo osebnost. S svojimi 

potovanji je pokazal, da bo šla njegova življenjska pot nad običajnim poprečjem. Tako kot je 

zapisal Reisp:  

»Potujoč iz kraja v kraj, je skrbno opazoval življenje, navade in uredbe, se pogovarjal z učenimi možmi 

in zbiral tuje znanje, pri tem pa ni vsega slepo sprejemal, temveč si je prizadeval za razumno, 

samostojno sodbo.« (Reisp, 1983, str. 88) 

 

Pestrost Valvasorjevih potovanj do leta 1689 obelodanja predvsem Slava, a je v njej malo 

podatkov, ki jih lahko tudi časovno dovolj natančno določimo. Avtor se namreč praviloma 

izraža takole: pred 16 leti, pred približno 11 leti jeseni ali v avgustu pred šestimi leti. Boris 

Golec natančno zapiše, da je Branko Reisp pravilno sklepal, da:  

»vsi dogodki niso nujno izračunljivi tako, da leta odštejemo od letnice izida Slave (1689), ampak 

moramo računati tudi na kakšno leto prej, kar se je zdaj jasno potrdilo pri podatku o smrti prve žene 

(1687), za katero pa Valvasor pravi, da so jo pokopali pred enim letom.« (Golec, 2008, str. 89) 

 

                                                 

7 20. julija 1687 v kapeli graščine Vrhovo pod Gorjanci. 
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Zadnja leta 

Kako je bilo ob izidu Slave Vojvodine Kranjske? Stroški so presegli Valvasorjeve finančne 

zmožnosti, ti so ga prisilili, da je začel posesti odprodajati: Bogenšperk, Lichtenberg in Črni 

Potok. Nato se je moral Valvasor ločiti od knjižnice in grafične zbirke.  

»Danes so knjige in še nekaj drugega gradiva v okviru Metropolitanske knjižnice v Narodni in 

vseučiliški biblioteki v Zagrebu, grafična zbirka pa kot posebna Valvasorjeva zbirka v kabinetu grafike 

Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu. Kakor izpričujejo zapuščinski inventarji, 

niso prišle prav vse knjige v Zagreb, nekaj jih je Valvasor le obdržal zase.« (Reisp, 1983, str. 268) 

 

Da se je Janez Vajkard Valvasor za svoja zadnja leta odločil za Krško, ni bilo naključje.  

»Enega odločilnih razlogov je vsekakor predstavljalo dejstvo, da je imela soproga Ana Maksimila v 

širši okolici Krškega bližnje sorodstvo. Poleg tega je že tedaj pričakovala dediščino po očimu pl. 

Wernegku, kar bi rešilo močno ogroženo eksistenco Valvasorjeve družine.« (Golec, 2008, str. 91)  

Vdova se je tri leta zatem z dediščino po očimu res znova postavila na noge.  

 

 

V kateri hiši v Krškem je prebival Valvasor? 

Kar nekaj časa potekajo ugotavljanja, kje natanko, v kateri hiši v Krškem je Valvasorjeva 

družina živela in kje je torej polihistor umrl.  

»Pri ugotavljanju lokacije dejanske Valvasorjeve hiše se dolgo ni bilo mogoče nasloniti na dovolj 

oprijemljive oporne točke. O njeni legi priča edinole kupna pogodba, po kateri stoji hiša z vrtom na 

uglednem mestu, med hišama in vrtovoma mestnega sodnika Andreja Tunkelsteinerja ter gospoda 

Janeza Petra Šveršnika. To je vse, kar nam lahko danes služi za določanje njene lege. /…/ Soočenje 

vseh razpoložljivih virov je nazadnje izločilo hišo, ki je edina možna in prava.  

Gre za južni del hiše na Cesti krških žrtev št. 2, sestavljene iz dveh meščanskih, v osnovi še baročnih 

stanovanjskih stavb.« (Golec, 2008, str. 91) 

 

Hiša stoji v strogem mestnem jedru in je danes v lasti potomcev pisatelja Janeza Mencingerja. 

Po ugotovitvah Borisa Golca manjkajo podatki o lastnikih za desetletje med letoma 1706, ko 

je Valvasorjeva vdova hišo prodala, in 1717, ko so današnjo Mencingerjevo hišo kupili baroni 

Zetschkerji. Opis hiše pa popolnoma ustreza opisu iz Valvasorjeve kupne pogodbe, da jo z 

leve in desne strani obdajata hiši uglednih meščanov, vse tri pa imajo vrt. (Povzeto po: Golec, 

2008, str. 92) 
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Današnja »Valvasorjeva hiša«, hiša s hišno številko 85, je bila konec 19. stoletja, ob 200-

letnici Valvasorjeve smrti, spominsko obeležena. Značilnosti, po katerih so jo določili za 

Valvasorjevo hišo, naj bi bili, da je bila dovolj velika, stara in ugledna in s tem si je 

»prislužila« spominsko obeležje. Vendar zaradi uničenega mestnega arhiva nihče ni imel 

dejanske predstave o Valvasorjevi hiši. Boris Golec zatrjuje, da zdaj s stoodstotno gotovostjo 

vemo, da Valvasor nikoli ni bil lastnik hiše, ki nosi ploščo v njegov spomin, ampak je v 

resnici prebival v drugi, nekaj deset metrov oddaljeni stavbi, v kateri je tudi preminil. 

(Povzeto po: Golec, 2008, str. 92–93) 

 

 

Kje so Valvasorjevi posmrtni ostanki? 

Ugotovitve s polihistorjevim grobom so med vsemi novimi spoznanji najbolj presenetljive. 

Kraj pokopa Medija, kjer naj bi bil Valvasor pokopan, je »neuraden«, šlo naj bi za obroben 

pripis v Dolničarjevi bibliografiji kranjskih piscev iz leta 1715. Nastal je najmanj 22 let po 

Valvasorjevi smrti. Po nekaterih ugotovitvah bi bila Medija pravi kraj pokopa, saj je Valvasor 

sam izpričal, da v rodbinski grobnici v kapeli, tik ob gradu, počivajo njegovi starši, prva žena 

in pet otrok. Torej je znova odprto vprašanje, ali je bilo Valvasorjevo truplo res prepeljano na 

oddaljeno Medijo, o čemer vlada splošno prepričanje, ali pa so ga k večnemu počitku morda 

vendarle položili kje bližje hiši v Krškem (povzeto po: Golec, 2008, str. 93). Še vedno gre za 

predvidevanja, dokler se uradno, na podlagi dokazov, ne poda natančnih ugotovitev. Če se 

dokazi še lahko dobijo iz posmrtnih ostankov. 

 

Najbolj zanimivo pri vsem skupaj je, da Dolničarjevih navedb o pokopu na Mediji nihče ni 

zares preveril v potencialnih mrliških maticah. Vendar tu nastopi pravo presenečenje, ker v 

mrliški matici župnije Vače pokop Janeza Vajkarda Valvasorja ni zabeležen. Torej Valvasor 

jeseni 1693 ni bil pokopan v rodbinski grobnici. Po vsej verjetnosti je, tako kot sklepa Golec, 

Dolničar ta podatek zapisal kot logično sklepanje. Saj vpisov v mrliških knjigah ni, to velja 

tudi za dva polihistorjeva otroka in ženo, ki so umrli leta 1687. Vendar se, tako kot vsak 

raziskovalec, tudi Golec sprašuje, čemu je to vzrok: 

»Najverjetneje gre za posledico dejstva, da pri večini pokopov ni bil navzoč župnijski duhovnik, temveč 

zgolj medijski beneficiat.« (Golec, 2008, str. 94) 
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Razlogov zakaj Janeza Vajkarda v vaški mrliški knjigi ne najdemo, je lahko več. Na primer: 

od nerednega vpisovanja pokopov, njegove lastne želje, da bi bil pokopan drugje, prek takšne 

odločitve njegove žene, vse do gmotnih, tehničnih ali drugih ovir. Boris Golec sklene, da 

kranjski polihistor, sodeč po mrliški matici, »uradno« ne leži na Mediji.  

V Krškem in okolici se ponuja več možnih lokacij. Največja verjetnost naj bi bila kripta 

mestne, danes župnijske cerkve sv. Janeza Evangelista. Golec sklepa, da naj bi tam ležali tudi 

posmrtni ostanki njegovega najmlajšega otroka Franca Engelberta, ki morda niti ni preživel 

očeta in o katerem je vpis krsta v Krškem sploh edini znani podatek. (Povzeto po: Golec, 

2008, str. 95) 

 

V nadaljevanju sledijo opisi Valvasorjevega dela, Slava vojvodine Kranjske, ki ni bilo 

omejeno samo na eno področje ali znanost, ampak je obsegalo več raznovrstnih področij. 



 

   15 

4 SLAVA VOJVODINE KRANJSKE  

 

Največje Valvasorjevo delo, Slava vojvodine Kranjske, je napisano v nemščini. Snov je 

razdeljena na 15 knjig; na začetku je še obsežen uvod, na koncu pa register. Vseh 15 knjig je 

vezanih v 4 dele, ki obsegajo skupaj 3.532 strani in imajo še 24 slikovnih prilog. Med 

besedilom je 528 ilustracij. 

 

Uvodni del obsega 56 neoštevilčenih strani, 1 ilustracijo in 1 prilogo. Na začetku so naslovni 

listi. Nato je naslovna slika, ki ni priloga, ampak se šteje za ilustracijo med besedilom. Na 

začetku je tudi Valvasorjeva slika na medaljonu, pod tem medaljonom pa je kartograf z 

Dunaja zapisal svoje misli, tukaj podajamo prevod:  

»Kdor že pristopaš, poglej, in z mano boš moral priznati, da na podobi le-tej mož je odličen dovolj. Rod 

starodavni njegov, zasluge na Marsovem polju, s polja umetnosti trud, menim, dovolj ga slave. Gruča 

domača s Parnasa, Apolon, vsi zrejo z zavistjo, kdo je in kaj. Ti pa le dela njegova poglej. Ponižno 

posveča gospod gospod Matija Greischer, kartograf na Dunaju v Avstriji.« (Valvasor, 2009, str. 16) 

 

Za naslovi je na osmih straneh Valvasorjevo posvetilo kranjskim deželnim stanovom, datirano 

na Bogenšperku, 15. aprila 1689. V njem Valvasor poda razloge in motive, ki so ga napeljali, 

da nastane tako obširno delo. Obelodani nam, da se je za to delo odločil v času, ko je J. L. 

Schönleben8 preminil in zapustil svoje delo nepopolno to je; Carniola antiqua et nova sive 

Annales sacroprophani. Valvasor je bil pozoren tudi na to, da je Schönleben svoje delo pisal v 

latinščini in da se je s tem posvečal bolj tujim dogodkom in stvarem kot pa domačim, iz 

domače dežele.  

 

Valvasor je pri nastajanju Slave vojvodine Kranjske sodeloval z Erazmom Franciscijem.9 

Slednji je Valvasorjeve sestavke, kateri so nastali iz lastnega raziskovanja in izkušnje, uredil 

in oblikoval v zanimivo nemško govorico. S tem je Francisci v besedilo dodajal razna 

pojasnila in pripombe, poleg tega pa je sam sestavil prvo in peto knjigo tega dela.  

 

                                                 

8 Janez Ludvik Schönleben, govornik, teolog in zgod. pisatelj, v Ljubljani rojen, 16. novembra 1618, umrl 15. 
okt. 1681.  
9 Erazem Francisci (tudi Erasmus Francisci; pravo ime Erasmus von Finxs), nemški pravnik in polihistor, 
rojen 19. novembra 1627 v Lübecku, umrl 20. decembra, 1694 v  Nürnbergu. 
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Erazem Francisci v svojem poročilu hvali Valvasorjeve zasluge, govori o svojem prispevku k 

delu, zlasti pa povzdiguje vrednost Slave in izjemnost Valvasorjevih delovnih prizadevanj:  

»In zato ne vidim nobenega razloga za to, da ne bi učeno in radovedno oko priznavalo gospodu 

glavnemu avtorju veliko pohvalo in hvaležnost za njegov vse pohvale vredni trud. Francisci« (Valvasor, 

2009). 

 

Smiselno je tudi zapisati, da je v Valvasorjevem začetnem delu Slave vojvodine Kranjske, 

zapisanih nekaj pesmi in kot prva je predstavljena pesem ženske avtorice, in sicer Catherine 

Regine von Greiffenberg, baronice na Seiseneggu. Za takratni čas nas kar nekoliko preseneti. 

Vendar je znano, da Valvasor ni delal razlik tudi pri narodnosti, saj so bili njegovi pomočniki 

na gradu Bogenšperg različnih narodnosti, kar nas tudi, glede na zgodovinske razmere, 

preseneti. 

 

Francisci je v svojem poročilu orisal še vsebino posameznih knjig celotnega dela. Uvod 

zaključi z abecedno urejenim seznamom, navedenih piscev. Ta obsega 11 strani s približno 

1300 deli in skoraj tolikšnim številom avtorjev. Veliko podatkov v omenjenem seznamu 

manjka. Veliko del, naštetih v seznamu, sta uporabljala Valvasor in Francisci pri raznih, 

dodanih zgodbah in anekdotah. 

 

Za tem obsežnim uvodom je opis Kranjske v 15 knjigah. Vse knjige so urejene po enotnem 

vzorcu. Dvokolonsko besedilo je razdeljeno v naslovljena poglavja, označena v okviru 

posamezne knjige po tekočih rimskih številkah. Za naslovom je natančneje navedena vsebina 

poglavja. 

 

»S I. knjigo se začenja prava vsebina dela. Avtor knjige je Erazem Francisci, česar ne izvemo le iz 

Valvasorjevega posvetila deželnim stanovom, ampak je Franciscijevo ime tokrat izjemoma navedeno 

tudi v naslovu. Po obsegu ima knjiga 96 strani, je brez prilog, pač pa ima 7 ilustracij med besedilom. 

Razdeljena je na 8 poglavij, kjer razpravlja Francisci o imenih narodov, ki so v najstarejših časih 

prebivali na Kranjskem, in o imenu dežele Kranjske oziroma ugotavlja pravi izvor imena Kranjske.« 

(Reisp, 1983, str. 203) 

 

»Z 200 stranmi besedila, 27 slikami in 1 veliko prilogo je II. knjiga po obsegu še enkrat večja od 

prejšnje, po zasnovi, vsebini in vrednosti pa se od nje razlikuje kot dan od noči. Valvasor je to knjigo 

imenoval »kratka topografija«, včasih tudi »sumarična topografija« in jo z enim ali drugim terminom 

označeval tudi v naslednjih knjigah, kadar se je nanjo skliceval. To je v resnici prva knjiga celotnega 
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dela, s katero je hotel dati bralcu dispozicijo in pregled nad deželo ter ga pripraviti za popolnejše in 

izčrpnejše obravnave v naslednjih knjigah.« (Reisp, 1983, str. 205) 

 

III. knjiga topografsko-zgodovinskega popisa je kot tudi naslednja pravzaprav naravoslovne 

vsebine. Valvasor v III. knjigi z 38 poglavji na 168 straneh popisuje stanje in okoliščine 

Kranjske: gore in gorovja, reke in jezera, itd. (Povzeto po: Reisp, 1983, str. 207). 

 

Tako kot II. in III. knjiga, sodi tudi IV. knjiga med tiste dele Slave vojvodine Kranjske, ki so 

bili že v Valvasorjevih prvotnih načrtih, še preden se je po Schönlebnovi smrti odločil izdelati 

popolni popis vojvodine.  

»Z 232 stranmi je med srednjeobsežnimi knjigami celotnega dela. Ima tudi 1 prilogo, znameniti 

panoramski zemljevid Cerkniškega jezera med 632. in 633. stranjo, in 7 drugih ilustracij med 

besedilom.« (Reisp, 1983, str. 212)  

 

Nasploh pa so za IV. knjigo značilni številni in dolgi Franciscijevi dodatki in opombe. 

Ponekod večkrat presegajo besedilo glavnega avtorja, Valvasorja. V splošnem je bilo to za 

delo slabo ali vsaj nepotrebno, saj preštevilne opombe v veliki meri naredijo besedilo 

nerazumljivo. Vendar, kot zapiše Reisp v nadaljevanju so določene opombe prinesle 

dragocene podatke. 

»Toda prav Franciscijeve opombe pri Cerkniškem jezeru so sprožile /…/ razpravljanje o naravnih ali 

nenaravnih vzrokih nekaterih pojavov na jezeru, ki se je nadaljevalo še v XI. knjigi pri popisu Cerknice, 

ter je prineslo nekaj izjemno dragocenih podatkov za Valvasorjevo biografijo.« (Reisp, 1983, str. 217) 

 

»Knjige I.–IV. sestavljajo prvi del Slave vojvodine Kranjske. Skupaj obsegajo 752 strani s 54 slikami 

med besedilom in 4 priloge. Z izjemo prve knjige so preostale tri naravoslovne vsebine, toda na 

številnih mestih prinašajo tudi zgodovinske podatke precejšnje vrednosti in obsega.« (Reisp, 1983, str. 

217) 

 

»S V. knjigo se začenja drugi del Slave vojvodine Kranjske. Avtor razmeroma obsežne knjige z 268 

stranmi je Erazem Francisci, kakor pove Valvasor v posvetilu deželnim stanovom in kakor izhaja tudi iz 

same vsebine knjige. Francisci razpravlja v 16 poglavjih o najstarejših prebivalcih oziroma narodih, ki 

so gospodovali na Kranjskem do prihoda Frankov, najprej pa se ukvarja z vprašanjem o domnevni 

poselitvi Kranjske pred vesoljnim potopom. /…/ Franciscijeva V. knjiga je po svetem pismu podana 

zgodovina, močno naslonjena na Schönlebnovo delo Carniolia antiqua et nova, zato ima seveda iste 

pomanjkljivosti, kakršne je že Valvasor očital Schönlebnu, namreč da govori več o tujih kot o domačih 

stvareh.« (Reisp, 1983, str. 217�219) 
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VI. knjiga je po obsegu med najmanjšimi v celotnem delu. Obsega 102 strani. V 11 poglavjih 

poroča Valvasor najprej o »kranjskem in slavonskem« (slovanskem) jeziku, nato o jeziku, 

noši, običajih in navadah na Gorenjskem, običajih in navadah na Dolenjskem, itd. V dodatku 

k VI. knjigi obravnava po kronološkem redu pisatelje, doma s Kranjskega. (Povzeto po: 

Reisp, 1983, str. 221) 

 

Če se nekoliko osredotočimo na vrednotenje Valvasorjevega slovenističnega deleža, ne 

smemo pozabiti, da je od njegovih mladih let in vse do izida Slave vojvodine Kranjske izšlo le 

pet slovenskih knjig, in še te so izključno nabožne vsebine. Valvasor pa je z bistrim očesom 

opazoval navade našega ljudstva in gospodarsko življenje. Storil je vse, kar je lahko, da bi 

bolje spoznal svojo domovino. Njegova ljubezen do Kranjske zemlje in njenih prebivalcev, je 

bila zelo močna. 

Potrebno je omeniti še, da je v drugem delu Slave vojvodine Kranjske zelo obsežna VIII. 

knjiga, v kateri Valvasor na 346 straneh obravnava svetnike, ki so v kakršnikoli zvezi s 

Kranjsko, patriarhe, škofe in redove ter podrobno popisuje župnije. (Povzeto po: Reisp, 1983, 

str. 223 – 229) 

 

Knjige V.–VIII. sestavljajo drugi del Slave vojvodine Kranjske. Skupaj obsegajo 836 strani 

besedila in 2 strani opomb in popravkov, 40 slik med besedilom in 1 prilogo. 

 

»Na 122 straneh IX. knjige obravnava Valvasor ustavno in upravno ureditev dežele in kranjske 

plemiške rodbine. Sestavni del te obravnave so tudi prikazi plemiških grbov. Vso snov je razdelil avtor 

na 12 poglavij, v katerih je najprej prikazal dostojanstva, oblasti in službe v deželi v splošnem in nato 

posebej tudi dedne službe, torej kratko ustavno in upravno ureditev.« (Reisp, 1983, str. 232) 

 

Po vseh zapisih sodeč je Valvasor stremel k zgodovinski resnici, razumljivo pa je, da se mu to 

ponekod ni posrečilo povsem. Vendar njegova želja po objektivnosti je tudi preprečevala, da 

bi v objavah prišlo do zavestnih ponaredb (povzeto po: Reisp, 1983, str. 233). Nekateri 

zgodovinski zapisi so dragoceni, ker temeljijo na arhivskih virih, ki so danes izgubljeni.  

 

»Iz sestave besedila in nekaterih opazk je razvidno, da je Valvasor izpiske iz virov pošiljal Francisciju 

in da je ta iz njih sestavljal zgodovinski prikaz. Iz besedila je razvidno tudi, da je imel Valvasor kopista 

ali kopiste, ki so mu zbrano gradivo prepisovali. Na nekatere nejasnosti ali na slabo čitljiva mesta v teh 

prepisih je Francisci zaradi naglice pri tiskanju Slave vojvodine Kranjske in zaradi počasnih zvez z 
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oddaljenim glavnim avtorjem opozarjal šele v dokončno natisnjenem delu. Iz postopka pri sestavljanju 

X. knjige in iz zgradbe njenega besedila Franciscija sicer ne moremo imeti za avtorja knjige, ker je 

delež po Valvasorju zbranih arhivskih podatkov v drugi polovici knjige po tehtnosti in obsegu odločno 

prevladal. Še najbolj bi ustrezalo resnici, če rečemo, da je Francisci knjigo sestavil, in to po literaturi in 

izpiskih iz arhivov, ki jih je bil dobil od Valvasorja.« (Reisp, 1983, str. 239) 

 

»XII. Knjiga. Opisuje turške in krščanske obmejne kraje na Hrvaškem, zlasti trdnjave, za katere je 

Kranjska že skozi dvoje stoletij žrtvovala toliko denarja in krvi. Na 134 straneh, ki so razdeljene v 13 

poglavij.« (Reisp, 1983, str. 245) 

 

»Ker XII. knjiga ne sodi k četrtemu delu Slave vojvodine Kranjske, ampak mu je samo privezana, se 

torej četrti, zadnji del začenja s XIII., nadaljuje s XIV. in končuje s XV. knjigo. Vse tri omenjene knjige 

imajo isto značilnost, so zgodovinske, pisane v obliki letopisov. /…/ Na začetku poseže XIII. Knjiga 

/…/ v prazgodovino Kranjske. Na 112 straneh s 15 slikami in 6 poglavjih govori o Argonavtih, Jazonu 

in ustanovitvi Emone … « (Reisp, 1983, str. 247) 

 

»V XV. knjigi so letopisi Kranjske pod avstrijskimi vladarji. Zadnja knjiga Slave vojvodine Kranjske s 

314 stranmi ni le ena od obširnejših, ampak tudi ena od tistih, ki temelje na bogatih arhivskih virih.« 

(Reisp, 1983, str. 251) 

 

Slava vojvodine Kranjske je bila, ne samo vir navdiha, temveč tudi zakladnica motivov za 

literarna dela, znanstvenikom ter literatom, kot so: France Prešeren, Janez Trdina, Josip 

Jurčič, Anton Aškerc, Ivan Tavčar, in manj uglednim pesnikom in pisateljem. Prav v XV. 

knjigi je Valvasor med drugim zapisal zgodbo, ki je kasneje kot Prešernova balada Povodni 

mož postala znana vsakemu Slovencu. (Povzeto po: Reisp, 1983, str. 253) 

 

»Celotno delo končuje abecedno stvarno kazalo na 62 neoštevilčenih straneh. Sledita še list s 

tiskovnimi popravki in v izvirniku redko ohranjeni dodatek z navodilom knjigovezu. Knjige XIII do XV 

sestavljajo četrti del Slave vojvodine Kranjske, ki mu je spredaj privezana še XII. knjiga. Obsegajo 134 

in 610 ločeno oštevilčenih strani in 70 neoštevilčenih strani registra, opomb, tiskovnih popravkov in 

navodila knjigovezu. Skupaj ima zadnji del 814 strani, 5 prilog in 64 slik med besedilom.« (Reisp, 

1983, str. 257) 

 

Slava je v svoji dokončni obliki nastajala nekako štiri leta. V letih od 1686 do jeseni 1689 so 

bili štirje deli z intenzivnim naporom Valvasorja in Franciscija pripravljeni za natis.  Tako je 

nastala zakladnica vsakovrstnih podatkov. Kateri nam koristijo še danes. 
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Ob vsem tem se nam zastavlja zanimivo vprašanje, kako in kje je Valvasor kupoval knjige? 

Nedvomno je precej literature prinesel s svojih številnih potovanj. Anja Dular zapiše, da je v 

svoji knjižnici na gradu imel knjigotrške kataloge frankfurtskih sejmov, po vsej verjetnosti je 

lahko knjige kupoval tudi na takšnih prireditvah, ki so bile v mestu ob Maini dvakrat letno že 

od 16. stoletja dalje.  

»V sedemdesetih letih 17. stoletja pa je Ljubljana dobila prvo knjigarno. Na pobudo deželnih stanov je 

namreč Janez Ludvik Schönleben pridobil uveljavljenega salzburškega tiskarja in knjigotržca Janeza 

Krstnika Mayra, da je odprl podružnico v Ljubljani. Leta 1678 se je ta predstavil kranjski prestolnici z 

dobro založeno knjigarno, v kateri je ponujal 2.566 različnih del.« (Dular, 2002, str. 263) 

 

 

4.1 Prevod zelo pomembnega dela naše preteklosti  

 

Če se nekoliko osredotočimo na današnja novejša spoznanja in prevode Slave vojvodine 

Kranjske, ugotovimo, da je neprecenljiv vir podatkov za nadaljnje raziskave.  

 

»Leta 2009 je izšel prevod prve knjige v slovenščino. Oktobra leta 2010 pa izide druga knjiga v 

domačem jeziku. Sicer Valvasor in njegov soavtor Francisci pišeta lep nemški jezik 17. stoletja, vendar 

je jezik z vidika današnjega pomena in razumevanja dokaj težaven. Uporabljenih je veliko arhaizmov. 

Poleg omenjenega pa Valvasor uporablja baročni slog s številnimi pridevniki, prislovi, členi in 

sinonimi.« (Prevajanje Valvasorja, 2009) 

 

V obravnavanem diplomskem delu je bil poudarek na slovenskih izrazih, vendar so imeli 

prevajalci ne malo dela z zgodovinskimi slovarji in starimi enciklopedijami pri prevajanju 

nemških besed iz 17. stoletja. Kot je omenil Tomaž Čeč, vemo, da se jezik zelo hitro 

spreminja in določeni izrazi čez čas popolnoma odmrejo. 

 

Naj podam nekaj primerov prevajalcev: 

»curiosus pomeni  a) skrben, b) radoveden, c) kuriozen, čuden. Beseda Scribent je bila v 17. stoletju 

slogovno nevtralna, v sodobni nemščini pa je beseda Skribent skrajno ironična. Curiose Scribenten torej 

pri Valvasorju pomenijo skrbne pisce in ne morda čudaških pisunov. Beseda Gelegenheit na primer 

nastopa še v starem pomenu lega, a tudi že mestoma v pomenu priložnost � to pa je edini pomen, ki je v 

današnjem jeziku še ohranjen. Begriff samo tu in tam že pomeni pojem tako kot v sodobni nemščini, 

večinoma pa pomeni obseg. Naj tu naštejemo še nekaj posebej markantnih primerov, ob katerih se bo 

ustavil vsak, ki bo vzporedno bral original in prevod: auswendig � zunanji, površinski, Beduncken � 

presoja, strokovno mnenje, erledigen � osvoboditi, gestaltsam � temu primerno, glaubmäßig � 
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prepričljiv, verjeten, hinterstellig � preostal, Ruch � vonj, Scherz � igra, schier � komaj, Spruch � 

izjava, Vergeltung � plačilo, vergnügen � zadostovati, versucht � izkušen,  Vorgeben � trditev, 

zatrjevanje. Včasih gre preprosto samo za neustaljen 

pravopis: Dinte namesto Tinte, Igel namesto Blutigel ali Blutegel, torej Egel, pijavka. Še najmanj 

presenetljivo je, da so poleg običajnih strani neba za »vzhod, zahod, sever in jug« obstajala še 

imena Aufgang, Niedergang, Mitternacht in Mittag.« (Prevajanje Valvasorja, 2009) 

 

Če torej sklenemo četrto poglavje, lahko rečemo, da je Valvasorjevo delo neprecenljivo še z 

današnjega pogleda. Na nekakšen način lahko Slavo vojvodine Kranjske povežemo tudi s prvo 

slovensko knjigo, saj imata obe neprecenljivo vrednost in pomen. Smiselno pa je opomniti, da 

Slava vojvodine Kranjske ni edino Valvasorjevo delo.  

 

Po dolgih letih smo dočakali tudi prevod prve Valvasorjeve knjige od vseh štirih v sodobni 

slovenski jezik. V celoti bodo knjige prevedene leta 2012. Po vsej verjetnosti se prevodov ni 

nihče lotil prej zaradi težavnosti in obsega dela. Največji problem najverjetneje predstavljajo 

nemški izrazi, kateri imajo danes drug pomen. Ne glede na težave si je Slava vojvodine 

Kranjske pridobila še dolga leta zaznamek vira učenosti. 
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5 JEZIK, KOT GA VIDI VALVASOR V ŠESTI KNJIGI SLAVE VOJVODINE 

KRANJSKE 

 

V svojem delu (Slovenski jezik v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske) je Gerald Stone 

pripomnil, da če upoštevamo specializiran značaj Valvasorjevega besednjaka, je povsem 

verjetno, da gre v mnogih primerih za prvi zapis določene besede (povzeto po: Stone, 1990, 

str. 235). Pripomnil je še, da ni pomembno samo dejstvo prvega zapisa neke besede, ampak 

tudi njene semantične lastnosti, posebno, če imamo vsako slovensko besedo za kulturno-

zgodovinski dokument.  

»Na primer besedo kolač najdemo pri Megiserju, vključno z njenim prevodom v nemški, latinski in 

italijanski jezik. Pri Valvasorju pa najdemo cel odstavek, ki obsega podroben popis. Vendar je v Slavi 

veliko besed, ki jih Megiser ni zapisal.« (Stone, 1990, str. 235) 

 

Zanimivo je, da Martina Orožen zaključi svoje delo z mislijo, da je:  

»Valvasor nedvomno ob soočanju s središčno kranjščino prepoznaval druge pokrajinsko narečne tipe 

slovenskega jezika. Od središčne podobe se mu oddaljujejo govori primorske narečne skupine, ki so mu 

težje prepoznavni, vendar jih dobro ločuje od hrvaških (v Beli krajni) in »dalmatinskih« govorov v Istri, 

itd.« (Orožen, 1996, str. 309) 

Pravi Kranjci so zanj Gorenjci, Dolenjci in pripadniki rovtarske narečne skupine.  

 

Nato Martina Orožen k temu pripomni še:  

»Njegova opažanja o jezikih in narečjih Kranjske so pa tudi za jezikoslovca teoretično zanimiva, saj 

naravnost z vidika sodobne kulturološke semiotike (jezik, noša, šege, običaji) načenja vprašanja dvo- 

celo trojezičnosti ob sožitju z vrsto krajevno izoblikovanih narečij »kranjske slovanščine« v enem 

deželnem prostoru. Tembolj dragoceno je, da se je do teh spoznanj dokopal kot nejezikoslovec, na 

podlagi drugotnih razločevalnih kriterijev.« (Orožen, 1996, str. 309) 

 

Gerald Stone navaja v svojem delu, da se je v velikem delu šeste knjige Slave Valvasor 

posvetil slovenskemu jeziku, ter da ga Valvasor primerja z drugimi slovanskimi jeziki, 

posebno z ruščino.  

 

Piše, da se na Kranjskem ne govori povsod enoten jezik, ker so se tam naseljevali različni 

narodi, vendar vladata povsod dva jezika, namreč slovenski in nemški. Nemščina je v rabi 

večinoma le pri plemičih in izobražencih, medtem ko slovenščino uporabljajo kmetje in drugi 

preprosti ljudje. (Povzeto po: Stone, 1990) 
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Vendar, kot zapiše Martina Orožen, je o razmerah med jeziki na Kranjskem govoril 

ravnodušno, neprizadeto, s čimer se popolnoma strinjam, saj jezike omenja nekako 

mimogrede. V resnici ni imel namena opisovati jezikov, vendar tudi to sodi pod opis Kranjske 

dežele:  

»O razmerjih med jeziki na Kranjskem govori ravnodušno, neprizadeto – kot državljan Evrope, kot 

načitan mož velikega rimsko-nemškega cesarstva. Pogodil se je s tezo nemških humanistov, da je 

slovanščina le del germanščine. Slovani, imenovani Vendi, Vindi – so del germanskih Vandov. Kak lep 

primerek fantastične, ideološko nabite etimologije.« (Orožen, 1993, str. 306) 

 

 
5.1 Kranjski in slovenski jezik  
 
Valvasor zapiše, da se na Kranjsko priseljujejo novi ljudje in tako se v jeziku začnejo 

uporabljati novi izrazi. Zato se na Kranjskem ne govori enoten jezik. Sicer pa, da prevladujeta 

dva jezika, in sicer slovanski in nemški jezik. Nemški jezik je v rabi večinoma le pri plemičih 

in izobražencih, tudi vse uradne zadeve potekajo v tem jeziku. Slovanščino (slovenščino) pa 

uporabljajo kmetje in drugo preprosto ljudstvo. Lahko zapišemo, da je Valvasor »krivec«, ki 

je v knjige prinesel zmotno predstavo, da kmetje govorijo slovensko, meščani pa nemško. 

Pisal je z nekoliko drugačnega vidika. Torej Valvasorja je potrebno brati z očmi človeka iz 

17. stoletja. Imel je v mislih, da večina kmetov nemško govori, vendar je ne razume. 

 

Valvasorjeva misel, kot jo poročata Gerlanc in Rupel (1984, str. 111): 

»Ko se novi prebivalci pridružijo starim, se poleg starega jezika radi pojavljajo in pridejo v navado 

novi. Zato se tudi na Kranjskem ne govori povsod enoten jezik, ker so tod različni narodi ne le prehajali, 

temveč se tudi naseljevali in ker so dandanes naseljeni tu ljudje različnih narodnosti. Vendar vladata 

prav povsod dva jezika, namreč slovanski in nemški. Le-ta pa je v rabi večinoma le pri plemičih in 

izobražencih; tudi vse pravne zadeve se vodijo v nemščini, vsi spisi in pisma se pišejo v tem jeziku. 

Slovanščino pa uporabljajo kmetje in drugi preprosti ljudje.  

Da je slovanščina eden poglavitnih jezikov, je znano in dovolj izpričano z mnogih piscev potrdilom.« 

(Gerlanc in Rupel, 1984, str. 111) 
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Po vsej verjetnosti je Valvasor, iz zapisov sodeč, menil, (višji sloji = nemščina, nižji sloji = 

slovenščina). To je potrebno razumeti z vidika naslovnika, ki ga je Valvasor imel pred očmi: 

torej bralca, ki ga zanima, kateri jezik bo potreboval, če se bo odpravil v Vojvodino Kranjsko. 

Tako zapiše Kozma Ahačič ter nadaljuje,  

»Pri bolj izobraženih se mu bo obnesla nemščina (tudi če znajo poleg nje še slovansko), za stike z 

ostalimi pa bo potreboval slovenščino. Drugi navadni ljudje (»andere gemeine Lippe«) je namreč 

oznaka, ki zajema kar precej širok srednji sloj (torej tudi meščane oziroma tudi pismene ljudi).« 

(Ahačič, 2009, str. 575) 

 

Nato Valvasor še zapiše, da Matjaž Quaden, bakrorezec in zemljepisec v svojem 

Kozmografičnem priročniku trdi, da se v Evropi noben jezik ne razteza tako daleč, kakor 

slovanski jezik. Zatem opiše kraje, kjer je ta jezik prisoten.  

 

Poglejmo podrobneje Valvasorjev zapis (Gerlanc in Rupel, 1984, str. 111): 

»Med njimi potrjuje zlasti Matjaž Quaden, v svojem Enchiridio Cosmographico, da se v Evropi noben 

jezik ne razteza dalj od slovanskega, zakaj le-ta se začenja pri Beneškem in sega do Severnega morja, 

vstran pa približno do Ponta Euxina, t. j. do Črnega morja; govori se torej v Istri, na Hrvaškem, v Bosni, 

na Moravskem, Češkem, v Lužici, Šleziji, na Poljskem, Litovskem, Pruskem, Ruskem v Moskvi in dalje 

do Švedskega, potem na Bolgarskem in tam okrog, dà, celo do Carigrada, kjer da je na sultanovem 

dvoru zelo v rabi.« (Gerlanc in Rupel, 1984, str. 111) 

 

Na turškem dvoru govorijo slovanski jezik, kar so trdili že prej. Ne smemo tega razumeti, kot 

da je bil prvi dvorni jezik Turkov, kajti »slovanščina« se je uporabljala poleg drugih jezikov.  

V navadi je, da se na velikih gradovih uporablja več jezikov, ne samo kot deželni ali narodni 

jezik, temveč tudi drugi jeziki, ki so bili za tisti čas slavni, prestižni. Popotniki pa 

pripovedujejo, da dodajajo dvorjani na turškem dvoru zaradi lepših lastnosti turškemu jeziku 

veliko arabskih in perzijskih izrazov.  

 

Martina Orožen je v svojem delu Janez Vajkard Valvasor o slovenskem jeziku zapisala 

ugotovitev, da Valvasor slovenščino opredeljuje po državnih tvorbah, kneževinah, po 

upravnih enotah, ne po izoblikovanosti individualnih slovanskih jezikov, čeprav so se o tem 

že pred njim natančneje izrazili Herberstein (Moskovski zapiski 1549), Adam Bohorič 

(Zimske urice 1584), pa tudi Trubar glede jezika v slovenskih deželah Avstrije. Vendar meni, 

da polihistorja prevzema predvsem prostorska razsežnost slovanščine. (Povzeto po: Orožen, 

1993, str. 306) 
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Tu lahko pojasnimo problem razumevanja med pomenom slovanski/slovenski, kar nam 

slikovito ponazori Kozma Ahačič v svojem delu Zgodovina misli o jeziku in književnosti na 

Slovenskem: protestantizem: 

»Za povprečno izobraženega (ki je bil za današnja pojmovanja seveda slabo izobražen) in za vse 

neizobražene ni bila razlika med posameznimi slovenskimi narečji nič manjša kakor razlika med 

posameznimi slovanskimi jeziki, kot jih pojmujemo danes. Prag znanja, ki se je pojmoval kot 

»razumevanje določenega jezika«, pa gotovo ni bil tako visok, da na primer znanje slovenščine ne bi 

omogočalo tudi osnovnega obvladovanja drugih slovanskih jezikov.« (Ahačič, 2007, str. 231) 

 

Nato zasledimo, da je najlažje razumeti mesto slovenščine tedanjega evropskega 

intelektualca, če si ogledamo opis »ilirskega jezika« v delu Mithridates Conrada Gesnerja 

(1555), ki opisuje »vse tedaj znane jezike«: 

»Med tistimi, ki govorijo ilirski jezik, najprej omenja Moskovite, Slovence (Sclavi), Čehe, Poljake in 

Litvance. /…/ Imenujemo ga lahko tudi slovanski (Slavonica, Sclavonica), Nemci pa imenujejo tiste, ki 

govorijo ta jezik Wenden/Winden, jezik pa Windisch. /…/ Slovenci so (deloma zgolj teritorialno) 

označeni z naslednjimi poimenovanji: Karni (Carni), Kranjci (Carniolani), Korošci vse do Drave 

(Carinthii usque ad Dravum), Istrani (Iſtri[i]), del Panonije (Pannoniae pars), Štajerci pod Gradcem 

(Stirii infra Gretzium), hkrati pa tudi Slovenci (Sclavi, Slavi).« (Ahačič, 2007, str. 232) 

 

V nadaljnjem besedilu Kozme Ahačiča zasledimo še vrsto primerov med pomeni izrazov, kot 

so jezik, narečje in govor: 

»Takšne (lahko bi rekli kar sistematične) nedoločenosti pri jezikovnih oznakah se moramo zavedati tudi 

pri obravnavi različnih izjav slovanskih protestantskih piscev in biti do jezikovnih oznak slovansko, 

slovensko, itd., ter jezik, narečje, govor vselej kritični. Nejasnost pojmov so namreč v svoj prid večkrat 

uporabljali tudi tisti tedanji pisci, ki so se sicer zavedali razlike med slovenščino in ostalimi slovanskimi 

jeziki ter med jezikom in narečji.« (Ahačič, 2007, str. 232) 

 

Valvasor opiše tudi izumitelja slovanskih črk, pravi, da ni povsem znano, kakšne črke so 

nekoč uporabljali za ta jezik – slovanski jezik. Le Hermannus Fabrionius (teolog) piše, da je 

izobražen Slovan,10 po imenu Metod, izumil hrvaške in slovanske črke in prevedel Sveto 

pismo v materni jezik. Vendar se to odkritje pripisuje tudi drugemu slovanskemu škofu Cirilu.  

(Povzeto po: Gerlanc in Rupel, 1984, str. 111) 

 

 

                                                 

10 Pripadnik indoevropske skupine ljudstev. 
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Valvasor spretno zapisuje že nekatera znana zgodovinska dejstva, kot je na primer glagolska 

pisava. Zapiše, da cirilski pisavi pravijo glagolska in je zelo v rabi na Hrvaškem ter v 

Dalmaciji.  

Naj bi jo izumil sv. Hieronim,11 ki je bil rojen v Stridonu. Prvo cirilsko pismo je bilo v rabi v 

Carigradu na turškem cesarskem dvoru. Uporabljali so ga janičarji. To pismo se je uporabljalo 

tudi v Bosni ter na Ruskem in Moskovskem. Zapiše, da sam ima nekaj knjig, ki so natisnjene 

v tej pisavi.  

 

Nato Valvasor natančno opiše cirilsko pisavo oziroma abecedo. Cirilska abeceda vsebuje 

devetintrideset črk, ki si ne sledijo kot latinske. Primerja jo z glagolsko abecedo, ki jo je po 

cirilski izumil sv. Hieronim. Ta pa ima samo dvaintrideset črk. Prav s temi glagolskimi 

črkami je tiskan misale ali mašna knjiga, iz katere duhovniki berejo svoje maše. Ti misali se 

tiskajo v Rimu. V teh krajih (na Kranjskem) so rabili le glagolsko pismo,12dokler ni 

izobraženi luteranski pridigar Primož Trubar prvi izumil pisanja kranjščine ali slovanščine z 

latinskimi črkami. Nato je Jurij Dalmatin, tudi »evangelijski pridigar (ali luteranski) pridigar«, 

napisal stari testament tudi v latinski pisavi. Valvasor določene črke prepiše iz Bohoričeve 

slovnice in to je po sto letih prvi odmev na to slovnico na slovenskem. Tukaj je Valvasor 

prevedel besede v nemščino in dodal nekatere nove besede v slovenščini. Temu bi tudi lahko 

rekli, da je še en dokaz, da je Valvasor nekoliko obvladal slovenski jezik. 

 

Valvasor želi v nemški jezik prevesti le nekaj opomb in navodil. Nato poda primere za 

posamezne črke kot, so H, L, SH. Poleg poda tudi konkretne primere za izgovorjavo 

posameznih črk. Za črko l pravi, da se mora debelo izgovoriti.13
 

 

Smotrno je povzeti dobesedno Valvasorjevo misel, ki podaja natančne primere za lažje 

razumevanje jezika:    

»Menim, da ni potrebno, da bi v nemščini pojasnjeval vsa ta pravila in navodila, zlasti ker se v 

kranjskem jeziku ne piše drugače kot z zgoraj opisanimi latinskimi črkami. Ponemčil bom le nekaj 

opomb in opažanj. Črka H (ali h) se mora v kranjskem jeziku izgovarjati prav kakor ch ali grški χ.  

                                                 
11 Sv. Hieronim: cerkveni oče, ok. 320-420, prevajalec Sv. pisma v latinščino, je bil rojen v Stridonu; ta kraj ni 
lokaliziran. Hieronim pa ni imel nobenega opravka s slovanskim pismom in bogoslužjem; to je le stara legenda. 
12 Valvasorjeva napačna kombinacija; glagolizem je Valvasor posplošil v preteklost. 
13 »Opis izgovora črke l najdemo samo v prvih treh Trubarjevih delih in pri Bohoriču. Izraz debel je dobesedni 
prevod latinske oznake za trdi ł (crassus). Nemščina, italijanščina in latinsščina takega glasu ne poznajo, poznal 
pa ga je Trubar � kot pravi sam � iz (govorjene) »bezjaščine« in madžarščine.« (Ahačič, 2007, str. 227) 
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To je treba tu zato posebej navesti, da bi se dala lastna imena (nomina propria) tistih krajev, ki se v tem 

delu navajajo, prav brati in izgovarjati. I je v latinščini in tudi v kranjščini včasih consonans ali 

soglasnik. L ali l mora človek včasih debelo izgovoriti, nekako dvojno, zlasti na koncu, npr. v besedi 

debel. Q, q se večinoma uporablja malodane samo v tujih izposojenkah, npr. Quirinus, Quintilianus, 

Quitinga itd. X, kranjski jezik ne rabi, razen v tujih besedah ali tujih lastnih imenih, kot sta npr. 

Xenophon, Xerxes itd.  Sh se bere kakor Sch torej Shala kakor Schala ('šala'), Shula kakor Schula ('šola') 

itd. Sh je namreč posebna črka kranjskega jezika, a se vedno izgovarja kakor Sch; tako se tele besede: 

Shaba ('žaba'), Shena ('žena'), Shélzh ('žolč'), Shivina ('živina') izgovarjajo, kakor bi pisali Schaba, 

Schena, Schelzch, Schivina. Če pa stoji namesto ſ pred h črka z, tedaj se prednji zlog izgovori nekoliko 

ostreje in bolj trdo; kadar izgovori Kranjec Zhapla ('čaplja'), Zhelu ('čelo'), Zhudu ('čudo'), tedaj se glasi 

kakor Tscapla, Tschelu, Tschudu. Zloge, ki naj se izgovarjajo dolgo in s povzdignjenim glasom, 

naglasimo ali označimo z akutom ali ostrivcem, kakor v naslednjih besedah: délam ('delam'), peilám 

('peljem'), itd. Na ta način se da najlažje zapomniti različen pomen nekaterih, sicer enako se glasečih 

besed; tako na primer: če je predzadnji zlog besede poléti naglašen, pomeni toliko kakor 'poleti' ali 'v 

poletju'; sicer pa, če tega zloga ne naglasimo ostro in visoko, pomeni toliko kakor 'poletel bo'. Treba je 

tudi opomniti, da se v kranjskem jeziku označujejo nekateri predlogi (praepositiones) s tem, da se 

posamezne črke postavijo pred besedo, tako H, K, S in V, kadar stojijo ne kot samoglasnik, temveč kot 

soglasnik. Da se laže spoznajo, se piše spredaj apostrophus ali spiritus lenis (opuščaj /.../), npr. h'zérkui 

'k cerkvi', k'ozhetu 'k očetu', s'materio 'z materjo', v'zherkou 'v cerkev'.« (Ahačič, 2009, str. 578) 

 

Nato Kozma Ahačič zapisano komentira, da so Valvasorjeve opombe pod in med besedilom 

namenjene bralcu nemškega črkopisa in da želijo olajšati razumevanje Bohoričevega besedila 

tudi tistim, ki ne znajo latinsko.  

»Edina zadrega, v kateri se je zato znašel Valvasor, je bila ta, da je pod vplivom nemščine zanemaril 

razliko med [ž] in [š], ki ima v slovenščini pomenonosno vlogo, in zato oba glasova prečrkoval kot 

»nemški« sch. Verjetno zato v nemškem besedilu ni ohranil tudi razlikovanja med ſh in sh, kakor ga ima 

v latinskem besedilu.« (Ahačič, 2009, str. 578) 

 

Valvasor omeni tudi naglaševanje z ostrivcem in opozori na pomene besed glede na 

izgovorjavo. Zdelo se mu je pomembno, da opozori, da se v kranjskem jeziku nekateri 

predlogi označujejo tako, da se pred črke h, k, s in v, kadar stojijo pred soglasnikom, spredaj 

piše opuščaj. Npr. h' zerkui, k' ozhetu, s' materio … 
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Valvasor besedilo zaključi z:  

»Drugih observationes ali opomb, kakršnih je za slovenski/slovanski jezik še več potrebnih, ne bom tu 

dodajal, zakaj moj namen ni, da bi napisal slovnico ali popoln nauk o pisanju in jeziku. Že nekaj let pa 

se ta jezik govori zelo nepravilno in vsak dan napačneje – ponekod bolj, drugod manj, zlasti pa v 

Ljubljani in na Gorenjskem. Do tega pride zato, ker se zelo meša z nemščino, kakor na primer:« 

(Ahačič, 2009, str. 578�579) 

 

Nemško  pokvarjeno [nepravilno] Pravilno kranjsko 

Leiter  Luitra    Stop 

Tausend  Tausent    Jeser 

Tischtuch Tishtah    Part 

Ein Storg Storkla    Zhapla 

Spazieren gehn  Spanzirat   Sprehajat 

Frühstücken Frustukat   Saitèrkuat   (Gerlanc in Rupel, 1984, str. 112) 

 

 

Martina Orožen v svojem delu pripiše o večjezičnosti Kranjske, za katero pravi, da je zelo 

naglašena:  

»prav v tem je posebna slikovitost, mikavnost dežele. Kaže se mu kot posledica  »mirnega« 

priseljevanja življa od treh strani: s severa nemškega, od zahoda romanskega, od juga � posebej od 

časov turških vpadov - slovanskega. Sožitje priseljencev s (prvotnimi) slovanskimi kranjskimi deželani 

je nakazano kot nevznemirljivo dejstvo. Valvasorja čudi pravzaprav le nesorazmerje: majhna dežela – 

velika pestrost jezikov in dialektov po vseh petih delih dežele … Pojav, ki mora zanimati učeni svet 

Evrope, za katerega piše Slavo.« (Orožen, 1993/1994, str. 305) 

 

Vendar temu Kozma Ahačič dodaja, da naj bi imel Valvasor ostro stališče do nepravilnosti 

slovenskega jezika zaradi vdora nemških izrazov. Jezik naj bi bil zaradi takšnih nepravilnosti 

podoben kakemu pološčenemu, z barvami okrašenemu predmetu: nepravilnosti torej 

slovenščine ne grdijo, ampak jo delajo (zlasti za bralca Valvasorjevega dela) še bolj zanimivo 

in pisano.  

»Takšno, za Valvasorja kot zbiratelja vsega nenavadnega, značilno mnenje ima korenine v 

Schönlebnovem predgovoru iz leta 1672. /…/ Nepravilno dojema Valvasor kot zanimivo in s tem kot 

nekaj pozitivnega. Pravilno pa dojema kot domače v smislu slovenskosti/slovanskosti besedja. 

Schönlebnovo misel o tem, da lahko tudi nemške tujke štejemo za domače, ker Kranjska ni sestavljena 

iz čistih Slovanov, ampak Germanov in Slovanov, je Valvasor še dodatno razširil: tuje besede v 

slovenščino prinaša dejstvo, da na njenem območju živi več narodnosti; hkrati pa to ni nič nenavadnega 

ali neprestižnega, saj ima enako tudi nemščina veliko francoskih in latinskih tujk. Po Valvasorjem 
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mnenju takšni vplivi celo dodatno prispevajo k dialektalni pestrosti slovenskega ozemlja.« (Ahačič, 

2009, str. 579) 

 

In nenazadnje je Gerald Stone zapisal v svojem delu, da je v šesti knjigi zaslediti tabelo z 

molitvijo Očenaš v latinščini in v trinajstih slovenskih jezikih. Vir te tabele je v glavnem 

podobna tabela v Bohoričevi slovnici iz leta 1584, ki pa vsebuje Očenaš le v šestih slovenskih 

jezikih.14   

»Tudi Bohoričevo tabelo s slovenskim pravopisom je Valvasor prevzel skoraj brez sprememb, edini 

dodatek je ponovitev pravila, da se nemški ch piše v kranjščini kot h, to pa zato, da bi bralec pravilno 

izgovarjal krajevna imena v njegovem delu. In zares Valvasor, z redkimi izjemami, piše v Slavi 

slovenske besede v bohoričici. Včasih pa opazimo, da se krajevna imena pišejo na oba načina, npr. 

»Bushina (oder Buſchina)« « (Stone, 1990, str. 234) 

 

Vendar Kozma Ahačič dopolnjuje, da naj bi bil prepis opisa »latinskokranjske pisave«, kakor 

jo najdemo v Bohoričevi slovnici, po več kot 100 letih prva neposredna sled, ki jo je pustila 

Bohoričeva slovnica v ohranjenih slovenskih besedilih.  

 

Tukaj se mnenja razlikujejo, saj naj bi Valvasor naredil nekaj večjih in nekaj manjših 

popravkov, katerih namen je bil predvsem nekoliko poenotiti in okrajšati Bohoričevo 

besedilo. Takšno besedilo nato ni vplivalo na nobeno nadaljnje slovnično delo v 17. ali 18. 

stoletju. Valvasor je, glede na Bohoričevo besedilo, spremenil naslednje: 

• med velike in male črke je dodal piko; nekatere male začetnice je spremenil v velike in obratno; v 

slovenskih primerih pri abecedi je najprej dosledno rabil samo i (tudi za j) – šele pri opisu rabe črke j je 

to črko tudi dejansko rabil; podobno je dvakrat rabil u namesto v, je pa uvedel tudi veliki U, ki ga 

Bohorič še nima (namesto njega rabi V); izpustil je vse glagolske primere in po en nemški ter hebrejski 

primer; 

• izpustil je Bohoričev uvodni odstavek o sestavljenih črkah (ſh, sh, zh, ſhzh), pri sestavljenih črkah pa je 

spustil tudi odvečne latinske primere ter glagolske ustreznice; 

• izpustil je Bohoričevi poglavji o delitvi črk in številski vrednosti črk;  

• v poglavju o rabi krativca je dodal primer ſmèrt; 

• močno je skrajšal primere pri rabi opuščaja – glede na Bohoričeve je ohranil samo primere h'zerkui, 

k'ozhetu, s'materio, u'zherkou, pri čemer se mu je pri zadnji besedi zapisala napaka, saj je namesto z 

rabil zh; 

• izpustil je celotno Bohoričevo 1. in 2. opombo glede pisave opuščaja (v'ola, k'Adamu); takšen način 

pisave se namreč ni uveljavil, Valvasor pa je vendarle prepisoval z določenim razmislekom; 

                                                 

14 Adam Bohorič, Arcticae horulae succisivae …,Wittenberg 1584, str. 35–39. Faksimile, Ljubljana 1970. 
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• pri opisu razlik med j in i je izpustil tri slovenske primere (jidi, Iunak, ſvoj; BH 1584: 33) ter podatek o 

številu zlogov (dvozložnica, enozložnica).  (Ahačič, 2009, str 577) 

 

V naslednjem poglavju Jezik, noša, šege in navade na Gorenjskem, Valvasor zapiše, da je 

med Gorenjci slišati tri vrste jezikov; kranjščino, pravo nemščino in mešanico kranjščine in 

nemščine. Tretja vrsta govorice se govori le v vasi Bitnju.  

»Vendar se ta mešanica govori le v vasi Bitnju, ki prednjači po dolžini vsem mestom v državi. /…/ 

Kdor hoče razumeti ljudi v tej vasi, mora znati tako kranjsko kot nemško, ker mešajo prebivalci te dolge 

vasi pri govorjenju oboje med sabo. Toda pri trgu Beli peči in tam blizu govoré čisto nemščino, brez 

vsakršne kranjske besede, drugače govore po vsem Gorenjskem lepo po kranjsko, razen v tistih krajih, 

ki mejijo na Koroško, zakaj tam izgovarjajo prav surovo in vlečejo besede po slovanskem načinu prav 

na dolgo.« (Gerlanc in Rupel, 1984, str. 113) 

 
 
V poglavju šege in navade na Dolenjskem, kjer opisuje Dolenjsko in njen jezik, zapiše, da 

Dolenjci živijo v drugem delu dežele in govorijo kranjski jezik, vendar v vsakem kraju 

drugače. Nato, da Uskoki in Vlahi ne srednjem Kranjskem govorijo vlaški jezik. Ta jezik pa 

se od hrvaškega razlikuje le nekoliko. V primerjavi s kranjskim jezikom pa ima nekaj več 

razlik. Opiše tudi jezik in šege Kočevce kateri vsi govorijo nemški jezik, vendar ta jezik 

izgovarjajo precej trdo, kakor kmetje na Frankovskem. Njihovega jezika ni lahko razumeti, 

oni pa razumejo vsakega Nemca. Opazoval je tudi jezik in navade Hrvatov na Kranjskem, 

zapiše, da je hrvaški jezik na Kranjskem prava hrvaščina in da se od kranjskega jezika 

nekoliko razlikuje. Nikakor pa ni pozabil na Vipavce s katerimi se Kranjci jezikovno ne 

ujemajo popolnoma glede izgovora samega; drugače pa je v jeziku razlika majhna. Jezik 

Kraševcev pa je precej trd jezik, ponekod govore zelo nerazumljivo, da jih človek komaj 

razume. Rečani pa v različnih krajih različno govore. Pri njih je dalmatinski jezik najbolj 

pogost, vendar v vsakem kraju nekoliko spremenjen. Jezik, šege in navade Istranov, Istrani 

govore dva jezika. Prvi je istranski, ki se ujema z dalmatinskim jezikom, in drugi je 

italijanski, ki ga ne uporabljajo najbolje.  

 

Iz zgornjih opisov smo videli Valvasorjev pogled na geografsko opredelitev, predvsem pa 

jezikovno razgibanost Kranjske dežele in njenih prebivalcev. Nadalje pa sledi analiza 

slovenskih izrazov, kateri se pojavljajo v Slavi vojvodine Kranjske in vodijo v domnevo, da je 

Janez Vajkard Valvasor imel znanje o slovenskem jeziku. 
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6 ANALIZA SLOVENSKIH IZRAZOV 

 

Janez Vajkard Valvasor se je na številnih mestih opredeljeval do vprašanj v zvezi s 

slovenskim (oziroma slovanskim) jezikom. Meja med pojmoma slovenski in slovanski jezik 

je zabrisana. Kadar povzema po tujih virih, večinoma govori o slovanskem jeziku, kadar 

navaja domače vire ali svoja opažanja, pa večinoma o slovenskem.  

 

Opazno je, da je Valvasor rabil en in isti zapis za različne glasove:  

»[j] črki i in j, ſ rabi za [ž], [z] in [š] (moral pa bi ga za [s]), za [s] rabi ſſ in veliki S, ki ga rabi proti 

pravilom tudi za [š] in [z]. Po enkrat rabi pravilno ſh za [š] ter zh za [č].« (Ahačič, 2009, str. 579) 

 

Kozma Ahačič je pozoren tudi na Valvasorjev poudarek glede na podobnost med rusko in 

»našo cirilico« ter med ruskim in slovenskim jezikom, kateri Valvasor doda svojo primerjalno 

analizo:  

»Prav tako [kakor pisava] je tudi ruski jezik zelo podoben in skorajda enak našemu kranjskemu, le da se 

včasih spremenijo posamezne črke v besedah, deloma pa tudi same besede. Omenjeni Olearius piše: 

Rusi so imeli velik Praſnik oziroma praznik. In res pomeni beseda Praſnik tudi v našem jeziku 'praznik'. 

Drugje poroča, da Diviza gora v ruščini pomeni toliko kot 'deviška gora'. In naš jezik ne razume zveze 

Diviza gora nič drugače. Kako blizu sta si tadva jezika in prenekateri drugi, bo radovedni bralec lahko 

še podrobneje spoznal iz očenaša /.../ v trinajstih slovanskih ali slovenskih deželnih jezikih.« (Ahačič, 

2009, str. 576) 

 

V nadaljevanju poskušamo podati podatke, na podlagi katerih sklepamo, da je Janez Vajkard 

Valvasor znal slovenski jezik, saj je bil slednji nepogrešljiv pri raziskovanju Kranjske. Za 

slovenščino (natančneje Kranjščino) večkrat pravi »naš jezik« ali »naš deželni jezik«. Npr.: 

»… vedite, da jesero v našem*15 jeziku pomeni 'ein see'«16 (Stone, 1989, str. 232).  

S takšnimi in podobnimi zapisi se po vsej verjetnosti identificira z narodom in krajem v 

katerem živi. Večkrat piše, da je njegova domovina Kranjska, na primer v posvetilu: »V svesti 

si tega, menim, da sem dolžan svojo drago domovino Kransko ne le sam zase častiti, ampak 

žarke njene slave tudi v daljni svet pošiljati …«17(Stone, 1989, str. 232). Kadar piše o 

Nemčiji, nikoli ne uporablja besede »domovina«.  

                                                 

15 Zvezdica v besedilu pomeni, da to govori on sam. 
16 II knjiga, str. 237: »… angemerckt jeſero in unsrer* Crainerischen Sprache soviel als ein See bedeutet.« 
17 »Dessen eingedenck schätze ich gehalten zu sein mein wertestes Vaterland Crain nicht nur für mich selbsten 
zu ehren, sondern auch die Strahlen seiner Ehre in die Ferne zu schicken.« 
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Poleg nemških skoraj dosledno rabi slovenska krajevna imena in jih kot teritorialno lastnino 

vseskozi spoštuje, slovenske izraze navaja za številne pojme, stvari, predmete in drugo, v 

uvodu k Slavi pa objavlja prvo slovensko pesniško literarno poslanico. Že s tem in s 

pomembnimi literarnozgodovinskimi podatki v vsej Slavi vojvodine Kranjske  in posebej v 

VI. knjigi so Valvasorjeve zasluge za slovenistiko nesporne. 

 

V prvi in drugi knjigi Slave vojvodine Kranjske naletimo na zanimive zapise, od krajevnih 

imen do dobesednih prevodov v nemščino in do slovenskih frazeologemov. Vsi ti zaznamki 

dokazujejo, da je Valvasor moral »kranjski jezik« dobro poznati in znati. Po vsej verjetnosti 

se je z deželnimi kmeti na svojih poteh v raziskovalne namene pogovarjal o čemer koli. Glede 

na to, da v tistem obdobju preprosto ljudstvo ni uporabljalo »višjega« jezika, to je nemščina, 

je uporabljal takratno slovenščino. Kot nejezikoslovec je zelo dobro opažal razlike med 

svojim »kranjskim narečjem« in ostalimi krajevnimi govori, torej njihove govorne razlike. 

Vse skupaj je določal po splošnem vtisu, po slišanem govoru.  

 

To zasledimo tudi iz njegovega zapisa v Slavi vojvodine Kranjske. Če podamo primer: 

Dolenjci vlečejo, Kraševci govore trdo, Korošci surovo, in podobno (povzeto po: Gerlanc in 

Rupel, 1984, str. 120–132).  

 

Gerald Stone iz Valvasorjevih zapisov sklepa, da je znal tudi italijanščino, saj je rodbina 

Valvasorjev deloma izvirala iz severne Italije.  

»Latinščine se je učil v jezuitski gimnaziji v Ljubljani. Vsa Valvasorjeva slovstvena dela /…/ so pisana 

ali v nemščini ali v latinščini. Samo v Slavi in v njegovi korespondenci najdemo slovenske besede izpod 

njegovega peresa na redko posejane v nemškem oziroma latinskem besedilu.« (Stone, 1990, str. 232)  

 

Raziskovalec Gerald Stone navede, da najdemo najboljši dokaz Valvasorjevega obvladanja 

slovenskega jezika v slovenskem jezikovnem gradivu v Slavi vojvodine Kranjske. 

Zizenčelijevo Zaſtitno voſhejne je v Slavi edino celotno besedilo v slovenščini, vendar 

Valvasor tudi v nemškem besedilu pogosto navaja besede in celo cele stavke v slovenščini. 

(Povzeto po: Stone, 1990, str. 233) 
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V svojih terenskih raziskavah je Valvasor črpal poročila v glavnem iz pogovorov s 

preprostimi ljudmi. Sam piše:  

»'Pred menoj'* namreč ni bilo – ne da bi se hvalil – nikogar, ki bi bil vse kotičke v deželi pretaknil, vse 

raziskal in po možnosti sam preizkusil' in 'ker sem povsod po vsej deželi sam prehodil vse hribe in 

doline, po vsem kar najbolj natanko izpraševal, nato še sam vse pregledal in prerisal …'« (Stone, 1989, 

str. 233).  

Po tem sodeč je po vsej verjetnosti s preprostimi ljudmi govoril po slovensko.  

 

 

Torej, če nekoliko sklenemo ugotovitve: 

• Stavki so polni prispodob, frazemov, opažamo poln jezik. 

• Zapis dolgega [ſ] in latiničnega [s] se razlikuje. Prikazana je neskladnost enega tipa 

glasu z več različicami. Kot na primer: Menguſch – uporablja nemški [sch] za šumnik 

[š]; vendar ima tudi zapis Loski potok, torej zapis 'sk' za izgovor [šk]. Ni nekakšnega 

enotnega zapisa, kar je tudi razumljivo glede na zgodovinska dejstva. 

• Zaporedje besed v stavku: če pogledamo nemški stavek, je besedni red nekoliko 

pomešan, pri slovenskem jeziku pa si besedni red sledi takole: Pod jamo Tabor; pokry 

tvojo poſteno glauo, poſtena uſta govore. 

• Uporablja tudi naglase oziroma besedne poudarke, npr. délam, peilám (po Bohoriču). 

• Opazno je, da ni imel predhodne podlage pisnih besedil, saj v istem stavku uporablja 

izraz z drugačnim zapisom kot naprimer: Nova Zembla in Noua Sembla. 

• Imena slovenskih protestantskih duhovnikov uporablja v nemškem zapisu: Primus 

Truber. 

• Rabi tudi opuščaje, tako kot pred njim slovenski protestantski pisci, na primer: 

h'zerkui, s'materio, k'ozhetu, v'zherkou. 

• Vsi slovenski izrazi se pojavljajo, ko avtor poleg nemškega izraza pripiše slovenski 

izraz. Na podlagi tega obravnavamo, da je slovenske izraze uporabljal, ko je želel 

nazorno predstaviti pomen določenega pojma v slovenščini. Imena krajev je zapisoval 

tako, kot veljajo za slovenski jezik, prav tako tudi molitve; pesem iz prve knjige je v 

celoti v slovenščini. Vse pomembne stvari zapisuje s slovenskimi izrazi. Vse te besede 

oziroma izrazi so še danes v veljavi. 

• V topografskih opisih Kranjske uporablja skoraj povsod slovenska krajevna imena 

(poleg nemških) in v mnogih primerih celo razlaga izvire nemških in slovenskih 

toponimov, z drugimi besedami, oskrbi nas z njihovimi etimologijami.  
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Npr. »Trg Asling, po kranjsko Jesenize, ima tisto naslednje ime od drevesa Jeſen /…/ in nemško ime 

izvira tudi iz imena tistega drevesa, vendar se je nekoliko spremenilo iz Äschling v Asling.« (Stone, 

1989, str. 233-234) 

• Med Valvasorjevimi slovenskimi besedami so nekatere, ki so posebno značilne za 

Slovenijo. To so na primer besede iz kuharske in vinske terminologije: kolač, pogača, 

potica, presenc, žonta. Celotno število Valvasorjevih slovenskih besed ni veliko, v 

prvem delu jih je največ tisoč. Je pa velik del teh nenavaden in specializiran. To so vse 

pristne slovenske besede, ki so jih govorili preprosti ljudje v 17. stoletju. S stališča 

sodobnega opazovalca so nekatere precej specializirane, za povprečnega Slovenca 17. 

stoletja, ki je živel na deželi in v tesnem stiku z naravo, pa so bile del vsakdanjega 

govora. 

 

 

 

V nadaljevanju naloge sledi razpredelnica, v kateri so predstavljeni slovenski izrazi, ki se 

pojavljajo v Slavi vojvodine Kranjske. Omenjena razpredelnica vsebuje stran, na kateri se 

pojavlja vsak določen slovenski izraz, nato izrezek iz faksimila Slave vojvodine Kranjske, 

zapis izbranih besed v latinici, pomen oziroma prevod celotnega izrezka. Nazadnje pa sledi 

obdelava izrazov s pomočjo Slovenskega pravopisa, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, 

Etimološkega slovarja, Pleteršnikovega slovarja ter tudi Slovarja jezika Janeza 

Svetokriškega. 

 

Razpredelnica je nastajala postopoma, prvotno se je brala Slava, nato so se izrazi izrezovali. V 

latinico so se prečrkovali samo izrazi, ki so s pomočjo slovarjev določeni za slovenske, kjer je 

bilo teh izrazov nekoliko več, kot na primer pri pesmi, so se izbrali manj znani izrazi. 

Naslednja faza je temeljila na prevodu oziroma pomenu izrezanega. Prevodi so v sodobni 

slovenščini, vendar nekoliko v Valvasorjevem slogu pisanja. Omenjeni stolpec vsebuje ob 

nemškem izrazu oziroma neknjižnoslovenskem tudi knjižnoslovensko ime. Nazadnje je 

sledilo določanje lastnosti s pomočjo slovarjev.  

Pomembno je zapisati, da si izrazi v zadnjem stolpcu razpredelnice sledijo po izvirnem 

zapisu, šele nato po današnjem zapisu.  

Razlaga vsebuje kratice sklonov, sklanjatev, ter ponekod razlage iz Slovarja slovenskega 

knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa. 
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Naj pripomnim še, da so poleg nedoločnika še oznake za prvoosebno obliko. Stolpec vsebuje 

tudi podatke, ali gre pri določeni besedi za pridevnik, samostalnik, zaimek ali glagol. 

Razlagamo tudi izraze, ki so rabljeni z istim pomenom, kot ga imamo danes, vendar s tem 

želimo prikazati, da se vsi izrazi ne spreminjajo popolnoma. Vse te razlage temeljijo na 

podlagi razumljivosti pomena določenega izraza.  
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1. KNJIGA 

 

Stran                         faksimile 
Zapis izbranih 

besed  v latinici 

 

Pomen 

 

Obdelava podatkov s pomočjo 

slovarjev 

 

 

Vošejne, 

krajnske, dežele,  

useh hvale, 

urednem bukvam, 

frajerja iz 

Mudje inu Zaverha, 

tovariša, taiste, 

prošnam, 

O srečne dan, 

u glihe viže, 

skuzi večeniga, 

močnu hvalite, 

povsod restresite. 

Zaštitno vošenje je 
pesem vložnica, kjer 
o sebi govori dežela 
Kranjska sama, ki 
primerja izid 
Valvazorjeve knjige z 
lučjo: svetu je odkrila 
in osvetlila Kranjsko. 
Pesem se nahaja na 
začetku prve knjige 
Slave, ob njej sta še 
hrvaška pesem Pavla 
Ritterja Vitezoviča, 
latinska varianta 
Zizenčelijeve pesmi 
in še ena nemška 
pesem. 
 

vošejne, voščiti: im. želeti: 
izraziti komu dobre želje ob 
prazniku 
Krajnske, kranjski: -a, prid. 
slovanski: kranjski humor 
dežele, dežela: -e, ž. sp., rod. 
obsežnejše, s kakimi značilnostmi  
povezano, zaokroženo ozemlje 
hvale, hvala: -e, ž. sp., 
ugotavljanje, poudarjanje 
pozitivnih lastnosti česa 
urednem, vrednim, vreden: 
prid., izraža značilnost česa. 
Frajerja: -e, m. sp.: moška oblika 
za starejši pomen 'baron' 
taiste, tisti: ta, zaim.: izraža, da je 
oseba ali stvar, na  katero se 
usmerja pozornost koga, od 
govorečega razmeroma oddaljena 
viže, napev: -a, ž. sp.: zažvižgati 
vižo znane pesmi: melodija, ki se 
poje 
večeniga, večen: -čna, prid.: ki 
obstaja brez začetka in brez konca 
restresite, raztresti, raztrositi: 
im.: razširiti, razglasiti 
pripovedovati, govoriti, reči: 
im: oblikovati besede, stavke z 
govorilnimi organi 
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Bode brav 

Bode prebrav 

Od sojih senov 

Po u' se deželah 

 bode, bo: naj bo 
brav, brati: nedov. berem: 
razpoznavati znake za glasove in 
jih vezati v besede  
prebrati: dov. gl.: branjem priti 
do konca besedila 
ſojih, svoj: -a, zaim.: izraža 
svojino osebka 
senov, sinov, sin: -u/-(ov) a: 
moški v odnosu do svojih staršev 
u'se, vse: prisl.: poudarja pomen 
besede sploh. 
deshelah, deželah, dežela: -e, ž. 
sp., rod.: obsežnejše, s kakimi 
značilnostmi povezano, 
zaokroženo ozemlje 

109 

 

Gorenska stran 

Z izmeritvijo 
omenjene prve 
četrtine, namreč 
Gorenjske, ali kot se 
običajno reče, 
Gorenska stran, bom 
jaz* začel najprej pri 
glavnem mestu 
Ljubljani (ki leži med 
štirimi četrtinami), in 
sicer takoj nad 
mestom, med 
Trnovim in 
Krakovim, tam, kjer 
teče Mala 
Ljubljanica, ki pod 
imenom Gradaščica 
teče v Ljubljanico.  

Gorenska stran, Gorenjska 
stran: sam. ž. sp. npr.: gorenjska 
pokrajina 
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110 

 

Gradashiza 

Po tej Mali 
Ljubljanici ali 
Gradaščici se peljem 
najprej navzgor do 
Polhovega Gradca, tri 
milje ob mejah četrte 
četrtine, nato še eno 
miljo naprej navzgor 
po Gradaščica 
imenovani vodi. 

Gradashiza, Gradaščica: -e, ž. 
sp., sam., zemljepisno 
nenaselbinsko ime 

110 

 

Jeserski verh 

Nato pa spet po 
najvišjem Snežnem 
gorovju do 
Jezerskega vrha 
(imenovanega tudi 
Jeserski Verh,) 
severo-zahodno, 5 
milj ob koroških 
mejah. 

Jeserski verh, Jezerski vrh: 
prid., m. sp., zemljepisno 
nenaselbinsko ime 
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112 

 

Krain, 
Lublana, 
Radoulza, 
Kamneck, 
Jesenize, 
Tershizh, 
Varsche 

 

Tako torej ležijo na 
Gorenjskem ali 
Zgornjem Kranjskem 
izmed mest 
naslednja: 
1. Crainburg, Kranj, 
ki se običajno 
imenuje Krain, 
2. Polovica mesta 
Laybach, Ljubljana, 
običajno imenovana 
Lublana, 
3. Ratmannsdorf, 
Radovljica, ali kot se 
običajno imenuje 
Radoulza, 
4. Stein, Kamnik, 
običajno imenovan 
Kamneck. 
Tudi pri trgih v tej 
prvi četrtini prav tako 
naštejemo štiri, 
namreč:  
1. Asling, (po 
kranjsko Jesenize), 
2. Neumarktl, Tržič 
(po kranjsko 
Tershizh), 
3. Weissenfels, Bela 
Peč/, ki se po 
kranjsko tudi imenuje 
Weissenfels, 

Krain, Kranj: -a, m. sp., prid., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Lublana, Ljubljana: -a –o, prid., 
zemljepisno naselbinsko ime: 
nanašajoč se na Ljubljano 
Radoulza, Radovljica: -o, prid., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Kamneck, Kamnik: -a, m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Jesenize, Jesenice: -ic, ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Tershizh, Tržič: -iča –a, m. sp.: 
manjšalnica od trg 
Versche, Vače: vač, ž. sp., mn., 
zemljepisno naselbinsko ime 
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4. Watsch, Vače, po 
kranjsko Vatsche. 

114 

 
Tabor 

Gradovi v gornji 
četrtini, to je 
Gorenjska. O 
naseljenih in 
nenaseljenih gradovih 
na Gorenjskem, brez 
starih in propadlih 
stavb, ki jih 
imenujemo Tabor. 
Kaj na Kranjskem in 
drugje pravzaprav 
pomeni beseda tabor. 
Veliko taborov, ki so 
na Kranjskem še 
ohranjeni.  

Tabor: -a, m. sp., sam., lastno 
nenaselbinsko zemljepisno ime, 
izpeljano iz občega imena: 
organizirano začasno skupno 
bivanje ljudi s skupno dejavnostjo 
pod mentorskim vodstvom 
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115 

 

Gutenperg, 
Pouhougradez, 

Smlednik,  
Kolauez,  
Kumpale, 

Goritschaine, 
Gutenperg, 
Kopriunek, 

Lemberskagora, 
Mengusch,  
Kamneg,  
Roshek 

In zato je na mestu, 
da imenujemo tiste, 
ki se nahajajo na 
Gorenjskem, enako 
kot tiste, ki še cevtijo; 
vendar ne bomo tu, 
na tem mestu podali 
njihovih upodobitev v 
bakru, temveč 
pozneje, na mestu, 
kjer jih bomo opisali. 
In tako so torej to 
naslednji: 
1. Alt Gutenberg 
(Gutemperg)/Stari 
Gutenberg. 
2. 
Baumkircherthurn/Ba
unkircherskethurn/pri 
Lesnem Brdu, 
3. 
Flednig/Smlednig/Sm
lednik 
4. 
Gerlachstein/Kolauez
/Kolovec 
5. 
Gimpl/Kumpale/Kom
polje, 
6. 
Gortschach/Goritscha
ine/Goričane, 
7. 
Gutenberg/Gutenperg
/Gutenberg, 

Gutenperg, Gutemberg: -a, 
sam., m. sp., osebno ime: nemški 
izumitelj 
Pouhougradez, Polhov Gradec: 
-ega -dca, m. sp., zemljepisno 
nenaselbinsko ime 
Smlednig, Smlednik: -a, m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Kolauez, Kolovec: -m. sp., 
zemljepisno nenaselbinsko ime 
Kumpale, Kompolje: sam., ž. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 
Kopriunek, Koprivnik: sam., m. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 
Kamneg, Kamnik: -a, sam., m. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 
Goritschaine, Goričane: ž. sp., 
mn., zemljepisno naselbinsko ime 
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8.Kopriuneg/Kopriun
ek/Koprivnik itd. 
 

117 

 

Krish 

Creutz (po kranjsko 
Krish), Križ leži v 
bližini gradu Križ 
pod hribčkom in se 
veselo ozira navzdol 
na sosednje ravno in 
lepo polje. 

Krish, Križ: sam., m. sp., lastno 
zemljepisno naselbinsko ime, 
izpeljano iz občega imena 

117 

 

Krainiskagora 

Coronau (ki ga 
navadno ljudstvo 
imenuje 
Krainiskagora), 
Kranjska Gora, je 
velika vas ob Savi tik 
pod Snežnim 
gorovjem, tri dobre 
milje nad Jesenicami. 

Krainiskagora, Kranjska Gora: 
-e, sam., ž. sp., zemljepisno 
naselbinsko ime 
 

117 

 

Depalauas 

Depalauas, Depala 
vas, se nahaja ne 
daleč proč od 
Mengša, obdaja jo 
lepo laneno polje. 

Depelauas, Depala vas: 
zemljepisno naselbinsko ime 
 

117 

 

Draule 

Draule, Dravlje, 
zahtevajo prav toliko 
hoje, namreč pol 
milje, če hočejo 
ljudje priti do 
Ljubljane. 

Draule, Dravlje: -velj, sam., ž. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 
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117 

 

Dupelno 

Dupelno, Dupeljne, 
leži med visokimi 
gorami v Tuhinjski 
dolini. Ljudje v tej 
vasi imajo težko 
izgovorjavo in besede 
zelo vlečejo v 
dolžino. 

Dupelno, Dupeljne: sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
 

118 

 

Bistriza, Verba, 
Bled 

Feistritz (sicer 
Bistriza), Bistrica, 
leži v visokem 
snežnem gorovju v 
Bohinju in ima sicer 
majhno in dobro, toda 
zelo mrzlo 
obdelovalno polje. V 
tej vasi je veliko 
rudarjev, ki kopljejo 
železovo rudo ali se 
sicer drugače 
preživljajo z 
rudarstvom. 
Felbern (sicer pa 
Verba), Vrba, leži ob 
deželni cesti v ravnini 
med Ljubljano in 
Lukovico. In ima 
veliko tovornikov 
med prebivalci. 
Feldes (ali Bled), 
Bled, leži pod 
Blejskim gradom tik 
ob Blejskem jezeru. 

Bistriza, Bistrica: sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Verba, Vrba: -e, sam., ž. sp., 
lastno zemljepisno naselbinsko 
ime, izpeljano iz občega imena 
Bled: lastno zemljepisno 
naselbinsko ime, izpeljano iz 
občega imena 
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Njegova neposredna 
okolica je precej 
neenakomerna in 
skoraj nič ni prave 
ravnine. Prebivalci 
izdelujejo vso 
mogočo leseno 
posodo. 

119 

 

Goriza 
Groble 

Goriza, Gorica, leži 
blizu Tuštanja v 
Moravški dolini. 
Na Groble, Groblje, 
naletimo sredi 
mengeškega polja. 
Na vseh straneh vas 
obdajajo lepa in 
ravna polja. Toda vas 
nima niti travnikov 
niti pašnikov, sploh 
pa ne gozda in lesa. 

Goriza, Gorica: -e, sam., ž. sp., 
lastno zemljepisno naselbinsko 
ime, izpeljano iz občega imena 
Groble, Groblje: sam., ž. sp., 
lastno zemljepisno naselbinsko 
ime, izpeljano iz občega imena 
 

119 

 

Goreinauas 

Goreinavas, Gorenja 
vas, leži med 
Dragomljem in 
Mengšem, živi veliko 
tovornikov. 

Goreinauas, Gorenja vas: -e –i, 
prid., ž. sp., zemljepisno 
naselbinsko ime 
 

119 

 

Jama 

Grueb (ki ga navadni 
ljudje imenujejo 
Jamma), Jama leži 
samo četrt milje od 
Ljubljane pod 
majhnim hribčkom na 
lepem ravnem polju, 
pred časom so si ga 
izbrali Turki za tabor, 
ko so hoteli zavzeti 

Jama: -e, sam., ž. sp., lastno 
nenaselbinsko zemljepisno ime, 
ki je narejeno iz občega imena: v 
zemljo narejena vdolbina 
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Ljubljano. O tem več 
tam, kjer bo na 
mestu. 

119 

 

Preduor, Hrastie 

Hoflein (ali Preduor), 
Preddvor leži v 
ravnini blizu Kokre, 
eno miljo nad 
Kranjem, je večja 
vas. 
 
Hrastie, Hrastje, leži 
sredi gore v bližini 
Trojanske gore in 
ima, čeprav nima 
nobene ravnine, 
vendarle dobro 
kmetijsko polje. 

Preduor, Preddvor: -ora, sam., 
m. sp., zemljepisno naselbinsko 
ime 
Hrastie, Hrastje: sam., sr. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
 

120 

 

Islake 

Islag (Islake), Izlake, 
ležijo med 
Gramberkom in 
Medijo na hribu, a 
prednosti jim ne daje 
ravnina, ki je ni, 
vendar to tudi 
Izlakam ni v posebno 
škodo, ker imajo 
kljub vsemu na 
razpolago dobro 
poljedelstvo in vse 
drugo, kar kmetje 
potrebujejo za svoje 
potrebe, nadvse 
srečne so tudi zaradi 
lastnih vinogradov.  

Islake, Izlake: -ak, sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
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122 

 

Mengusch 

Mansburg (sicer 
običajno imenovan 
Mengusch), Mengeš, 
ki ga obliva Pšata in 
je od Ljubljane 
oddaljen dve milji, 
leži med Ljubljano in 
mestom Kamnik in je 
prikupna, velika vas, 
ki ima na razpolago 
izredno lepo polje, 
toda nobenih 
pašnikov in nobenega 
lesa. Ne glede na to 
živi tu zelo veliko 
rokodelcev. 

Mengusch, Mengeš: -gša, sam. 
m. sp., zemljepisno naselbinsko 
ime 

122 

 

Moisterna 

Moisterna, 
Mojstrana, leži na 
istoimenski vodi 
Mojstrana, pa tudi ob 
Savi pod najvišjim 
Snežnim gorovjem ob 
tesni dolini. Vse 
naokoli je vse posuto 
s kamenjem in kaj 
malo je prostora za 
seme, in zato je 
seveda na tako slabi 
pridelovalni zemlji 
slaba tudi žetev. 

Moisterna, Mojstrana: -e, sam., 
ž. sp., zemljepisno naselbinsko 
ime 
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122 

 

Morautche 

Morautsch (ali kot 
pravi navadno 
ljudstvo, 
Morautsche), 
Moravče, so precej 
velika vas v 
Moravški dolini z 
veliko rokodelci med 
prebivalci, med njimi 
zlasti toliko 
tovornikov, da jih je 
v vasi skoraj več kot 
konj. 

Morautche, Moravče: -avč, 
sam., ž. sp., zemljepisno 
naselbinsko ime 

122 

 

Naklo 

Naklos (običajno 
imenovano Naklo). 
Naklo, je lepa velika 
vas med Kranjem in 
Radovljico in leži v 
ravnini na dobrem 
polju; toda na eni 
strani ima strmo, 
skalnato goro, ki je v 
nevarnih časih bila za 
prebivalce velika 
prednost, ker je 
narava vanjo zvrtala 
veliko lukenj. 

Naklo: -a, sam., sr. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 

123 

 

Podbreissie 

Podbreissie, 
Podbrezje, je velika 
vas med Kranjem in 
Radovljico ob 
majhnem hribčku pri 
ravnem polju. Ima 
zelo veliko dreves, ki 
dajejo obilo sadja. 

Podbreissie, Podbrezje: -ij, 
sam., ž. sp., zemljepisno 
naselbinsko ime 
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123 

 

Podgorizo 

Podgoriz (sicer 
Podgorico), 
Podgorica, leži v 
Moravški dolini na 
majhni vzpetini, ima 
veliko sadja in dobro 
obdelovalno zemljo z 
vsem, kar spada 
zraven, toda ničesar v 
ravnini. 

Podgorizo, Podgorica: -e, -o, ž. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 

125 

 

Tschernuze, 
Trojaine 

Trojanski hrib (ali 
tudi Trojaine) leži na 
visokem hribu med 
Lukovico (Podpečjo) 
in Vranskim blizu 
vasi Na Zideh.  

Tschernuze, Černuče:  sam., ž. 
sp.,zemljepisno naselbinsko ime 
Trojaine, Trojane: -an, sam., ž. 
sp., zemljepisno nenaselbinsko 
ime 

126 

 

Vouziepotok 

Wolffsbuhl (sicer 
Volziepotok), Volčji 
Potok, je blizu gradu 
Volčji potok in ima 
lepo ravno polje in 
dobro sadje. 

Vouziepotok, Volčji Potok: -ega 
-oka, zemljepisno nenaselbinsko 
ime 

128 

 

Kropa, Moisterna, 
Tershiz 

Cropp (ali sicer 
Kropa), Kropa leži v 
tesni dolini kot v 
kakšnem kotlu pod 
visoko goro in ne 
pridobiva samo 
veliko železa. 
Mojstrana je železov 
rudnik, kjer se 
pridobi veliko železa. 
Neumarktl (sicer 

Kropa: -e, sam., ž. sp.: močen 
kraški izvir, pri katerem prihaja 
voda na površje, kot bi vrela 
Moisterna, Mojstrana: -e, sam., 
ž. sp., zemljepisno naselbinsko 
ime 
Tershiz, Tržič: -iča, sam., m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
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Tershiz), Tržič, tako 
rekoč čepi pod 
visokimi gorami pod 
Ljubeljem; daje 
veliko železnega dela 
vseh vrst; pripada pa 
grofu Barbo in tudi 
baronom 
Werneckom.  

128 

 

Sava 

Saua ali Auf der Sau 
(po kranjsko Sava), 
Sava, leži med 
visokimi Snežnimi 
gorami ob Savi in 
izdeluje kar največje 
količine 
najplemenitejšega 
jekla. 

Sava: -e, sam., ž. sp., zemljepisno 
ime, slovenska reka 

129 

 

Radolna 

Opisuje drugo stran 
Kranjske, tam je 
samo en zaključek, 
imenovan putpetch 
ali podpeč, tri milje 
ob krajevne reke in 
med visokim 
gorovjem, potok 
Radolna. 

Radolna, Radovna: sam., ž. sp., 
alpska reka oziroma potok 
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135 

 

Sorskupule 

Bischofs – Laaker – 
Bodem, (običajno 
imenovano 
Sorskopule. Sorško 
polje, sega od Škofje 
Loke, do Kranja in do 
Medvod, tvori torej 
trikotnik, namreč 
med najvišjim 
pogorjem in reko 
Soro ter Savo. 

Sorskopule, Sorško polje: -ega -
a, sam., zemljepisno 
nenaselbinsko ime 

136 

 

Ukokre 

Canker – Thal (sicer 
pa Ukokre ali dolina 
Kokre je tri milje 
dolga dolina med 
najvišjim snežnim 
gorovjem od Turna 
pod Novim gradom 
do Jezerskega ob 
koroški meji. 

Ukokre, dolina Kokre: -a, ž. sp., 
zemljepisno ime 

137 

 

Ubistrize 

Feistrizer Thal, 
(običajno Ubistrize), 
Bistriška dolina, se 
začenja pri mestu 
Kamnik in se razteza 
vse noter v Snežno 
gorovje. To je divja 
dolina, ki po svoji 
ostrini prav nič ne 
zaostaja za dolino 
Kokre, razen v enem 
oziru – nima takih 
strah vzbujajočih 
mostov. 

Ubistrize, Bistriška dolina: -e, ž. 
sp., zemljepisno ime 



 

 

51 

 

 

138 

 

Lublansko pule 

Laybacher Bodem 
(sicer imenovano 
Lublansko pule), 
Ljubljansko polje, 
leži med rekama 
Ljubljanico in Savo 
in ima lepe in velike 
vasi ter lepo, ravno in 
rodovitno 
obdelovalno polje, 
nima pa gozdov ali 
drevnin. 

Lublansko pule, Ljubljansko 
polje: sr. sp, zemljepisno ime  

139 

 

Mattniskadolina 

Mottniger Bodem (ki 
se jo sicer imenuje 
Mattniskadolina), 
Motniška dolina, sega 
od Tuhinjske doline 
vse do Motnika in 
leži med visokimi 
gorovji in nima nič 
ravnega, pa zato 
veliko majhnih vasi 
in nadvse veliko 
osamljenih, v hribih 
stoječih hiš. 

Mattniskadolina, Motniška 
dolina:  sam., ž. sp., zemljepisno 
ime 

140 

 

Perkamneku 

Steiner Bodem (sicer 
Perkamneku), 
Kamniška ravan, se 
razteza okoli mesta 
Kamnik v večje 
število dolin in 
hribov, pa tudi po 

Perkamneku, Pri Kamniku, 
Kamniška ravan: sam., m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
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lepem ravnem polju; 
ima veliko krasnih in 
velikih vasi.  

141 

 

Perzirklah 

Zirklaner Bodem 
(običajno pravijo 
Perzirklah), 
Cerkljanska ravan, 
obkroža Cerklje. 

Perzirklah, pri Cerklah, 
Cerkljanska ravan: -ega, sam., 
zemljepisno ime:  pokrajina v 
zahodni Slovenij 

141 

 

Creinskagora 

Crain – Berg (sicer pa 
običajno imenovana 
Creinskagora), Vršič, 
se dviga pri kraju 
Kranjska gora, je zelo 
kamnita in se vzpenja 
zelo težavno navzgor 
in nikoli ne odloži 
snežne kape, saj 
vendar spada med 
Snežake. Skozi to 
goro vodi luknja, 
skozi katero se, sicer 
po vseh štirih, pride v 
Bovec, kamor je sicer 
treba hoditi veliko 
milj naokoli. 

Creinskagora, Kranjska gora: -
e, ž. sp., zemljepisno 
nenaselbinsko ime 



 

 

53 

 

143 

 

Jelouza, Kal 

Jelouza, Jelovica, 
velika, visoko se 
dvigajoča gora sega 
zelo daleč, namreč od 
Krope pa vse do 
Bohinja. 
 
Kal, leži nad Medijo. 

Jelouza, Jelovica: -e, ž. sp., 
zemljepisno ime: planota v  
Julijskih Alpah 
Kal: -a, sam., m. sp., zemljepisno 
nenaselbinsko ime: razmočen, 
močviren kraj 
 

143 

 

Grintauiz 

Opisuje Grintauiz, 
kateri je zelo visok, 
snežni breg, leži nad 
Kranjsko. 
Sueta gora, Sveta 
gora je višji hrib, na 
katerem leži cerkev. 

Grintauiz, Grintovec: -vca, m. 
sp., lastno zemljepisno 
nenaselbinsko ime: gora  
v Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Sueta gora, Sveta gora: -e, ž. 
sp., zemljepisno ime. Vzpetina pri 
Novi Gorici 

144 

 

Spitališka planina 

Neuthalerische Alpen 
(Spitalska planina), 
Špitalska planina, je 
zelo visoka, na daleč 
vidna gora, ki se 
razteza proti 
Vranskemu in vse do 
Gornjega Grada. 

Spitališka planina, Špitalska 
planina: -e, ž. sp., zemljepisno 
ime 

144 

 

Rakitauez 

Rakitauez, Rakitovec, 
je visoka gora, ki pa 
ima na vrhu, na 
slemenu lepo ravnico 
in pošteno veliko vas 

Rakitauez, Rakitovec: -vca, 
sam., m. sp., zemljepisno 
nenaselbinsko ime 
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145 

 

Ubisterze 

Feystrizer Wald 
(Ubisterze), Bistrški 
gozd, je 
deželnoknežji gozd, 
ki se s svojimi 
bukvami, macesni, 
jelkami in smrekami 
razteza na široko in 
visoko v gorovje. 

Ubisterze, Bistriški gozd: prid., 
m. sp., zemljepisno ime 

147 

 

Na Jslakah 

Pri Izlakah (na 
Jslakah) je prav tako 
ne posebno velik 
vinograd; tudi sok teh 
trt ni preveč sladek. 

Na Jslakah, Pri Izlakah: ž. sp., 
sam., zemljepisno ime 

150 

 

Sahribam 

Pri Mediji je imelo 
jezero Sahribam pri 
Zahribu, svoje mesto 
ali svoj zapor vrh 
hriba na glinastih 
tleh, toda prebivalci 
so ga tega zapora 
osvobodili. 

Sahribam, Zahrib: m. sp., 
zemljepisno ime 

151 

 

Kropa 

Cropp (Kropa), 
naravno izvira kot iz 
ogromnega 
kamnitega kotla nad 
fužino v Kropi; 
fužine Kropa, Kamna 
Gorica, Železniki in 

Kropa: -e, ž. sp., lastno 
nenaselbinsko zemljepisno ime: 
močen kraški izvir, pri katerem 
prihaja voda na  
površje, kot bi vrela 
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podobno imenujemo 
fužine, ker je skupaj 
več 100 hiš in se vsi 
preživljajo z železom 
in ga obdelujejo. 

152 

 

Kamenska Bisterza 

Steinerische Feistritz 
(Kamniška Bisterza), 
Kamniška Bistrica, 
izvira dve milji nad 
mestom Kamnik v 
najvišjem Snežnem 
gorovju. Blizu izvira 
je narava sama 
zgradila čuden most, 
ki ga človek lahko 
prepozna po udrti 
obliki. 

Kamenska Bisterza, Kamniška 
Bistrica: -e, ž. sp., zemljepisno 
naselbinsko ime 

156 

 

Orehouiza 

Pod Trojanskim 
hribom izvira potok 
Orehouiza. 
Orehovica, ki nastane 
tako, da se med 
visokimi gorami 
združi več vodnjaških 
izvirov. 

Orehouiza, Orehovica: sam., ž. 
sp., zemljepisno ime   

156 

 

Moisterna 

Moisterna, 
Mojstrana, izvira v 
soteski (ali grabnu) 
med najvišjim 
Snežnim gorovjem in 
teče Savi naproti; redi 
postrvi, daje tudi delo 
fužinam. 

Moisterna, Mojstrana: -e, ž. sp., 
zemljepisno ime 
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157 

 

Sava 

Sau (Sava ali Savus), 
Sava, prava glavna 
reka na Kranjskem, 
izvira iz zemlje pri 
vasi Rateče vmes 
med visokim 
Snežnim gorovjem. 

Sava: -e, ž. sp., sam., lastno 
zemljepisno ime reke 

159 

 

Bochinska Saua 

Wocheiner Sau (ali 
sicer Bochinska 
Saua), Sava 
Bohinjka, je visoko 
rojena. Kajti 
mogočno visoka 
skala v Bohinju med 
najvišjim Snežnim 
gorovjem jo vrže ali 
zaluča s svoje nadvse 
velike višine. 

Bochinska Saua, Sava 
Bohinjka: -e, ž. sp., zemljepisno 
ime: Slovenska reka 

173 

 

Dalenska stran 

Po delitvi vojvodine 
Kranjske, ki sem* jo 
na začetku obljubil, s 
tem prvemu delu 
sledi drugi, namreč 
Dolenjska (Unter 
Crain), ki jo splošno 
imenujejo Dalenska 
stran, (Dolenjska 
stran). 

Dalenska stran, Dolenjska: -i –
o, sam., ž. sp., krajevno 
poimenovanje: mahniti jo na 
Dolenjsko stran 
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175 

 

Kostainauza, 
Lublana, 

Nouomestu, Visna 
gora, litia, 
Mokronah, 
Radezche, 

Susenberg, Suiben 

Mesta, ki stojijo na 
Dolensjkem: 
1. Gurckfeld (sicer po 
Kranjsko imenovano 
Kerschku, Krško, 
2. Landstras (ali 
Kostainauza,) 
Kostanjevica, 
3. Polovica mesta 
Ljubljana (Laybach), 
4. Rudolphswerth 
(Nouomestu), Novo 
mesto, 
5. Weichslburg (ali 
Visna gora), Višnja 
Gora. 
Podobno je tudi pri 
trgih, naštejemo jih 
pet: 
1. Lithay (Litia), 
Litija, 
2. Massensus 
(Mokronah) 
Mokronog, 
3. Ratschach 
(Radezche), Rateče, 
4. Seisenberg 
(Susenberg), 
Žužemperk, 
5. Scharssenberg 
(Suiben), Sviben 

Kerschku, Krško: -ega, sam., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Kostainauza, Kostanjevica: -e, 
sam., ž. sp., lastno zemljepisno 
naselbinsko ime 
Laybach, Ljubljana: -a -o, prid., 
ž. sp., zemljepisno naselbinsko 
ime 
Nouomestu, Novo mesto: -ega -
a, sam., zemljepisno naselbinsko 
ime 
Visna gora, Višnja Gora: -e, ž. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 
Litia, Litija: -e, ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Mokronah, Mokronog: -a, m. 
sp., zemljepisno ime 
Radezche, Rateče: sam., ž. sp., 
zemljepisno ime 
Susenberg, Žužemberk: sam., 
m. sp., zemljepisno ime 
Suiben, Sviben: sam., m. sp., 
zemljepisno ime 
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176  

 

 

Dolenjska ni nič manj 
okrašena z lepo 
zgrajenimi gradovi 
kot Gorenjska, in 
sicer še z več gradovi 
kot Gorenjska. In ti 
gradovi imajo v 
nemškem in v 
kranjskem jeziku 
naslednja imena: 

Raka: ž. sp., sam., zemljepisno 
ime 
Gabrie, Gaberje: m. sp., sam., 
zemljepisno ime 
Kersko, Krško: m. sp., sam., 
zemljepisno ime 
Itd. 

182 

 

Sostro 

Sostro stoji ob Savi in 
Breski tik pod starim 
gradom Sostro, na 
lepi, ravni ravnici. 

Sostro: -ega, sam., zemljepisno 
ime  
 

187 

 

Per novem mestu 

Rudolphswerther 
Bodem (Per novem 
mestu), ravnica pri 
Novem mestu, 
Obkroža Novo mesto 
ob Krki in ima veliko 
dobrega 
obdelovalnega polja 
in tudi izredno veliko 

Per novem mestu, pri Novem 
mestu: zemljepisno naselbinsko 
lastno ime 
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odličnih vinogradov. 
Je tudi čisto polna 
velikih in majhnih 
vasi in posameznih 
hiš. 

189 

 

Javernek 

Javarnek, Javorski 
hrib, je prav tako 
visok, je pa tudi 
rodoviten in dobro 
pokrit z vasmi in 
hišami; leži med 
Ljubljano in 
Šmartnim. 

Javernek, Javorski hrib: sam., 
m. sp., zemljepisno nenaselbinsko 
ime 

189 

 

Kum 

Kum – Berg (Kum) je 
tako rekoč kralj med 
vsemi drugimi 
Dolenjskimi hribi, 
zlasti ker se s svojo 
mogočno višino 
dviguje nad vse in se 
(tako kot je kraljem v 
navadi) ozira daleč v 
daljavo. 

Kum: -a, sam., m. sp., 
zemljepisno nenaselbinsko ime 

193 

 

Terska gora 

Stattberg (Terska 
gora), Trška gora, je 
zelo velika vinska 
gora, ki leži blizu 
gradu Bajnof in 
osrečuje svoje 
lastnike s čednim, 
močnim in sladkim 
vinom. 

Terska gora, Trška gora: -e, ž. 
sp., zemljepisno nenaselbinsko  
ime: vzpetina pri Novem mestu 
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199 

 

Bisterza 

Feistriz (Bisterza), 
Bistrica, izvira pod 
Dolom in teče v reko 
Mirno; daje postrvi, 
mrene in klene ter 
poganja tudi precej 
mlinov. 

Bisterza, Bistrca: -e, sam. ž. sp., 
lastno zemljepisno ime reke: reka 
ali potok, ki hitro teče 

199 

 

Kerka 

Gurk (Kerka), Krka, 
izvira med gradom 
Vrhkrka in vasjo 
Krka, v ravnini iz 
hriba. Kajti izvir te 
reke Krke ima obliko 
zelo globokega, 
skoraj brezdanjega 
kotla, ki pa ima ribe 
in zlasti veliko 
postrvi. 

Kerka, Krka: -e, ž. sp., lastno 
zemljepisno ime reke  

201 

 

Mirna 

Neyrin (Mirna), 
Mirna, izvira pri 
gradu Podpeč in teče 
precej daleč naokoli, 
dokler je med 
Boštanjem in gradom 
Teriška vas ne 
zaustavi reka Sava in 
se z njo okrepi. 

Mirna: -e sam., ž. sp., lastno 
zemljepisno ime reke 
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203 

 

Skofelza 

Skofelza, 
Škofeljščica, izvira 
pod Lisičjim in teče v 
Iško v tretjem delu ali 
na Srednjem 
Kranjskem. Preko nje 
vodi lep kamnit most 
na deželni cesti med 
Ljubljano in 
Šmarjem. 

Skofelza, Škofeljščica: sam., ž. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime   

208 

 

Metlishske Krai 

Na Kranjskem  jeziku 
imenujemo Metlishke 
Krai, v nemškem 
jeziku, ki je na 
Kranjskem običajen 
pa Srednja Kranjska 
(Mittel Crain), ki jo 
mnogi imenujejo tudi 
Mottlinger Theil ali 
Metliški kraj. 

Metlishske Krai, Srednja 
Kranjska: ž. sp., sam., 
zemljepisno poimenovanje 

212 

 

Metlika, Cirkenza, 
Podbreische, 

Kostel, Ribenza, 
Vyniza 

Mesta in trgi v srednji 
kranjski, kot tretji del 
te vojvodine. Mesta 
so v srednji kranjski 
štirje, imenujejo pa se 
takole: 
Kočeve, Lož, 
Metlika, Črnomelj. 
Sedaj nimam namena 
opisovati teh mest, to 
bom odložil skupaj z 
upodobitvami le-teh 
do primernega mesta, 
kjer bom opisal tudi 
trge te tretje tretjine, 

Kočevje: -a, sam., sr. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Metlika: -e, sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Črnomelj: -a, sam., m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Teryak, Turjak: -a, sam., m. sp., 
zemljepisno ime 
Cirkenza, Cerknica: -e, sam., ž. 
sp., zemljepisno ime 
Podbreische, Podbrežje: -a, 
sam., ž. sp., zemljepisno ime 
Kostel: sam., m. sp., lastno 
zemljepisno ime 
Ribenza, Ribnica: -e, sam., ž. 



 

 

62 

 

 

ki jih bom zdajle prav 
tako naštel: Turjak, 
Cerknica, Podbrežje, 
Kostel, Ribnica, 
Vinica. 

sp., zemljepisno ime 
Vyniza, Vinica: -e, sam., ž. sp., 
zemljepisno ime 

222 

 

Sedlo 

Tudi Sattl (Sedlo), 
Sedlo, je blizu 
Snežnika. 

Sedlo: -a, sam., sr. sp., 
zemljepisno ime: širši zložnejši 
prehod čez gorsko sleme iz ene 
doline v drugo 

224 

 

Meduedeza, 
Noteukamen 

Gozd Meduedeza, 
Medvedica, ki je 
blizu Turjaka, goji 
vso mogočo divjad in 
je poln bukev. V tem 
gozdu Medvedica je 
skala, votel kamen 
(Noteukamen), ki ima 
na sredi luknjo, in 
skoznjo se plazijo ali 
hodijo ljudje, kadar 
jih boli hrbet, ter 
potem ozdravijo. 

Meduedeza, Medvedica: sam., ž. 
sp., zemljepisno ime 
Noteu kamen, votel kamen: 
poimenovanje skale 

237 

 

Cirkensko jesero 

Cirknizer See 
(Cirkensko jesero), v 
katerem se izgubijo 
trije vodotoki: 
Cerkniščica, Oberh 
(Oberg) in 
Steberščica 
(Steberzeza), pa še 
več drugih manjših 
potočkov. To 

Cirkensko jesero, Cerkniško 
jezero: prid., sr. sp., zemljepisno 
lastno ime 
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čudežno nenavadno 
jezero nima nobenega 
drugega odtoka razen 
v sredini več velikih 
lukenj, skozi katere 
odteče v zemljo. 

237 

 

Bisterza 

Feistriz (Bisterza) 
izvira nad trgom 
Ribnica, potem teče 
skozenj, toda samo 
četrt milje pod njim 
se spet skrije v 
zemljo.  

Bisterza, Bistrica: -e, sam., ž. 
sp., zemljepisno ime 

239 

 

Ribenska uoda 

Ribenska uoda izvira 
iz visokih hribov pri 
Ribnici in teče naprej 
približno pol milje, 
dokler ne pride do 
jame v zemlji, v 
katero se spusti. 
Velika škoda je, da ji 
ni danih za njen tok 
več milj, ker je vse 
hvale vredna voda, v 
kateri so 
najčudovitejše ribe. 

Ribenska uoda, Ribenška voda: 
sam., ž. sp., lastno zemljepisno 
ime. 

255 

 

Vipauze 

Vipauze, Vipavci, 
živijo okoli Vipave, 
Lož in Podnanosa in 
imajo svojo lastno 
nošo. Tudi njihov 
govor se od govora 
drugih zelo razlikuje. 

Vipauze, Vipavci: sam., m. sp., 
prebivalci mesta Vipava  
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257 

 

Postoina, Planina, 
Prem, Logatez, 

Verchnika, Vipaua, 
Idria 

Mesta in trgi na 
Notranjskem. Imena 
trgov tega četrtega 
dela so torej: 
Postojna, Planina, 
Prem, Štivan, 
Logatec, Vrhnika, 
Senožeče, Podnanos, 
Vipava, drija. 
 

Postoina, Postojna: -e, sam., ž. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 
Planina, Planina: -e, sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Prem, Prem: -a, sam., m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Per sentianscho, Štivan: sam., 
m. sp., zemljepisno naselbinsko 
ime 
Logatez, Logatec: sam., m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Verchnika, Vrhnika: sam., ž. 
sp., zemljepisno naselbinsko ime 
Snoscheze, Senožeče: sam., ž. 
sp., zemljepisno nenaselbinsko 
ime 
S. Vet, Podnanos: -a, m. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Vipaua, Vipava: -e, sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
Idria, Idrija: sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 

278 

 

Postoina 

Jama je nadvse in 
skoraj neverjetno 
presenetljiva pri 
Postojni (Postoina). 
V jamo se gre 
mogočno daleč v 
notranjost in ki ji še 
nihče ni prišel do 
konca. Jaz sam sem 
šel z baklami in 
laternami približno 
dobri dve milji v 

Postoina, Postojna: sam., ž. sp. 
zemljepisno naselbinsko ime 
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notranjost. 
 

281 

 

Pod Iamo Tabor 

Pod Iamo Tabor se 
imenuje neka druga 
jama, ki leži v 
Zgornji Pivki, v 
visokem in čisto 
kamnito skalnatem 
hribu. V skali se 
odpira velika luknja, 
v kateri je velik 
prostor z različnimi 
oboki, ki jih je 
postavila roka narave. 

Pod iamo Tabor, pod jamo 
Tabor: sam., ž. sp., zemljepisno 
ime 

291 

 
Berdo 

Boden bey Berdo, 
dolina pri Brdu, leži 
pod hribom, daje žito, 
vino in olje. 

Berdo, Brdo: sam., sr. sp. 
zemljepisno naselbinsko ime 

346 

 

psheniza 

Pšenica (Psheniza) 
povsod na Kranjskem 
rada raste in posejano 
zrnce običajno 
povrne s petimi zrni, 
pa tudi več ali manj, 
pač odvisno od tal ali 
zemlje ali kakor je 
pač leto rodovitno ali 
nerodovitno. 

psheniza, pšenica: -e, sam., ž. 
sp., pridelek: kulturna rastlina,  
katere klas je sestavljen iz več 
cvetnih klaskov 

347 

 

aida 

Ajda (aida) posebej 
dobro raste in je 
razširjena na 
Kranjskem, od enega 
zrna pa običajno 
pride osem drugih. Iz 
te ajde ali Buch – 

aida, ajda: -e, sam., ž. sp., 
kulturna rastlina: kulturna rastlina 
z gostimi rdečkastimi ali belimi 
cveti v gostem socvetju 
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Weitzen (kot ji rečejo 
ponekod v Nemčiji) 
se peče navaden kruh, 
ki je čisto črn kot 
zemlja.  

347 

 

prosu 

Kdor raztrosi en 
mernik prosa (prosu), 
ta ga požanje 
osemdeset mernikov. 
Obstaja pa ga več 
vrst. 

prosu, proso: -a, sam., sr. sp., 
rastlina: enoletna kulturna 
rastlina, katere lat je sestavljen iz 
pecljatih klaskov 

347 

 

jezhmen 

Ječmen (jezhmen) da 
za eno posejano zrno 
pri žetvi sedem zrn. 
Iz njega, kot v drugih 
deželah tako tudi v 
tej, pripravljajo kašo. 
Običajno pa se tudi 
meša med drugo žito 
in se potem iz te peče 
kruh. 

jezhmen, ječmen: -ena, sam., m. 
sp., žitarica: kulturna rastlina, 
katere klas je sestavljen iz 
enocvetnih klaskov 

347 

 

owes 

Oves (owes) se 
običajno porabi za 
krmljenje konj. 
Vendar pa ga 
kmetovalec tudi meša 
z ajdo za peko kruha. 

owes, oves: sam., m. sp., kulturna 
rastlina: kulturna rastlina, katere 
lat je sestavljen iz večcvetnih 
klaskov 

348 

 

grah 

Pridelujejo tudi 
veliko graha (grah) in 
sicer različne sorte. 
Polje poplača vsako 
zrno, ki je bilo 
posajeno, z desetimi 

grah: sam., m. sp., stročnica: 
kulturna rastlina z belimi cveti in 
kratkimi stroki 
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novozraslimi. In ta 
sadež pride prav tako 
na mizo in v želodec. 

348 

 

lezha 

leče (lezha) je v 
obilju; sploh ker je 
prav tako veliko 
sejejo in na eno zrnce 
požanjejo dvanajst 
novih. 

lezha, leča: -e, ž. sp.: kulturna 
rastlina z vijoličastimi cveti  
in majhnimi stroki ali njeni 
sadovi 

350 

 

zuespa, slive 

Na Kranjskem je tudi 
obilo češp (zuespa) 
ali sliv in teh 
mnogotero sort; na 
primer dolge, okrogle 
(slive), rumene, ki jih 
imenujejo vretenjače 
(spindel), pa tudi 
rumene okrogle (gele 
slive), prav tako 
majhne drobne 
(zibare), kot tudi tako 
imenovane kreke, to 
je grške slive. 

zuespa, češplja: sam., ž. sp., 
sadje.   
sliva: -e, sam., ž. sp., sadje: sadno 
drevo ali njegov modri jajčasti 
koščičasti sad 



 

 

68 

 

350 

 

zeshna 

Češnje (Zeshna) se 
porabi prav tako kot 
slive. Nič manj pa ni 
vseh mogočih višenj 
(vishne), kot so 
španske in druge, tudi 
amarene (to je sorta 
španskih višenj), in še 
mnogotero drugih 
vrst. 

zeshna, češnja: -e, ž. sp.: sadno 
drevo ali njegov dolgopecljati 
okrogli koščičasti sad 

350 

 

breskeu 

Breskev (Breskeu) 
raste mnogotero vrst 
in prav tako v veliki 
kvantiteti. Nekatere 
sorte od njih so čisto 
gladke, nekatere pa 
dlakave. 

breskeu, breskev: -kve, sam., ž. 
sp. sadje: sadno drevo ali njegov 
žametasto dlakavi okrogli 
koščičasti sad 

350 

 

nespla 

Nešpelj (Nespla) je 
na Kranjskem tudi 
dovolj in v različnih 
velikostih, namreč 
velike, debele in 
navadne. Te se jedo 
tudi samo sveže, ko 
so lepo mehke. 

nespla, nešplja: sam., ž. sp., 
sadje: sadno drevo s 
podolgovatimi listi ali njegov 
pečkati sad 

351 

 

Kostain 
Maron 

Nadalje obstajajo celi 
gozdovi kostanja 
(kostain), katerega 
obilje je tolikšno, da 
ga večinoma pojedo 
prašiči; dasiravno ga 
kljub temu tudi ljudje 

kostain, kostanj: -anja, m. sp., 
drevo s suličastimi listi in 
drobnimi rumenkasto  
belimi cveti v socvetjih ali 
njegovi užitni sadovi 
Maron: -a, sam., m. sp.: debeli 
sad kostanja, ki se goji v 



 

 

69  

 

dosti jedo. Ampak 
veliki in debeli 
kostanj, ki mu 
običajno pravijo laški 
kostanj (ali maron) in 
ki raste ob morju, se 
prevaža v zelo 
oddaljene dežele. 

Sredozemlju 

351 

 

oreh 

Orehi (oreh) rastejo 
tu na veliko – in sicer 
vseh vrst, tako veliki, 
debeli kot tudi 
najrazličnejši drugi, 
mehki in trdi, 
podolgovati in 
okrogli. 

oreh: -eha, sam., m. sp.: listnato 
drevo z močnimi vejami ali 
njegov koščičasti sad 

351 

 

lesneg 

Navadnih lešnikov  
(lesneg) so kar polni 
gozdovi. Zategadelj 
pogostost zbuja tako 
malo poželenja po 
njih, da se jih precej 
več pokvari, kot pa se 
jih nabere. 

lesneg, lešnik: -a, m. sp.: sad 
leske 
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pomaranza, 
 zitrona,  
limona, 

margaraena,  
mandl,  

figa 

V istih krajih prav 
tako rastejo 
pomaranče 
(pomaranza), citrone 
(zitrona), limone 
(limona), granatna 
jabolka (margaraena), 
mandlji (mandl), 
murve (murua), fige 
(figa) in razne 
podobne žlahtne 
drevesaste rastline. 
Vendar pa niso tako 
zasuti z njimi, da bi 
imeli razlog, da bi z 
drugimi deželami 
delili svoje obilje le -
teh. 

pomaranza, pomaranča: -e, 
sam., ž. sp., sadež: južno drevo  
ali grm z oranžnimi užitnimi 
sadovi 
zitrona, citrona: -e, sam., ž. sp., 
sadež 
limona: -e, sam., ž. sp. sadež: 
južno drevo s svetlo rumenimi 
užitnimi sadovi  
mandl, mandelj: -na, -dlja, sam., 
m. sp., sadež: sad mandljevca 
figa: -e, sam., ž. sp., sadež: nizko 
južno drevo z dlanastokrpimi listi 

352 

 

jagode, 
trosque, 
barunize, 
mahunize, 

zhernelenze, 
ardezhe malenze 

V kranjskih 
gozdovih, pa tudi na 
različnih krajih v 
mnogih vrtovih 
rastejo mnogoteri 
zemeljski sadeži, kot 
so jagode (jagode), 
velike troskve 
(trosque), borovnice 
(barunize), ki rastejo 
pri Ljubljani in Igu v 
velikih močvirjih, 
robidnice (zherne 
lenze), maline 
(ardezhe malenze) in 
sicer še vsakovrstne 
podobne jagode. 

jagode: -a, ž. sp., sam.: nizka 
rastlina s trojnatimi listi in  
belimi cveti 
barunize, borovnice: -a, ž. sp., 
sam.: nizka, grmičasta gozdna 
rastlina 
zherne lenze, robidnica: -e, ž. 
sp., sam.: rdeča jagoda robide 
ardezhe malenze, malina: -e, ž. 
sp.: grmičasta rastlina, ki raste na  
posekah in v gozdovih, ali njene 
užitne, navadno rdeče jagode 
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352 

 

dyne, 
kumare, 
buzhe 

Vse mogoče vrste 
melon (dyne), kumar 
(murcken ali 
cucumern), ki jim v 
Nemčiji ponekod 
pravijo 
Kümmerlinge, na 
Kranjskem pa 
Kumare, prav tako 
buč (buzhe) in bučk. 
Te melone, kumare, 
buče in bučke rastejo 
samo po vrtovih. 

dyne, dinje, melona: -e, ž. sp., 
sam.:  kulturna rastlina s plazečim 
se steblom ali njen rumeni sladki 
sad; dinja 
kumare, kumara: -e, ž. sp., 
sam.:  kulturna rastlina s plazečim 
se steblom in rumenimi cveti ali 
njen sad 
buzhe, buča: -e, ž. sp., sam.:  
kulturna rastlina s plazečim se 
steblom ali njen debeli sad 

352 

 

gobe 

Prav tako rastejo v 
gozdovih prav 
vsakovrstne gobe 
(gobe). Pred vsemi 
drugimi veljajo kot 
najboljši karželjni 
(kaserlne) in mavrahi 
(maurache). 

gobe: -a, ž. sp., sam.: rastlina 
brez listnega zelenila, navadno s 
klobukom in betom 
kaserlne, karželjn: -a -i, sam., 
m. sp.: užitna goba z oranžnim 
klobukom in rumenkastim betom 
maurache, mavrahi: -a, m. sp., 
užitna goba z jajčastim ali 
koničastim nepravilno jamičastim 
klobukom 

353 

 

javor, puspan 

Javor (javor) daje les, 
iz katerega se delajo 
krožniki, žlice, mize 
in podobni izdelki  - 
ker je les lepo bel. 
Pušpan (puspan) raste 
ob morju, pa tudi 
povsod na vrtu; v tej 
deželi kot tudi drugod 
se uporablja v 
vrtnarstvu. 

Javor: -ja, sam., m. sp., rastlina: 
gozdno drevo s širokimi, 
dolgopecljatimi listi in belim 
lesom 
puspan, pušpan: sam., m. sp., 
rastlina: okrasni zimzeleni  
grm ali nizko drevo z drobnimi 
usnjatimi listi in trdim lesom 
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353 

 

bresa 

Breze (bresa), katerih 
imamo zadosti, 
dajejo, kot je znano, 
zdrav napoj, katerega, 
enako kot se dogaja v 
drugih krajih, 
spomladi, ko drevo 
začne poganjati, 
iztakamo iz njega. 
Kajti, če malce 
zasekamo v deblo 
počasi teče ven sok, 
ki je dober in zdrav 
za pitje. 

bresa, breza: sam., ž. sp., 
rastlina: listnato drevo z belim 
lubjem 

353 

 

hrast 

Hrasti (hrast) 
ozelenjujejo – ali 
zatemnjujejo mnogo 
gozdov. 

hrast: -a, sam., m. sp., rastlina:  
veliko listnato drevo z navadno 
hrapavim deblom in trdim lesom 

353 

 

bukev 

Bukve pa nič manj. 
Le-te ki se po 
kranjsko imenujejo 
bukèv, služijo, ravno 
tako kot tista drevesa, 
ki jih Kranjec imeuje 
hrast, enako kot v 
drugih deželah, tako 
tudi v tej, svinjam za 
pitanje; tesarjem ter 
mizarjem in 
strugarjem pa s 
svojim lesom za 
njihovo delo. 

bukev: -kve, ž. sp., sam.: veliko 
gozdno listnato drevo z gladkim  
deblom 
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354 

 

smreka, mezesen, 
tisau, hoika 

Obstaja tudi razna 
smrekovina (smreka), 
macesnovina 
(mezesen), tisovina 
(tisau), hojevina 
(hoika) in sicer še 
vsakovrsten takšen 
les, ki je koristen za 
gradbena in tesarska 
dela, za kar se tod 
tudi po večini 
uporablja. Od tega 
zlasti tisov les prav 
pogosto pride pod 
roko strugarjem. 

smreka: -e, sam., ž. sp., rastlina: 
iglasto drevo s temno zelenimi 
koničastimi iglicami, visečimi 
storži in rdečkasto rjavo 
razpokano skorjo 
mezesen, macesen: -sna, sam., 
m. sp., rastlina: gorsko drevo  
z mehkimi tankimi iglami v 
šopih, ki jeseni odpadejo 
tisau, tisa: -e, sam., ž. sp., 
rastlina: strupeno iglasto drevo  
ali grm z rdeče rjavim lubjem 
hojevina: -e, ž. sp., jelov les 

354 

 

lipa 

Radovedne lipe (lipa) 
so prav tako tu in tam 
upravičene do 
svojega prostora. 

lipa: -e, sam., ž. sp.: košato drevo 
z mehkim lesom, srčastimi listi in 
dišečimi cveti 

360 

 

lan 

Povsod raste po živih 
mejah; tudi lan (lan) 
iz katerega izdelujejo 
nit, prejo in platno, 
ali – kakor se temu 
pravi pri nas – 
kodeljo.  

lan: -u, sam., m. sp., rastlina: 
kulturna rastlina z modrimi cveti, 
ki se goji zaradi vlaken in zaradi 
semena, ali njeno seme 
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360 

 

konople 

Konoplja (konople) 
sicer da več preje; a 
je precej bolj groba. 

konople, konoplja: sam., ž. sp.: 
visoka kulturna rastlina z 
dlanastimi listi, ki se goji zaradi 
vlaken in semena, ali njeno seme  

387 

 

Kerka 

Gurk, ki ga navadni 
človek imenuje 
Kerka, tudi štejemo 
med železove rudnike 
in fužine, in ima do 
takega naslova vso 
pravico. 

Kerka, Krka: -e, sam., ž. sp., 
lastno ime rudnika 

407 

 

Idria 

Rudnik Ydria, ki se 
po domače imenuje 
Idria, pred mnogimi 
drugimi uživa veliko 
in zasluženo slavo in 
je prava zakladnica 
ali rodovitna mati 
živega srebra. Leži, 
kakor skoraj vsi 
prejšnji rudniki, med 
visokimi gorami v 
grapi, tri dobre milje 
od Vrhnike. 

Idria, Idrija: sam., ž. sp., 
zemljepisno naselbinsko ime 
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437 

 

pouh 

Je pa na kranjskem 
čudna živalca, ki jo je 
težko videti v drugih 
evropskih deželah, tu 
v naši deželi pa se 
najde v prav veliki 
množini in se po 
nemško imenuje 
Billch (ali Pilich), po 
kranjsko pa pouh. 

pouh, povh: sam., m. sp., gozdna 
žival 

442 

 

medued 

Prav tako so veliki in 
majhni medvedi (ki 
jim po kranjsko 
pravijo medued). 

medued, medved: -eda, sam., m. 
sp., žival:  zver z gostim 
kožuhom in močnimi kratkimi 
nogami 

442 

 

uouk 

Volk (uouk) teka 
okoli več kot le prav 
prepogosto in dela 
ubogim kmetom 
veliko škodo, raztrga 
njihove konje ter jim 
do smrti pogrize 
ovce, koze, krave in 
vsakovrstno drugo 
živino. 
 

uouk, volk: -a, sam., m. sp., žival 
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442 

 

lesiza,  
saiz, kuna, 
 podlasiza,  

jelen,  
serna,  

ueuerza 

Lisic (lesiza), zajcev 
(saiz) kun belic in 
kun zlatic (kuna), 
podlasic (podlasiza), 
tudi belih podlasic in 
belih zajcev ni malo; 
jelenov (jelen) in srn 
(serna) pa veliko. 
Divjih mačk 
(doujemazhek) in 
veverice (ueuerza). 

lesiza, lisica: sam., ž. sp., žival: 
psu podobna zver rdečkasto rjave  
barve s košatim repom 
saiz, zajec: sam., m. sp., žival:  
glodavec z velikimi uhlji in 
dolgimi zadnjimi nogami 
kuna, kuna: sam., ž. sp. žival.:  
roparska žival vitkega telesa in 
kratkih nog 
podlasiza, podlasica: sam., ž. sp. 
žival: majhna roparska žival 
vitkega telesa z rdečkasto rjavo, 
po trebuhu belkasto dlako 
jelen, jelen: -ena, sam., m. sp., 
žival:  hitra, rjavkasto siva žival, 
katere samec ima velike razvejane 
rogove 
serna, srna: sam., ž. sp., žival:  
hitra gozdna žival, katere samec 
ima manjše razvejane rogove 
ueuerza, veverica: sam., ž. sp., 
žival: gozdni glodavec temno 
rjave barve s košatim repom, ki 
živi na drevju 
doujemazhek, divji maček: -a, 
sam., m. sp.: v gozdovih živeča 
mačka. Po vsej verjetnosti Felis 
silvestris  
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448 

 

Uarej du te vouk 
naujej, 

pounaprej, 
pounasaj, 

i'okule 

Golobar pomeni 
moški golob. 
Pounaprei pounasei 
pomeni toliko kot pol 
predse, pol nazaj. 
Uarej, du te vouk 
naujej pomeni toliko 
kot pazi se, da te volk 
ne požre! I'okule in 
tako naprej pomeni: 
Le okoli! le okoli! le 
okoli! Med takšnim 
vpitjem se pastirji in 
kmečki fantje trikrat 
zavrtijo naokoli; tako 
potem z začudenjem 
opaziš, kako se 
žerjavi takoj 
pomešajo. 

Uarej, paziti: glag.: prizadevati 
si, skrbeti, da se odvrne  
nevarnost od česa  
du, da: členek 
te, tebe: -te: zaimek 
vouk, volk: -a, sam., m. sp.: psu 
podobna zver z rumenkasto ali  
rjavkasto sivim kožuhom 
neujej, požreti ne: -e, glag., 
spraviti iz ust v požiralnik, 
želodec  
i'okule, le okoli: prisl. 
 

453 

 

Scheu je rakam 
suisgat 

Sicer pa pravijo na 
Kranjskem s 
pregovorom: Scheu je 
rakam suisgat ali 
puide rakam suisgat. 
Kar pa pomeni toliko 
kot: Šel je tja rakom 
žvižgat, Ali: Šel bo 
rakom žvižgat. In s 
tem se misli toliko 
kot: Umrl je! Ali: 
Umrl bo! 

Scheu je rakam suisgat, šel je 
rakom žvižgat: pregovor 
Scheu, šel, iti: glag.:  premikati 
se s korakanjem zlasti v določeno 
smer  
Rakam, rak: -om, sam., m. sp.: 
morska ali sladkovodna žival s 
podolgovatim apnenčastim 
oklepom in kleščami, ki plava 
navadno nazaj 
Suisgat, žvižgati: glag.: s 
pihanjem skozi odprtino med  
ustnicami povzročati visoke, ostre  
glasove 
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454 

 

zhebela 

Na Kranjskem ji 
pravijo zhebela, in jih 
imajo tukaj silno 
veliko, ker obogatijo 
tudi marsikaterega 
poštenega hišnega 
gospodarja, če ga 
hoče Bog s tem 
blagoslovit. 

zhebela, čebela: -e, sam., ž. sp.:  
žuželka, ki daje med in vosek 

459 

 

kazha, 
Gad 

Kače (kazha) in gade 
(gad) je naši deželi 
vsemogočni stvarnik 
prav tako dal v 
izobilju. 

kazha, kača: -e, sam., ž. sp.:  
breznog plazilec z dolgim, 
valjastim telesom 
gad, gad: -a, m. sp.:  strupena 
kača z verigi podobnimi lisami po 
hrbtu 

460 

 

magia 

Sicer pa dobro vem, 
da se mnogokrat 
magija kiti z imenom 
Simpathie in da imajo 
zavezniki satana 
navado z njo 
olepševati svoje 
početje. 

magia, magija: -e, ž. sp.:  
čarovništvo, čaranje 
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631 

 

Zirknisku jesetu 

To jezero se po 
kranjsko imenuje 
Cerkiško jezero 
(Zirknisku jeseru), 
tako ime ima po trgu 
Cerknica ali (če 
rečemo po kranjsko) 
Zirknica. 

Zirknisku jeseru, Cerkniško 
jezero: prid., sr. sp., zemljepisno 
ime 

631 

 

zirkuiza 

Take majhne cerkve 
so imenovali cerkvica 
(zirkuiza), naj 
pripomnim, da 
imenuje naš deželni 
jezik še danes tako 
majhno cerkveno 
stavbo ali hišo Božjo 
cerkvica. Pozneje pa 
se je zaradi slabe 
izreke časoma 
spremenil v /a/ in je 
namesto cerkvica 
nastalo cerknica. 
Zakaj kakor se to kar 
lahko zgodi, da se pri 
govorjenju ali pisanju 
/a/ zamenja z /u/ in 
/u/ z /n/. 

zirkuiza, cerkvica: -e, sam., ž. 
sp., manjš., poimenovanje stavbe 
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2. KNJIGA 
 

Stran 
faksimile Zapis v latinici 

Pomen Obdelava podatkov s pomočjo 

slovarjev 

272 

 

nova Zembla 
noua Sembla 

Slovenski jezik 
nahajamo tudi v 
Novaji zemlji in 
drugod, a Novaja 
zemlja pomeni v 
slovanščini ali 
kranjščini toliko kot 
nova zemlja. 

nova, noua, nov:  -a –o, prid.: 
nedavno nastal, narejen, ustvarjen 
zembla, sembla, zemlja: -e, ž. sp.: 
površina tega planeta 
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275 

 
 

Boga Adam 
barbara, Bobru 
esti, huala, kako 
ludi, kamen, kaj 
laban, on, mislite 
nash, pokoj, obad 

pamet, rezi 
riba, semla, sima, 

terdo, tabla 
torba, turk 

uni, una, unu, 
vidi, 

zita, šala 
fabula, šula 
šola, shaba, 
rana, shena, 

Kranjski ali slovanski, 
kakor se danes z 
latinskimi črkami piše, 
petindvajset navadnih 
črk in štiri sestavljene, 
potemtakem vsega 
devetindvajset črk, 
kakor sledi iz 
naslednjega navodila, 
ki ga v latinskem 
jeziku tu dodajamo. 

Bog: -a m. sp.: nadnaravno bitje,  
 
 
 
 
ki je ustvarilo svet in ki posega v 
njegov razvoj. 
Adam: -a, sam., m. sp., osebno 
ime 
dobru, dober: -o, ž. sp.: ki ima 
pozitivne lastnosti, zlasti v  
moralnem pogledu 
huala, hvala: -e ž. sp.: 
ugotavljanje, poudarjanje 
pozitivnih lastnosti česa 
kako: prisl.: izraža vprašanje po 
načinu dejanja, dogajanja, stanja 
Ludi, človek, ljudje: -di, m. sp., 
mn., množina od človek 
laban: -a, sam., m. sp. 
nash, naš: -a, zaim., izraža 
svojino skupine oseb, med  
katere šteje govoreči tudi sebe 
rezi, reči, rečem: dov. reči, 
povedati 
sima, zima: -e, ž. sp., zima: del 
leta med jesenjo in pomladjo 
shaba, žaba: -e, ž. sp., žival:  
manjša dvoživka s široko glavo,  
širokim trupom in daljšimi 
zadnjimi okončinami 
shena, žena: -e, ž. sp., človek:  
poročena ženska v odnosu do 
svojega moža 
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275 

 

276 

 

 

 

schala, 

shula 

sh se bere kakor Sch, 
torej Shala se bere 
kakor Schala (Schertz), 
Shula kakor Schula 
(die Schule) itd. 

shala, šala: -e, ž. sp.:  neresen, 
smešen ali zabaven dogodek 
shula, šola: -e, ž. sp., ustanova:  
vzgojno-izobraževalna ustanova, 
ki omogoča učencem 
organizirano, sistematično 
pridobivanje znanja, spretnosti 
 

276 

 

debel 

L ali l mora človek 
včasih debelo 
izgovoriti, nekako 
dvojno, zlasti na 
koncu, npr. v besedi 
debel. 

Debel, debel: -a, prid., debel: ki 
ima med najbližjima 
nasprotnima  
ploskvama razmeroma veliko  
razsežnost 

276 

 

delam, 
peilam 

Zloge, ki naj se 
izgovarjajo dolgo in s 
povzdignjenim 
glasom, naglasimo ali 
označimo z akutom ali 
ostrivcem kakor v 
naslednjih besedah: 
délam (ich arbeite). 

Delam, delati: -am, gl. delati: 
zavestno uporabljati telesno ali 
duševno energijo za pridobivanje 
dobrin 
peilam, pelam, peljati: -em, gl.:  
s prevoznim sredstvom spravljati 
kam 

276 

 

poleti 

Na ta način se da 
najlažje zapomniti 
različen pomen 
nekaterih, sicer enako 
se glasečih besed; tako 
na primer: če je 
predzadnji zlog besede 
poléti naglašen, 

poleti, poleteti, leteti: -im, sam., 
m. sp.: začeti leteti   
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pomeni toliko kakor: 
poletel bo. 

276 

 

h'zerkui, 
k'ozhetu, 
s'materio, 
v'zherkou 

Treba je tudi opomniti, 
da se v kranjskem 
jeziku označujejo 
nekateri predlogi s 
tem, da se posamezne 
črke postavijo pred 
besedo, tako H, K, S in 
V, kadar stoji ne kot 
samoglasnik, temveč 
kot soglasnik. Da se 
laže spoznajo, se piše 
spredaj apostrof ali 
spiritus lenis, npr. 
h'zerkui, k'ozhetu, 
s'materio, v'zerkou. 

h'zerkui, cerkev h: -i, sam., ž. 
sp. 
v'zherkou, cerkev v: sam., sr. sp. 
k'ozhetu, oče k: sam., m. sp. 
s'materio, mati z: sam., ž. sp.  

276 

 

luitra, 
storkla, 
zhapla 

Nekaj let pa se le-ta 
jezik govori zelo 
pokvarjeno in vsak dan 
slabše, ponekod bolj, 
drugod manj, zlasti pa 
v Ljubljani, tam okrog 
in na Gorenjskem. To 
pride od tod, ker se 
zelo meša z nemščino, 
kakor na primer: 
Tausend/Tausènt/Jeser. 

luitra, lojtra: -e, prid., ž. sp. 
lestev 
storkla, štorklja: -e, sam., ž. sp.: 
velika močvirska ptica selivka z  
belim perjem po telesu, črnimi 
perutmi in dolgimi golimi nogami 
zhapla, čaplja: -e, sam., ž. sp.: 
štorklji podobna močvirska ptica 

281 

 
pogatscha 

Kdor pride prvi, dobi 
od ženinovih ljudi 
štruco kruha, ki ji 
pravijo, kakor 

pogatſcha, pogača: sam., ž. sp.:  
boljši, navadno maslen kruh 
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omenjeno, pogača. 
(Tudi na Bolgarskem 
se tako imenuje, in je 
neke vrste kolač) 

281 
 

 

 

teta 
pogatcha 

Kadar peljejo nevesto 
domov, nosi teta v 
ženinovo hišo presnec 
ali veliko pogačo. 

teta: sam., ž. sp.: sestra očeta ali 
matere 
 

283 

 

Stara prauiza 

Kmetje nikakor ne 
puste, da bi se 
odpravili njihovi stari 
običaji, ki jim pravijo 
»stara pravica«. 

Stara prauiza, stara pravica: ž. 
sp., staro načelo ali pravica 

284 
 

 

 

285  
 

 

rep 

Če katera pri plesu 
postaja in je noben fant 
ne pelje plesat, zakaj to 
je zanjo velika 
sramota. O takšni 
pravijo, da nosi rep 
domov, ker ni prav nič 
plesala.  
 
Le-ta pa nima od tega 
posebne časti, temveč 
mora iz zasmehljivih 
ust slišati, da je prišla 
na rep.  
 
 

rep, rep: sam., m. sp.:  gibljiv, 
različno oblikovan podaljšek 
zadnjega dela trupa nekaterih 
živali 
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286 

 
 

 

Na prejo gredo, 
Prejo resdero 

In kakor precej 
izvohajo čebele in 
prilete tja, kjer je dosti 
cvetlic, tako začno 
prihjati tudi mladi 
Coridones in Meliboei, 
neoženjeni vaški 
gizdalini, po prazniku 
sv. Treh kraljev k 
predicam ali, kakor se 
po kranjsko pravi, 
gredó na prejo. 
 
V ponedeljek zvečer, 
ob pustu se veselé, 
jedó in krepkó plešejo. 
In temu pravijo, da 
prejo razderó. 

na prejo gredo, gredo na prejo: 
poimenovanje običaja 
prejo resdero, prejo razdrejo: 
poimenovanje običaja 

287 

 

Is posta useti 

Pokleknejo okoli groba 
in opravijo molitev za 
pokojnikovo dušo. To 
navado imenujejo »iz 
posta vzeti«, a zgodi se 
le, če je kdo umrl v 
postu. 

is posta useti, iz posta vzeti: 
poimenovanje običaja 
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306 

 

klozha, 
kokla 

Pri taki priliki se 
marsikdo s svojo 
sladka dve leti ali tri 
pred poroko, da često 
dobi tako preizkušena 
nevesta iz same 
prijaznosti dva ali tri 
otroke prej ko moža; in 
ko jo je tolikokrat 
preizkusil, vzame 
naposled kokljo s 
piščeti in se poroči z 
njo. In zgodi se 
dostikrat, da se sami 
poroče, preden so bili 
poročeni. 

kokla, koklja: sam., ž. sp., vrsta 
živali:  kokoš, ki vali, vodi 
piščance; nerodna (starejša) 
ženska, ki veliko govori 

332 

 

No tihu nasi! 

Precej reče drugi 
starešina čisto glasno: 
»No, tiho naši!« Takoj 
ukaže tudi spodnji 
svojim, naj molče. 
Nato vsi utihnejo. 

No tihu nasi, no tiho naši: Poziv, 
naj bodo tiho 
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332 

 

Starashina: Pokrij 
tojo posteno glauo, 
postena usta gouore 

Ko hoče tedaj spodnji 
starešina sneti klobuk 
(zakaj za mizo sedijo v 
klobukih), mu reče 
zgornji: »Pokrij tvojo 
pošteno glavo, poštena 
usta govore!« Nato 
ima spodnji starešina 
dolg govor. 

pokry, pokriti: glag.  
tojo, tvojo: svojilni zaimek, ž. sp. 
posteno, pošteno: prid., sr. sp., 
poštenost:  lastnost, značilnost 
poštenega človeka 
glauo, glavo: sam., m. sp. 
postena, poštena: prid., ž. sp. 
usta: sam., sr. sp.:  odprtina na 
spodnjem delu obraza za 
sprejemanje hrane in za govorjenje 
gouore, govori: -e, glagol. 

332 

 

Usi dobri zhasi,  

Potem prime starešina 
kolač (ali okroglo 
pogačo) ter ga vrže 
ženinu v glavo, da se 
razleti na drobne kosce 
in govori pri tem tele 
besede: »Vsi dobri 
časi, ovi najbolji!« Vsi 
navzoči vpijejo 
»Amen, amen!« in 
vsakdo udari drugega, 
namreč tistega, ki mu 
najbliže stoji, s 
kolačem po glavi, 
kakor bi mu hotel 
vanjo vtepsti krušni 
blagoslov. 

dober, dober: prid., m. sp.: ki ima 
pozitivne lastnosti, zlasti v 
moralnem pogledu 
zhasi, čas: -i, sam., m. sp. 
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333 

 

dobradosliza 

Kmalu za tem gredo k 
večerji in hišni 
starešina napije 
pravemu starešini, želi 
mu namreč 
dobrodošlico. 

dobradosliza, dobrodošlica: 
sam., ž. sp.:  slavnosten sprejem 
ob prihodu gosta 

349 

 

Biblia tu je use 
suetu pismu, stariga 

inu nouiga 
Testamenta 
Slouenskj, 

tolmazhena skusi 
Juria Dalmatina 

Pričetek tiska biblije. 
Naslov se glasi takole: 
Biblia, tu je vse svetu 
pismu stariga inu 
noviga testamenta, 
slovenski tolmačena 
skuzi Jurija Dalmatina. 

use, vse: prisl.: zraža postopno  
naraščanje ali upadanje 
suetu, sveto: prid., sr. sp. 
pismu, pismo: sam., sr. sp.:  
ovojnica z listom papirja za 
navadno daljša sporočila po pošti 
stariga, star: -a –o, prid., 
inu, in: veznik 
nouiga, nov: -a –o, prid.: nedavno 
nastal, narejen, ustvarjen 
tolmazhena, tolmačen: -a, prid., 
razlagati, pojasnjevati 
skusi, skozi: prislov: pog. 
nenehno, ves čas; s pomočjo 

360 

 

Bratouske bukvize 
Svetiga Roshen 

Kranza 

Knjižica za 
bratovščino sv. 
Rožnega venca, ki je 
po kranjsko 
naslovljena »Bratovske 
bukvice svetiga 
roženkranca«. Tiskana 
v Gradcu leta 1687, v 
osmerki. 

Bratouske, bratovske: prid., m. 
sp. 

360 

 

Nebeški zil tu je 
premishlouanie teh 

Svetih ozhakou. 

Nebeški cilj, je 
premišljevanje teh 
svetih očetov, 
Ljubljana 1684. 

premishlouanie, premišljevati: -
e, sam., sr. sp.: usmerjati dejavnost 
v zavesti 
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360 

 

Kratki sapopadek 
potrebnih catoliskih 

naukou 

Kratek zapopadek 
potrebnih katoliških 
naukov. Ljubljana 
1685. 

sapopadek, povzetek: sam., m. 
sp.: kar je zapisno 

360 

 

Tu je nauk 
christianski 

Praxis catechistica, to 
je nauk kristijanski. 
Tiskano v Ljubljani 
leta 1686. 

Nauk, nauk: sam., m. sp., pojem: 
pouk, nasvet 

360 

 

Shpeigel duhouni, 
od sashetka 
inukonza 

zhloreskiga 
shirenia. 

Govori o: Špegel 
duhovni od začetka in 
konca človeškega 
življenja. Je v kranjski 
jezik preveden iz 
italijanske knjižice, ki 
ima naslov: Spechio 
spirituale del principio 
& fine della vita 
humana. Ta knjiga je 
urejena v obliki 
pogovora. 

duhouni, duhovni: prid., m. sp.: 
duševno, duhovno življenje 
človeka 
sashetka, začetek: prid., m. sp. 
zhloreskiga, človeški: -ega, prid., 
m. sp. 
shirenia, življenje: -a, sam., sr. 
sp., življenje: pojav, ki se izraža s 
sposobnostjo presnavljanja, rasti, 
razmnoževanja 

380 
 

 
 
 

Triglaf 

Visoka vzpetina 
imenovana Triglav. Od 
katere si mora človek 
malo opomoči. 

Triglaf, triglav: sam., m. sp., 
vzpetina 
 

 

472 

 

potizen 

Za božične praznike je 
spet drugo pecivo. 
Testo zvaljajo prav na 
tanko kot list ali papir in 
ga namažejo z 
zdrobljenimi in z 

potizen, potica: sam. ž. sp.: 
pecivo iz kvašenega razvaljanega 
in zvitega testa z različnimi nadevi 
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medom pomešanimi 
orehovimi jedrci; to 
zmes zvaljajo, stisnejo 
ali zvijejo v krogu, da 
postane kakor hleb 
kruha. Naposled spekó 
in, ko je pečeno, se 
imenuje p o t i c a . 

488 

 

Ta sueti, daiga nam 
boog 

»ta sveti« kot najvišja 
izrečena beseda 
ministrantovega 
odgovora »Daiga nam 
bog« 

sueti; sveti: prid., im. ed. m. sp., 
ki je v zvezi z Bogom, svetniki,  
verskimi obredi 

714 

 

Tabor 

V teh cerkvah je tudi 
kapela Mihaela 
imenovana Tabor, 
nekoliko stran od 
naselja Retirad. 

Tabor: zemljepisno lastno ime 

761 

 

Loski potok 

 

Laserbach Laser potok 
poznan kot loški 
potok. 

Loški potok: zemljepisno ime  

768 

 

Nabregu 

Sveta Katarina na meji 
(po kranjsko nabregu). 
Ta cerkev ima dva 
oltarja imenovana S. 
Catharina in S. Ursula. 

Nabregu: zemljepisno ime 
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7 SKLEP 

 

Namen diplomskega dela je bil prikazati slovenske izraze in te ovrednotiti s slovničnega 

pogleda. Slovenski izrazi s komentarji so predstavljeni v razpredelnicah, ki vsebujejo strani, 

na katerih je določen slovenski izraz, nato izrezek iz faksimila Slave vojvodine Kranjske, 

zapis izbranih besed v latinici, pomen oziroma prevod celotnega izrezka. Nazadnje je 

obdelava izrazov s pomočjo Slovenskega pravopisa, Slovarja slovenskega knjižnega jezika, 

Etimološkega slovarja ter tudi Slovarja jezika Janeza Svetokriškega. 

 

V diplomskem delu smo opozorili na razlikovanje med nemščino kot »višjim jezikom« in 

slovenščino kot jezikom preprostega ljudstva.  To je potrebno razumeti z vidika naslovnika, ki 

ga je Valvasor imel pred očmi, torej bralca, ki ga zanima, kateri jezik bo potreboval, če se bo 

odpravil v vojvodino Kranjsko.   

 

Prav tako smo opozorili na razumevanje med pomenom slovenski in slovanski jezik, saj za 

neizobražene ni bila razlika med posameznimi slovenskimi narečji nič manjša kakor razlika 

med posameznimi slovanskimi jeziki, kot jih pojmujemo danes. Prag znanja gotovo ni bil tako 

visok, da znanje slovenščine ne bi omogočalo tudi osnovnega obvladovanja drugih slovanskih 

jezikov. 

 

Obravnavamo tudi, kaj Valvasor dojema kot nepravilno oziroma pravilno v jeziku. Je mnenja, 

da tuje besede v slovenščino prinašajo dejstvo, da na njenem območju živi več narodnosti; 

hkrati pa to ni nič nenavadnega ali neprestižnega, saj ima enako tudi nemščina veliko 

francoskih in latinskih tujk. Po Valvasorjevem mnenju takšni vplivi celo dodatno prispevajo k 

dialektalni pestrosti slovenskega ozemlja. 

 

Nenazadnje je treba tako Valvasorja kot njegovo delo sprejemati z zavedanjem zgodovinske 

preteklosti. Obdobje, v katerem je živel in deloval, obsega čas baroka. 

 

 Na Valvasorja torej lahko gledamo z velikim občudovanjem. Delo, kakršno je opravil on, z 

delom Slava vojvodine Kranjske, je danes skoraj nepredstavljivo. Dolga leta je potoval po 

deželah, si skrbno zapisoval stvari in nato še vse skupaj dal tiskat v tako obsežne knjige.  
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Morda njegovega dela zaradi zahtevnosti in obsežnosti ni želel nihče vse do današnjih dni 

prevajati. Bili so že poskusi prevajanja ter tudi sami prevodi, vendar samo izbranih poglavij, v 

celoti pa se je to začelo dogajati leta 2009. Torej, Valvasor po 320 letih še živi v svojem delu 

in je kos današnji učenosti.  

 

Smiselno je ponovno zapisati, da v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske odkrijemo 

zanimive jezikovne zaznamke, od krajevnih imen do dobesednih prevodov v nemščino in do 

slovenskih frazeologemov. Vsi ti zaznamki dokazujejo, da je Valvasor moral »kranjski jezik« 

dobro poznati in znati. Po vsej verjetnosti se je z deželnimi kmeti na svojih poteh v 

raziskovalne namene pogovarjal o čemer koli. Glede na to, da v tistem obdobju preprosto 

ljudstvo ni uporabljalo »višjega« jezika, to je bila nemščina, je moral uporabljati takratno 

slovenščino. Kot nejezikoslovec je zelo dobro opažal razlike med svojim »kranjskim 

narečjem« in ostalimi krajevnimi govori, torej njihove govorne razlike. Vse skupaj je določal 

po splošnem vtisu, po slišanem govoru.  

 

 

Podajamo še predloge za nadaljnjo raziskavo: 

• smiselno bi bilo nadalje raziskati pojavljanja slovenskih izrazov v II. in IV. knjigi tega 

velikega Valvasorjevega dela; 

• obravnavati slovenske izraze še iz kakšnega drugega zornega kota, ne samo z vidika 

pravopisa oziroma slovnične presoje, temveč tudi s področja etimologije in historične 

leksikologije; 

• primerjati izrazje še s kakšnim drugim slovanskim jezikom.  

 

 

 



 

   93 

8 VIRI IN LITERATURA 

 

Ahačič, K. (2007). Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. 

  Ljubljana: ZRC SAZU. 

 

Ahačič, K. (2009). Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in  

rokopisnih delih 1672–1758: I. Schönleben, Kastelec, Valvasor, Svetokriški, Vorenc, 

Hipolit. Jezik in slovstvo, letn. 57, št. 4 (okt.–dec. 2009), str. 563–602. 

 

Čeč, T. (1689). Nočni obisk: prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija  

[online]. [citirano 26. sep. 2010]. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://tvslo.si/predvajaj/nocni-obisk/ava2.51580760/ 

 

Erasmus F. in J. V. Valvasor (1689). Die Ehre dess Hertzogthums Crain: das ist, Wahre,  

Gründli ... [online]. [citirano 27. apr. 2010]. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.dlib.si/v2/Results.aspx?query=%27keywords%3dSlava+Vojvodine+Kranjske

%27&pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC 

 

Gerlanc, B. in M. Rupel (1984). Janez Vajkard Valvasor. Slava vojvodine Kranjske.  

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Golec, B. (2008). Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda  

Valvasorja [online]. [citirano 24. jun. 2010]. Dostopno na spletnem naslovu: http://hs.zrc-

sazu.si/EPUBLIKACIJE/tabid/58/language/sl-SI/Default.aspx 

 

Kmecl, M. (2005/2007). O Valvasorjevem kulturno-zgodovinskem pomenu za Slovence.  

 Glasnik slovenske matice, letn. 29/31, št. 1/3, (2005/2007), str. 5–9. 

 

Lesar, L. (2003). Zgodovinar, ki ga je začaral Valvasor. Nedeljski dnevnik, letn. 42, št. 270.  

 (5. 10. 2003), str. 17. 

 

Orožen, M. (1993/1994). Janez Vajkard Valvasor o slovenskem jeziku. Jezik in slovstvo, letn.  

 39, št. 1. (nov. 1993), str. 3–12. 

 



 

   94 

Orožen, M. (1996). Poglavja iz zgodovine slovenske književnost. Ljubljana: filozofska  

fakulteta, oddelek za slovenske jezike in književnost.  

 

Peti-Stantič, A. (2008). Jezik naš i/ili njihov: vježbe iz poredbene povjesti južnoslavenskih  

standardizacijskih procesa. Zagreb: Srednja Europa. 

 

Pleteršnik, M. (1974). Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 

Pogačnik, J. (1971). Valvasor in sodobniki. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Pogačnik, J. (1990). Starejše slovensko slovstvo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske  

fakultete. 

 

Prevajanje Valvasorja: Jezikovni in pravopisni izziv (2009) [online]. [citirano 26. 9.  

2010]. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.slava-vojvodine-

kranjske.si/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=87 

 

Reisp, B. (1983). Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Reisp, B. (1993). Neznani epitaf Janezu Vajkardu Valvasorju. Zgodovinski časopis, letn. 47,  

št. 3 (1993), str. 345–348. 

 

Reisp, B. (1997). Nekaj dopolnil k biografiji Janeza Vajkarda Valvasorja. Zgodovinski  

časopis, letn. 51, št. 4 (1997), str. 575–577. 

 

Rupel, M. (1951). Valvasorjevo berilo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Snoj, M. (2006). Slovar jezika Janeza Svetokriškega. Ljubljana: ZRC SAZU. 

 

Stabej, J. (1997). Slovensko-latinski slovar: po: Matija Kastelec � Gregor Vorenc,  

Dictionarium Latino-Carniolicum (1689–1710). Ljubljana: ZRC SAZU. 

 

Stanonik, M. (1992). Janez Vajkard Valvasor in slovstvena folklora. Jezik in slovstvo, letn.  

35, št. 7/8 (1989/90), str. 185–187.  



 

   95 

 

Stone, G. (1990). Slovenski jezik v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. V Andrej Vovko  

 (ur.). Valvasorjev zbornik. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str.  

 232–238. 

 

Valvasor, J. (2009). Čast in slava vojvodine Kranjske. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska. 

 

Žvanut, M., Lozar Štamcar M., Vrišer A. in Dular M. (2002). Theatrum vitae et mortis  

humanae = Prizorišče človeškega življenja in smrti = The theatre of human life and 

death: podobe iz 17. stoletja na Slovenskem = images from the seventeenth century in 

Slovenia: razprave. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije. 

 

 

 

 

 

 


