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Nova spoznanja o življenju in
pozabljenem potomstvu Janeza
Vajkarda Valvasorja
Boris Golec*

Izvleček
Prispevek obravnava zasebno življenje, družino in zapuščino polihistorja
Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693), člana Kraljevske družbe, prve
angleške akademije znanosti. Avtor ugotavlja, da Valvasor ni bil upravičen do uporabe baronskega naslova, umrl je v drugi hiši, kot je veljalo
doslej, pa tudi njegov pokop na Mediji ostaja nepotrjen. Po več kakor enem
stoletju je bila ponovno odkrita njegova najmlajša hči, ki ima edina od
Valvasorjevih otrok še danes živeče potomce.
K ljučne besede
Janez Vajkard Valvasor, Bogenšperk, Krško, Medija, Gracarjev turn
A bstract
The paper discusses the private life, family and legacy of the Carniolan
polyhistor Janez Vajkard Valvasor (1641–1693), member of the Royal
Society, the first English academy of science. The author concludes that
Valvasor was not entitled to his baron title, that he did not die in the house
that has up to recently been believed to be the place of his death, and
that his burial at Medija Castle remains unconfirmed. After more than
a century, his youngest daughter and the only one of his children whose
descendants are still alive today, is rediscovered.
K ey Words
Janez Vajkard Valvasor, Bogenšperk, Krško, Medija, Gracarjev turn

Delo Janeza Vajkarda Valvasorja je v našem pa tudi v širšem
prostoru tako enkraten in univerzalen pojav, da je preučevalce obilno zaposlil že njegov obseg sam. Za Valvasorjevo osebnost in celo
za nekatera ne nepomembna biografska dejstva je ob vsej količini in
veličini njegovega opusa preprosto zmanjkalo prostora ali zanimanja.
Povedano velja še posebej za polihistorjeva zadnja leta, od izida Slave
*
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vojvodine Kranjske leta 1689 do smrti jeseni 1693 v Krškem, prav
tako za njegovo zapuščino, usodo družinskih članov in nadaljnje potomstvo, ki je do danes ostalo povsem neznano. Gotovo tudi zaradi
prepričanja, da Valvasor po natisu Slave pač ni mogel ustvariti ničesar
pomembnega, dejanja njegovih otrok pa še zdaleč niso bila primerljiva
z očetovimi.1
Tudi sam bi imel omenjena vprašanja za obrobna, ko naključno odpiranje enega od njih ne bi navrglo več zanimivih spoznanj.
Izkazalo se je namreč, da Janez Vajkard Valvasor preprosto še ni zadovoljivo raziskan.
V preizkušeni pozitivistični maniri se bom kot izhodišča za nadaljnja preučevanja lotil predstavitve nekaterih izbranih problemov.
Začnimo s polihistorjevim imenom in plemiškim naslovom:
Janez Vajkard baron Valvasor. Od krsta v ljubljanski stolnici 28. maja
1641 je bil uradno Janez Vajkard, za domače, prijatelje in tudi širše
pa le Vajkard, po kranjsko izgovarjano Bajkort – z začetnim b.2 O
Vajkardu brez Janeza priča zlasti nekaj vpisov njegovega imena v krstne matice župnije Šmartno pri Litiji,3 pa tudi drugi viri.4 Da Bajkort
ni veljal za Janeza, je pogojevala že takratna plemiška etiketa, saj
Janez ni bilo dovolj plemiško, temveč splošno razširjeno ime. Poleg
tega je imel Janez Vajkard v isti sorodstveni črti kar šest bratov in
polbratov Janezov (!),5 zato so lahko s tem imenom klicali kvečjemu
enega, če sploh katerega.
Domala nič manj kakor osebno ime je s kranjskim polihistorjem
povezan njegov baronski naslov. Znano je, da se kot baron ni že rodil,
temveč je naslov pritaknil svojemu imenu veliko let po tem, ko so bili
njegovi starši že pokojni in sam uveljavljen znanstvenik. Ne pa tudi,
od kdaj je bil do njegove uporabe upravičen. Stvar ni tako preprosta
in je bila, gledano strogo pravno, močno sporna. Cesarjeva podelitev
dednega baronskega naslova 17. novembra 1667 je namreč zajela le
tri kranjske Valvasorje, med katerimi ni bilo takrat 26-letnega Janeza
1

2

3

4

5

Prim. zlasti Radics, Johann Weikhard; Reisp, Kranjski polihistor; Valvasorjev
zbornik.
O Janezu Bajkortu oz. Ivanu Bajkardu govorijo tri posvetilne pesmi, ena slovenska
in dve hrvaški, v uvodu k Slavi vojvodine Kranjske (Valvasor, Die Ehre I, s. p.,
uvodne strani).
V šmarskih krstnih maticah pri Valvasorju srečamo poimenovanja: »Weicardus«
in »Baichard(i)«, kot prvo ime namesto Janeza zmotno Volfgang (»Wolffgangi Weichardi«) ter »Joannes Bechardus« (NŠAL, ŽA Šmartno pri Litiji, R 1674–1688, 25.
1. 1678, 4. 10. 1678, 2. 10. 1679, 21. 4. 1683).
Npr. ukaz štajerskega deželnega glavarja in stanovskih poverjenikov, 17. avgusta
1683, naslovljen zgolj na Vajkarda Valvasorja (objava dokumenta v: Radics, Valvasor-Studien XXVI, str. 331).
Radics, Johann Weikhard, str. 343–348; Witting, Beiträge 1894, str. 143.
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Vajkarda. Naslov »baronov z Medije, Belneka in Zavrha« je Leopold I.
podelil polihistorjevemu starejšemu polbratu Karlu ter otrokoma njunega pokojnega bratranca Adama Sigfrida.6 O tem, kdaj je naslov prešel s
sorodnikov na njegovo osebo in potomce, pa Janez Vajkard pomenljivo
molči, čeprav v Slavi vojvodine Kranjske navaja prenekatero povsem nebistveno podrobnost.7 Danes je jasno, da je celotnemu Valvasorjevemu
rodu baronstvo samovoljno pritaknil kar sam v Slavi leta 1689.8 Stvar je
uspela, ker »samovoljni povzdignitvi« niso ugovarjali ne pravi baroni
Valvasorji ne kdo drug. Vendar Janez Vajkard in večina njegovega sorodstva uradno sploh nikoli niso postali baroni, saj baronstva niso mogli
podedovati po bratih ali bratrancih, ampak bi jim moralo biti podeljeno
s posebnim pravnim aktom – ki ga nikoli ni bilo.
Če kdo, potem se je tega dobro zavedal Janez Vajkard. Odtod tudi
tolikšna previdnost pri lastni uporabi baronskega predikata. Preden
si je k svojemu imenu drznil pristaviti »baron«, je namreč korak za
korakom tipal teren in okoliščine. Tako je sprva samo dopuščal, da
so ga tako imenovali drugi – šmarski duhovniki v krstnih maticah
(1678),9 posvetila prijateljev v treh njegovih zgodnejših tiskih (1681)10
ter štajerski deželni stanovi (1683).11 »Barona« je sam prvič uporabil v tiskanem obrazcu za svoje vojake, datiranem 31. oktobra 1683,
ob vrnitvi z vojnega pohoda na vzhodno štajersko mejo.12 Naslednji
korak je predstavljalo dopisovanje z angleško Kraljevsko družbo.13 V
samopredstavitvi je slednji celo sporočal, da smo bili Valvasorji od
rimskega cesarja Leopolda I. pred nekaj leti povzdignjeni v svobodne
barone.14 Zatem se je leta 1687 kot »baron« drugič oženil,15 prav tako
6

7

8
9

10

11
12
13

14
15

Frank, Standeserhebungen 5, str. 148; Radics, Johann Weikhard, str. 54; Reisp,
Kranjski polihistor, str. 61.
Reisp, Kranjski polihistor, str. 62 in op. 55 na str. 291; o istem vprašanju tudi Reisp,
Dosedanje raziskave, str. 23.
Valvasor, Die Ehre IX, str. 106.
NŠAL, ŽA Šmartno pri Litiji, R 1674–1688, 4. 10. 1678 (Liber baro), 11. 10. 1678
(kot »Baronissa« je označena žena Ana Rozina).
Leta 1681 je kot baron označen kar trikrat: v Vitezovićevi pozdravni pesmi v albumu Topographia Archiducatus Carinthiae modernae, v posvetilu k izdaji Topographia Carinthiae Salisburgensis in v naslovu zemljevida Kranjske, priloženega
Schönlebnovemu delu Carniolia antiqua et nova (Reisp, Kranjski polihistor, str.
62).
Objave treh dokumentov v: Radics, Valvasor-Studien XXVI, str. 331 in 337.
Objava formularja v: Reisp, Kranjski polihistor, str. 168.
Prim. samopoimenovanje z baronom v objavah in izvlečkih šestih Valvasorjevih
pisem v: Reisp, Korespondenca, str. 21 sl.; Radics, Johann Weikhard, str. 271–272,
295–297; Reisp, Kranjski polihistor, str. 173–174.
Objava pisem in njunih prevodov v: Reisp, Korespondenca, str. 21, 23, 26, 27.
Objavi poročne pogodbe: Kaspret, Ženitni dogovor, str. 186–189; Radics, Johann
Weikhard, str. 307–309.
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z »baronico«, ki to ni bila, saj sta bila v baronstvo povzdignjena le
njena brata.16 Piko na i pa je postavil leta 1688, ko se je kot baron prvič
podpisal pod kakšno svoje delo – Topografijo vojvodine Koroške.17
Slejkoprej je bil prepričan, da si je baronstvo povsem upravičeno prislužil s svojim delom, potem ko je v mladih letih pač »zamudil na
pravo – cesarsko podelitev«.
Takrat, ko so nekateri njegovi sorodniki resnično postali baroni,
je med letoma 1658 ali 1659 in 1671 vrsto let potoval po tujih deželah starega kontinenta in magrebske Afrike. Pri tridesetih se je tujine
končno naveličal in se vrnil na Kranjsko z namenom, da se ustali in v
domovini uresniči svoje študijske načrte.18
Kje je bil odtlej pa do smrti pravzaprav Valvasorjev dom? Ko se
je 10. julija 1672 priženil k mladoletni Ani Rozini pl. Graffenweger
na grad Slatna pri Litiji, je bil nekaj mesecev taščin in svakov gost,
konec septembra istega leta pa je z dediščino in prihranki kupil tri
bližnje gradove: Črni Potok, že razvaljeni Lihtenberk in renesančni
Bogenšperk, v katerem sta si z ženo ustvarila skupno domovanje.19 Za
Ano Rozino pri tem ni moglo biti nepomembno, da Bogenšperk ni stal
predaleč od njene Slatne, saj je prišla pod Valvasorjevo streho še napol
otrok, stara manj kot 14 let.20
Za Valvasorjevo družino je Bogenšperk predstavljal dom natanko dvajset let, do jeseni 1692, ko ga je polihistor v finančni stiski moral prodati. Za Janeza Vajkarda, ki je veliko potoval, je bil grad morda
bolj »glavni štab«, v katerem so ga poleg družine nekaj let obdajali
sodelavci zasebnega grafičnega zavoda. Zapovrh si je leta 1681 kupil
še hišo v Ljubljani,21 očitno z namenom, da bo lahko čim bliže zgodovinskim virom. Od tod je hodil v bližnji lontovž brskat po kranjskem
16

17
18

19

20
21

Med barone so bili 14. decembra 1676 povzdignjeni brata Sigmund Viljem in Janez
Herbard ter njun bratranec Franc Engelbert Zetschker (Frank, Standeserhebungen
5, str. 269). O sorodstvenih razmerjih med njimi Witting, Beiträge 1895, str. 263.
Prim. Reisp, Kranjski polihistor, str. 187, 189.
O Valvasorjevih potovanjih Radics, Johann Weikhard, str. 67–79; Reisp, Kranjski
polihistor, str. 78–91; Reisp,  Nekaj dopolnil, str. 575–576.
Reisp, Kranjski polihistor, str. 91–93. Gradove oziroma gospostva sta zakonca kupila od Franca Albrehta barona Kheysella, in sicer za 20.000 goldinarjev kranjske
veljave, 200 zlatnikov posebne »prevzemne pristojbine« in 100 državnih tolarjev za
likof; z 9.000 izplačanimi goldinarji v obliki treh zadolžnic sta dejansko pokrila le
slabo polovico kupnine, ki nato nikoli ni bila poravnana v celoti (Reisp, Kranjski
polihistor, str. 92–95) – Po imenjski knjigi, v katero je bila posest vpisana na zakonca Valvasor šele leta 1689 (žena je bila takrat že pokojna), sta imela 64 funtov
imenjske rente ali približno tolikšno število celih podložniških hub (ARS, AS 173,
Imenjska knjiga za Kranjsko, št. 6 (1662–1756), fol. 103).    
Reisp, Kranjski polihistor, str. 91–92.
Reisp, Kranjski polihistor, str. 157. Danes je to hiša v Ključavničarski ulici št. 5 na
vogalu Cankarjevega nabrežja št. 15.
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Slika 1: Bogenšperk po Topografiji Kranjske 1679

stanovskem arhivu ter premetavat spise in knjige ljubljanskega mesta
na rotovžu.22 V rojstno Ljubljano je pač zahajal po poslovnih opravkih,
tja je prejemal pošto iz tujine, podpisal tam nekaj pogodb in dve od šestih znanih pisem londonski Kraljevski družbi.23 Če pa bi ljubljanska
hiša poleg njega pogosteje gostila tudi polihistorjevo družino, bi tu
prav verjetno prišel na svet kateri od otrok, kar se ni zgodilo.24
Z naslednjim vprašanjem – z Valvasorjem kot družinskim očetom, z njegovo družino in nadaljnjimi usodami otrok se, kot rečeno,
ni nihče resneje ukvarjal. Morda tudi zato, ker se je zdelo, da je Janez
Vajkard o svojem sorodstvu domala vse obdelodanil že sam v rodov22

23

24

Iz inventarja Valvasorjeve zapuščine, sestavljenega 16. januarja 1694 v Krškem,
je moč razbrati zanimivo podrobnost o načinu njegovega dela. Med listinami se je
znašel popis spisov, ki si jih je Valvasor jeseni 1683 sposodil iz arhiva kranjskih deželnih stanov in jih tja tudi vrnil. ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc. LIV, Z–7/I,
16. 1. 1694, str. 5, No. 19. Objavi zapuščinskega inventarja v: Zapuščina, str.  22;
Radics, Johann Weikhard, str. 312.
V prvih dveh pismih Kraljevski družbi je navedel svoj ljubljanski naslov, kamor mu
lahko pišejo prek Dunaja (Reisp, Korespondenca, str. 22, 23, 26, 27). V Ljubljani
sta datirani njegovi pismi z datumoma 15. april 1686 in 15. november 1688 (prav
tam, str. 31, 33, 87, 88). V tem času nosita ljubljansko datacijo tudi Valvasorjevi
pogodbi z dne 9. februarja 1689 (ARS, AS 308, Zbirka testamentov, II. serija, fasc.
V 1–16, brez signature) in 1. novembra 1692 (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc.
LIV, Z–7/I, 16. 1. 1694, str. 9, No. 15) ter pobotnica njegove druge žene, podpisana
8. oktobra 1692 (ARS, AS 308, Zbirka testamentov, II. serija, fasc. V 1–16, brez signature). Velika večina regestov dokumentov v zapuščinskem inventarju sicer sploh
ne vsebuje navedbe kraja.
NŠAL, ŽA Ljubljana – Sv. Nikolaj, Ind R 1653–1692,  R 1669–1678, R 1678–1686,
R 1686–1692.
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niku Valvasorjevih v IX. knjigi Slave.25 Za polihistorjevo ožjo družino
je to rodovno deblo dejansko poglavitni vir, kar zadeva zgodaj umrle
otroke, pa sploh edino pričevanje o njihovem obstoju. Iz njega je za
rodovnik Valvasorjevega rodu konec 19. stoletja črpal Johann Baptist
Witting26 in v 20. stoletju seveda tudi oba Valvasorjeva življenjepisca
– Peter Radics in Branko Reisp.27
Pri tem močno preseneča naslednje: vsi preučevalci Valvasorjevega
življenja so prezrli Wittingovo objavo v dunajski genealoški reviji
Adler iz leta 1894,28 ki zajame tudi čas po izidu Slave. P. Radics in B.
Reisp sta jo mestoma sicer celo citirala,29 a sta v njej začuda spregledala pomemben podatek, da je imel Janez Vajkard v drugem zakonu še
eno hčerko. Prav s to hčerko, ki ji je bilo ime Regina Konstancija30 in je
bila rojena med letoma 1689 in 1692 neznanokje, se njegova rodovina
nadaljuje vse do naših dni.
Otroke je imela poleg nje sicer še polihistorjeva najstarejša hči
Ivana Rozina pl. Scarlichi, a je ostala brez vnukov, medtem ko je srednja hči Katarina Frančiška baronica Jurič umrla brez otrok, kakor
seveda tudi vsi trije polihistorjevi odrastli sinovi, ki so postali redovniki.31
Drugi razlog za »dolgotrajno skritost« Valvasorjeve najmlajše
hčerke Regine Konstancije je dejstvo, da nimamo podatka o kraju in
datumu njenega rojstva oziroma krsta. In tu smo pri problemu, ki bi
25
26
27

28

29

30

31

Valvasor, Die Ehre IX, str. 109.
Witting, Beiträge 1894, str. 144–145.
Radics, Johann Weikhard, str. 80 sl., 197 sl.; Reisp, Kranjski polihistor, str. 101, 266
sl.
Zanimivo je, da Witting v rodovniku rodbine Valvasor prav pri otrocih Janeza Vajkarda ne navaja virov in pri njegovi celotni rodbinski veji citira sploh samo vir
njegove smrti.  
Reisp, Kranjski polihistor, str. 293, 340–341; Radics, Johann Weikhard, str. 343,
med drugim celo pove, katere vire je Witting uporabil za prispevke o genealogiji
kranjskega plemstva.
Njen obstoj je razkril zapuščinski inventar njenega očima Janeza Herbarda pl. Buseta (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 123, fasc. L, W–81, 11. 7. 1724, str. 21–22, No.
11).
O potomstvu Regine Konstancije pl. Dienersperg bomo spregovorili v nadaljevanju.
Dokaz, da baronica Jurič ni imela otrok, ponujajo krstne matice župnije Šentjernej
in njena oporoka (ŽU Šentjernej, R 1698–1729 (dejansko 1698–1712 in 1728–29),
R 1731–1739; ARS, AS 308, Zbirka testamentov, II. serija, fasc. I 1–13, testament
I–12, 4. 5. 1743). Njena polsestra pl. Scarlichijeva je dva otroka rodila v župniji Škocjan pri Novem mestu, tretjega pa v Ljubljani (NŠAL, ŽA Škocjan pri Novem mestu, R 1702–1711, 4. 8. 1706, 22. 5. 1710; ŽA Ljubljana – Sv. Nikolaj, R 1700–1712,
str. 281, 5. 2. 1709; prva dva otroka navaja tudi Schiviz von Schivizhoffen, Der
Adel, str. 47 in 300). Odrastla je le edina hči, ki je leta 1758 umrla v dominikanskem
samostanu Velesovo (NŠAL, ŽA Velesovo, M 1745–1802, str. 49; prim. Schiviz von
Schivizhoffen, Der Adel, str. 325).
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Tabela 1: Shematizirani rodovnik potomstva Janeza Vajkarda Valvasorja
hči iz 1. zakona

hči iz 2. zakona

Ivana Rozina
pl. Scarlichi
(1678–1748)
|
3 vnuki
|
brez pravnukov

Katarina Frančiška
baronica Jurič
(1688–1747)
|
brez vnukov

pozabljena
hči iz 2. zakona
Regina Konstancija
pl. Dienersperg
(ok. 1690–1755)
|
2 vnukinji
|
17 pravnukov
|
8 prapravnukov
|
nadaljevanje
potomstva do danes

Valvasorjevim življenjepiscem povzročal nemalo preglavic, če ne bi
polihistor sam objavil rodovnega debla svoje družine. Velike večine
njegovih otrok namreč ne najdemo v krstnih matičnih knjigah župnij,
kjer je družina živela in kjer bi morali biti krščeni. Iz rodovnega debla
v IX. knjigi Slave je razvidno, da so se otroci v prvem zakonu rojevali
kot po tekočem traku, saj je med dvema rojstvoma minilo tudi manj
kot leto dni. Podobne so ugotovitve za drugi zakon, v katerem so v šestih letih prišli na svet vsaj štirje otroci. Valvasor sam je žal obelodanil
le datume njihovih rojstev – seveda samo do leta 1689 –, žal pa ne tudi
krajev rojstev in krstov.32
Te je torej treba poiskati, toda kako in kje, ko pa jih tudi predhodniki niso odkrili? Pri tem ne moremo mimo nesporne reference –
Ludviga Schiviza von Schivizhoffna. Njegova monumentalna zbirka
genealoških podatkov o kranjskem plemstvu, izdana leta 1905, vsebuje izpise plemiških rojstev, porok in smrti iz vseh takrat dosegljivih
matičnih knjig. Vendar je na celotnem Kranjskem našel le dva krsta
polihistorjevih otrok: enega v Šmartnem pri Litiji 1683 in najmlajšega
v Krškem 1693.33 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,34
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.35 Razlog
32
33
34

35

Valvasor, Die Ehre IX, str. 109.
Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel, str. 303 in 330.
NŠAL, ŽA Šmartno pri Litiji, R 1665–1674, 29. 4. 1674; R 1674–1688, 2. 10. 1679,
21. 4. 1683; ŽA Krško, R 1670–1729, 15. 4. 1693.
Če upoštevamo navade kranjskega plemstva, ki je svoje novorojence rado nosilo
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več torej, da jih niso nikoli izsledili ne raziskovalci Valvasorjevega
življenja ne rodoslovci.
Kako potemtakem razložiti dejstvo, da v kranjskih krstnih maticah ni najti kar 9 od njegovih 13 ali morda celo 14 otrok? Le težko
si predstavljamo, da bi vpisi izostali zaradi malomarnosti domačih
šmarskih duhovnikov. Tudi če bi imeli na Bogenšperku krstilnik in
lastnega duhovnika,36 bi krsti morali biti vpisani v župnijsko krstno
matico. Ne nazadnje bi družinski oče zanje poskrbel že zato, ker so
ljudje tega časa vse pogosteje potrebovali krstni list, denimo za vpis v
višje šole, vstop v samostan ali semenišče.
Ob povedanem ostaja pravzaprav samo še možnost, da sta
Valvasorja na poteh in potovanjih spremljali tudi obe njegovi ženi.
Tako so se otroci povečini rodili zdoma, bodisi v tistih kranjskih župnijah, ki jih Schiviz von Schivizhoffen ni dovolj temeljito obdelal,
bodisi v onih, katerih matice so bile že prej uničene. Ali pa so mali
Valvasorji – kar se zdi še najbolj verjetno – prijokali na svet zunaj domače dežele, nemara celo kje daleč na Nemškem in Francoskem.
Kdaj natanko pa je bil Valvasor zdoma in kje vse je takrat potoval, je nemogoče ugotoviti s še tako natančno analizo podatkov, ki
jih sam navaja v Slavi, ter na podlagi datacij redkih dokumentov in
pisem. Še manj seveda, na katerih potovanjih sta bili z njim tudi ženi,
saj takšen podatek preprosto »ni sodil« v korespondenco, kaj šele v
objavo. Če je bilo Valvasorjevo vojaško udejstvovanje povsem neprimeren čas, da bi kot stotnik dolenjskih pešcev jemal na pot tudi ženo,
so se za takšne podvige pokazale kot veliko boljša priložnost pogoste

36

h krstu v stolnico, je bila še posebej velika verjetnost, da bi krščence izsledili v
maticah ljubljanske stolne župnije Sv. Nikolaja. Toda z gotovostjo lahko trdimo, da
Valvasorjevih otrok niso krstili ne v ljubljanski stolnici ne v predmestni župnijski
cerkvi sv. Petra, kakor tudi ne v župnijah Dol pri Ljubljani, Vače, Zagorje ob Savi,
Šentvid pri Stični in Svibno. NŠAL, ŽA Ljubljana – Sv. Nikolaj, R 1669–1678, R
1678–1686, R 1686–1692, R 1692–1699, Rep R 1653–1692; ŽA Ljubljana – Sv. Peter,
R 1667–1676, R 1676–1683, R 1683–1692, R 1692–1708, Rep R 1668–1731; ŽA Dol
pri Ljubljani, R 1669–1688, R 1688–1730; ŽA Vače, R 1673–1689, R 1689–1705, R
1674–1698 (za Sv. goro); ŽA Zagorje ob Savi, R 1669–1695; ŽA Šentvid pri Stični: R 1664–1681, R 1681–1714; ŽA Svibno, R 1671–1684 z vrzeljo 1673–1681, R
1685–1701 – poškodovana.
Valvasor omenja v Slavi samo grajsko kapelo Naše Ljube Gospe, ki jo je dal sam
urediti, ne pa tudi duhovnika-beneficiata (Valvasor, Die Ehre XI, str. 619). Prim.
tudi opis šmarske župnije z omembo bogenšperške kapele v: Valvasor, Die Ehre
VIII, str. 767–771. Radics je menil, da bi bilo v šmarskih maticah pri Valvasorjevih
otrocih gotovo pripisano, če bi bil krst drugje kakor v župnijski cerkvi, denimo v
novi bogenšperški grajski kapeli (Radics, Valvasor-Studien I, str. 1426). Poleg tega
tudi ne vemo, kdaj je Valvasor kapelo uredil, morda celo že po krstu zadnjega v
Šmartnem krščenega otroka (1683).
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Tabela 2: Rodovnik Valvasorjeve ožje družine
Rodovnik Valvasorjeve ožje družine*
Kratice: r. = rojen/a, k. = krščen/a, p. = poročen/a, vst. = vstop v samostan, posv. =
duhovniško posvečenje, u. = umrl/a, pok. = pokopan/a.
Ime
rojstvo in krst
poroka, vstop
smrt in pokop
v samostan in
duhovniško
posvečenje
Janez Vajkard
k. 28. 5. 1641
1. p. 10. 7. 1672
u. pred 16. 11. 1693
Valvasor
v Ljubljani
v Šmartnem pri
v Krškem
oče: Jernej Valvasor
Litiji
pok. na Mediji
mati: Ana Marija
2. p. 20. 7. 1687
ali v Krškem
roj. baronica
na Vrhovem pri
Ravbar
Šentjerneju
1. žena:
k. 11. 10. 1658
p. 10. 7. 1672
u. 25. 4. 1687
Ana Rozina pl.
v Ljubljani
v Šmartnem pri
pok. na Mediji
Graffenweger
Litiji
oče: Baltazar pl.
Graffenweger
mati: Ana
Marija roj. pl.
Scharffenegk
Otroci iz 1.
zakona:
1) Marija Sidonija r. 16. 4. 1674
--u. 17. 7. 1676
na Bogenšperku
pok. na Mediji
k. 29. 4. 1674
v Šmartnem pri
Litiji
2) Maksimila
r. 10. 4. 1675
--u. 13. 6. 1677
Kordula
neznanokje
pok. na Mediji
3) Ana Terezija
r. 15. 2. 1677
--u. 27. 11. 1681
neznanokje
pok. na Mediji
4) Ivana Rozina
r. 11. 6. 1678
por. 9. 11. 1705
u. v Velesovem
(Johana) por.
neznanokje
na Svibnem, mož:
pok. 9. 3. 1748
Scarlichi
Franc Ludvik pl.
prav tam
Scarlichi († pred
1732)
5) Volfgang
r. 25. 9. 1679
frančiškan
u. 10. 12. 1737
Vajkard
na Bogenšperku
vst. 11. 8. 1697 v
v Samoboru
(frančiškan
k. 2. 10. 1679
Nazarjah
pok. prav tam
p. Alojzij)
v Šmartnem pri
posv. 17. 5. 1704 v
Litiji
Zagrebu
6) Janez Gotlieb
r. 16. 7. 1681
--u. 4. 3. 1687
neznanokje
pok. na Mediji
7) Janez Ludvik
r. 18. 4. 1683
frančiškan
u. 29. 4. 1752
(frančiškan
na Bogenšperku
vst. 7. 8. 1701
v Kamniku
p. Donat)
k. 21. 4. 1683
v Nazarjah
pok. prav tam
v Šmartnem pri
posv. po letu 1706
Litiji
neznanokje
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8) Janez Volf
Engelbreht
(cistercijan
p. Štefan)
9) Franc Jožef

r. 25. 7. 1684
neznanokje
r. 13. 6. 1686
neznanokje
r. najpozneje leta
1663, verjetno
na Novem gradu
v Jablanici pri
Boštanju

2. žena:
Ana Maksimila
baronica
Zetschker
oče: Franc Erazem
baron Zetschker
mati: Marija
Sidonija roj. grofica
Tattenbach
očim: Janez Jurij pl.
Wernegk
Otroci iz 2.
zakona:
1) Katarina
r. 28. 4. 1688
Frančiška
neznanokje
por. baronica
Jurič

*

2) Regina
Konstancija
por. Wernegk in
Dienersperg

r. 1689–1692
neznanokje

3) hči N.

r. 1689–1692
neznanokje

4) Franc Engelbert

k. 15. 4. 1693
v Krškem

cistercijan
vst. marca 1705
posv. 23. 2. 1709 v
Zagrebu
--1. p. 20. 7. 1687
na Vrhovem pri
Šentjerneju
2. p. 28. 8. 1699,
verjetno na
Gracarjevem turnu
2. mož: Janez
Herbard pl. Buset
(† 1724)

p. 2. 2. 1704
na Gracarjevem
turnu, mož: Adam
Sigfrid baron Jurič
(1683–1741)
1. p. 28. 5. 1707 na
Gracarjevem turnu,
mož: Janez Lovrenc
pl. Wernegk (†
1710)
2. p. 28. 5. 1711
na Volavčah, mož:
Volf Sigmund pl.
Dienersperg
(ok. 1669–1751)
-----

u. 21. 12. 1752
v Kostanjevici
pok. prav tam
u. 14. 3. 1687
pok. na Mediji
u. med 5. 5. 1713 in
19. 4. 1716
na Gracarjevem
turnu
pok. v Šentjerneju
ali Novem mestu

u. 12. 6. 1747
v Ljubljani
pok. 17. 6. 1747
v Novem mestu
u. jan. 1755
v Novem mestu
pok. 19. 1. 1755
prav tam

u. 28. 1. neznanega
leta (1690–1692)
na Bogenšperku
u. pred 1716,
verjetno kmalu
po 15. 4. 1693 v
Krškem

Podatki o rojstvih in krstih: Valvasor, Die Ehre IX, str. 109; NŠAL, ŽA Ljubljana
– Sv. Nikolaj, R 1638–1643, R 1643–1653, R 1653–1664; ŽA Šmartno pri Litiji: R
1665–1674, R 1674–1688; ŽA Krško, R 1670–1729. Podatki o porokah: NŠAL, ŽA
Šmartno pri Litiji, P 1660–1720; Kaspret, Ženitni dogovor, str. 186–189; ARS, AS
309, Zap. inv., šk. 123, fasc. L, W–81, zapuščinski inventar Janeza Herbarda pl.
Buseta, 11. 7. 1724, str. 42–43. Podatki o smrtih in pokopih: Valvasor, Die Ehre IX,
str. 109; AFS NM, Necrologium Provinciae, fol. X. Decembris, fol. XXIX. Aprilis;
Mlinarič, Kostanjeviška opatija, str. 516; NŠAL, ŽA Ljubljana – Sv. Nikolaj, M
1735–1770; NŠAL, ŽA Velesovo, M 1745–1802; Furlan, Zgodovina frančiškanske
cerkve, str. 28 in 29; Radics, Valvasor-Studien I, str. 1426. O smrti in pokopu Janeza
Vajkarda in njegove druge žene ter o vstopih sinov v samostan gl. v glavnem besedilu. Podatki o posvetitvah duhovnikov: NAZ, Prot. varia 9a, str. 186, 208.
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študijske poti. Nemara sta ženi rojevali zdoma zato, ker Valvasor ni
dobro načrtoval svojih potovanj in se je na poti zamudil predolgo, da
bi bila ježa za žensko v visoki nosečnosti dovolj varna, še posebej če
je bila z možem daleč od Bogenšperka ali Ljubljane.37
Valvasorjeve otroke in prvo ženo so na bogenšperškem gradu
veliko verjetneje kakor rojstva prehitele smrti. Majhni otroci prav gotovo niso potovali z očetom in materjo, ampak so v času njune odsotnosti ostajali v varstvu dojilj in varušk. Kot nam je izpričal Valvasor
sam, so njegovih pet umrlih otrok iz prvega zakona in njihovo mater
položili v Valvasorjevo rodbinsko grobnico na Mediji, na drugi strani
Save.38 Skoraj gotovo so torej vsi pomrli na Bogenšperku ali vsaj kje
v bližini doma.
Globoko zarezo v polihistorjevem družinskem življenju je predstavljalo leto 1687, čas, ko je bil sicer na vrhuncu svojega ustvarjalnega dela. Smrt je v njegovi ožji družini v samo sedmih tednih kosila kar
trikrat. Najprej sta mu marca 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.39
Že slabe tri mesece po njenem pogrebu je Janez Vajkard še drugič
stopil pred oltar – poletnega 20. julija 1687 v kapeli graščine Vrhovo
pod Gorjanci.40 Nevesta Ana Maksimila baronica Zetschker je bila
od njega precej mlajša – najmanj 10 in največ 22 let, saj lahko na čas
njenega rojstva sklepamo le iz znanega datuma smrti njenega očeta.41
Ob poroki s tedaj 46-letnim Valvasorjem ji je bilo tako vsaj 24 let.
Iz poroke pod Gorjanci je dobiček vsekakor potegnil Valvasor, ki
se je od tam odpeljal z balo, kočijo in obljubljenimi 2.700 goldinarji, od
katerih je tretjino že čez tri mesece prejel na roko. Lastni prispevek zakonski zvezi je nasprotno zavaroval le s svojim premoženjem, ne da bi
torej karkoli tudi dejansko prispeval.42 Prav zadnje pa je bilo na moč var37

38
39
40

41

42

Edina Valvasorjeva daljša odsotnost, ki jo lahko kolikor toliko natančno datiramo
in je blizu rojstvu katerega njegovih otrok, pade v poletje 1686. O njegovem itinerarju v tem letu lahko sklenemo naslednje: glede na datacijo pisma v London ga 15.
aprila še srečamo v deželi, natančneje v Ljubljani, otrok je prišel na svet 13. junija
neznanokje, 29. avgusta pa je bil Janez Vajkard spet doma na Bogenšperku, in sicer
po nekajtedenski odsotnosti, kot zapiše v pismu angleški Kraljevski družbi (po objavi: Reisp, Korespondenca, str. 31, 33, 39 in 42).
Valvasor, Die Ehre XI, str. 164.
Valvasor, Die Ehre IX, str. 109.
Objavi poročne pogodbe: Kaspret, Ženitni dogovor, str. 186–189; Radics, Johann
Weikhard, str. 307–309.
Datuma krsta ne poznamo zaradi izgubljenih matičnih knjig župnij Radeče in Boštanj. Glede na datum smrti njenega očeta Franca Erazma pl. Zetschkerja 18. novembra 1662 (Witting, Beiträge 1895, str. 263) se je morala roditi najpozneje poleti 1663.
Objavi poročne pogodbe: Kaspret, Ženitni dogovor, str. 186–189; Radics, Johann
Weikhard, str. 307–309.
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ljivo. Nevesta prejkone ni imela niti približne predstave o Valvasorjevem
čedalje bolj negotovem gmotnem stanju, še zlasti ne o tem, kako naglo
naraščajo dolgovi, koliko znašajo obresti na nikoli v celoti odplačano
kupnino za tri gradove ter kakšni so predračun in dejanski stroški za
tisk Slave. Tako je morala soprogu leto in pol po možitvi iz lastnega
žepa posoditi nemajhno vsoto 947 goldinarjev, da je lahko odplačal del
zaostale kupnine za gospostva.43 Toda novih neprijetnih presenečenj v
obliki neporavnanih računov nikakor ni hotelo biti konec.
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. Zadnjih šest let
Valvasorjevega življenja je bilo zanj nasploh zelo dinamično in naporno obdobje, zaznamovano s častmi in priznanji, a tudi z nerazumevanjem okolice, razočaranji, boleznijo in z njimi povezanimi hudimi
finančnimi težavami. Veliko se je Janezu Vajkardu dogajalo zlasti v
letu 1689, ko je po delih izhajala Slava, vendar se niti po njenem izidu
ni ustavil. Kot je šele pred dobrim desetletjem odkril in objavil France
Baraga,44 časovno pa definiral Branko Reisp, je malo pred smrtjo
obiskal Francijo. Po besedah dotlej neznanega epitafa naj bi namreč
zdravje izgubil v Lyonu. Na potovanje, o katerem ni bilo ničesar znanega, se je moral očitno odpraviti leta 1691 ali 1692, kar se presenetljivo sklada z besedami sodobnika Janeza Gregorja Dolničarja, da so
Valvasorja v Krško prinesli že bolnega.45 Hčerki Regina Konstancija
in deklica neznanega imena, katere smrt je odkril Radics, ne da bi za
to sploh vedel,46 sta se potemtakem mogli roditi na Francoskem oziroma kje na poti tja ali nazaj.
Valvasor je imel torej 13, morda celo 14 otrok. Od teh smo jih
doslej poznali 11, vseh 9 iz prvega in samo 2 iz drugega zakona. Dobra
polovica je pomrla že v otroštvu, tako da jih je odrastlo le 6. Vsi trije
43

44
45
46

Valvasorjeva zadolžnica z datumom 9. februar 1689 in pripisanim ženinim potrdilom o poravnani vsoti dne 8. oktobra 1692, obakrat v Ljubljani, je bila naknadno
vložena med testamente kranjske deželne pravde (ARS, AS 308, Zbirka testamentov, II. serija, fasc. V 1–16, brez signature).  
Baraga, Novoodkriti, str. 321.
Reisp, Neznani epitaf, str. 346–347.
Šlo je za še zelo majhnega otroka ženskega spola (parvula domicella), katerega
smrt 28. januarja nenavedenega leta je bila nekoč vpisana v mrliško knjigo župnije
Šmartno pri Litiji. Kot je pravilno ugotavljal že Radics (1895), je otrok umrl po letu
1689, saj bi ga Valvasor sicer omenil v svojem rodovniku (Radics, Valvasor-Studien
I, str. 1426). Toda Radics je bil zmotno prepričan, da se za vpisom smrti skriva hči
Katarina Frančiška, ki je v resnici odrastla in se poročila. To je pozneje tudi sam
ugotovil, pozabil pa je na omembo brezimne deklice, ki je zato v monografiji o
Valvasorju (1910) ni uvrstil v polihistorjev rodovnik (Radics, Johann Weikhard, str.
347).
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sinovi iz prvega zakona so se kot redovniki »poročili s Cerkvijo«,
tri hčerke pa s plemiškimi vdovci in sinovi, živečimi v širši okolici
Krškega, kjer je svojo življenjsko pot sklenil njihov oče.47
Pomudimo se še pri vprašanju, kako, s kom in kje je marljivi polihistor preživljal svoj čas. Njegovega urnika ne poznamo, zanesljivega itinerarja (še) nimamo, vendar lahko z novimi podatki iz matičnih
knjig vsaj nekoliko dopolnimo dosedanje védenje o tem, kdaj je bil zares doma in kakšne so bile njegove družabnostne navade. Pričakovali
bi, da se bo v maticah domače šmarske župnije pogosteje pojavljal
kot krstni boter, če ga že največkrat pogrešamo v vlogi očeta. Toda,
drugače kot imena drugih »žlahtnih« gospodov, so ime botra Janeza
Vajkarda Valvasorja vpisali v krstne matice le izjemoma, v vseh dvajsetih bogenšperških letih zgolj dvakrat leta 1678, kot botra krščencema navadnih ljudi.48 Novorojencem okoliških plemičev ni botroval,
saj se mu je to opravilo bržkone zdelo »nepotrebno izgubljanje časa«.
Prav tako ga kot botra ne srečamo v ljubljanskih krstnih maticah.49 Kot
vse kaže, torej ni bil preveč naklonjen konvencionalnim družabnim
obveznostim, ampak si je družbo raje izbiral po svoji meri.
Naj oris Valvasorjevega družinskega življenja sklenem s potovanji kot najdaljšo odsotnostjo od doma in ločenostjo od otrok. Če vemo
verjetno za vse dežele, ki jih je Janez Vajkard kdaj v življenju obiskal,
je veliko teže dognati, kdaj se je kje mudil in kolikokrat se je podal na
pot. Pestrost njegovih potovanj do leta 1689 spričuje 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.50 V Slavi omenjena krajša potovanja po domači deželi so lahko trajala po več tednov in
v tem času je imel gotovo izhodišče na kakšnem gradu ali v mestu. Še
več strnjenega časa pa so mu seveda jemale poti v tujino.
Valvasorjevo zadnje potovanje je bila pot iz Ljubljane v kraj
smrti – Krško, najverjetneje ne pred 23. februarjem 1693, ko so se
47
48

49
50

Gl. rodovnik Valvasorjeve ožje družine v besedilu zgoraj.
NŠAL, ŽA Šmartno pri Litiji, R 1665–1674, R 1674–1688, 25. 1. 1678, 4. 10. 1678:
prim. tudi Radics, Valvasor-Studien I, str. 1425–1426). Tudi njegova prva žena Ana
Rozina, v šmarski župniji sicer domačinka, se kot krstna botra pojavi le nekajkrat
(prav tam, 31. 12. 1672, 11. 10. 1678, 28. 4. 1680 po nadomestni botri 4. 4. 1684 in
2. 7. 1685), druga, Ana Maksimila, sploh nikoli. Ugotovitev govori posredno v prid
sklepanju, da sta bili obe soprogi skupaj z možem veliko na poti.
NŠAL, ŽA Ljubljana – Sv. Nikolaj, R 1678–1686, R 1686–1692, R 1692–1699.
B. Reisp je 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 (Reisp, Kranjski polihistor, str. 144 sl.), 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 (Valvasor, Die Ehre XI, str. 164).
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pred ljubljanskim mestnim svetom urejale zadnje formalnosti o prodaji Valvasorjeve hiše ob Ljubljanici.51 V istem času, februarja 1693,
je datirana tudi pogodba za nakup meščanske hiše v Krškem.52 Kupni
dogovor zanjo je Valvasor sicer sklenil že dva meseca prej, dan po
božiču 1692,53 v času, ko je bil nekaj tednov takorekoč »brezdomec«.
Potem ko je v začetku leta 1689 prodal Črni Potok, se leta 1691 ločil od
bogate knjižnice, ki je romala v Zagreb, je namreč oktobra 1692 prodal
nikoli v celoti odplačani Bogenšperk z Lihtenberkom ter končno v začetku decembra še hišo v Ljubljani.54 Ker pa je bil jesensko-zimski čas
za selitev neprimeren, lahko sklepamo, da so se Valvasorjevi vselili v
kupljeno hišo v Krškem šele zgodaj spomladi 1693, vsekakor pred 15.
aprilom, ko je bil v krški mestni cerkvi krščen najmlajši otrok.55
Polihistorjevo »krško obdobje« – trajalo je komaj kakšnega pol
leta – so raziskovalci njegovega življenja in dela razumljivo obdelali le površinsko. Še največ pozornosti so namenili datumu smrti,56
ki tudi po najnovejših raziskavah ostaja neznanka, zlasti ker nimamo primarnega vira – vpisa v mrliško matično knjigo. Vendar lahko mimo poznejših ugibanj o točnem dnevu izpostavimo dve doslej
prezrti dejstvi. Prvo, da je bil Valvasor še živ 22. junija 1693, ko je v
Krškem sklenil neko poravnavo z baronom Zetschkerjem.57 In drugo,
da je umrl vsaj nekaj dni pred 16. novembrom, ko je ograjno sodišče
v Ljubljani izdalo ukaz o inventuri njegove zapuščine.58 Smrt je torej
najverjetneje nastopila oktobra, kar je, brez natančnega dneva, v svoji
51

52

53

54

55
56

57

58

Ljubljanski mestni svet je 23. februarja 1693 obravnaval Valvasorjevo prošnjo, naj
se v sodni protokol vpiše prodaja njegove hiše baronu Francu Engelbrehtu Zetschkerju. Objava iz sodnega protokola v: Radics, Johann Weikhard, str. 169–170. Popravljeni datum prodaje hiše v: Reisp, Kranjski polihistor, str. 157 in op. 32 na str.
312.
ARS, AS 1063, Zbirka listin, a. e. 2742, feb. 1693. – Ohranjeni izvirnik kupne pogodbe na pergamentu dejansko ni bil nikoli dokončan in potrjen. Pisar je namreč
pustil prazen prostor za natančen datum v februarju 1693 (Beschehen Gurkfeldt den
... Febr. Ao. 1693ten), ki bi ga vstavili pozneje, ko bi listino podpisali in pečatili s
tremi v njej omenjenimi velikimi mestnimi pečati.
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 34, fasc. XVII, G–56/III, 29. in 30. 3. 1700, str. 8, No.
10.  
Reisp, Kranjski polihistor, 268. Prodaja Črnega Potoka ter Bogenšperka z Lihtenberkom: ARS, AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko, št. 6 (1662–1756), fol. 103; novejše ugotovitve o času prenosa knjižnice v Zagreb:  Dular, Valvasorjeva knjižnica,
str. 267 in op. 27 na isti strani.
NŠAL, ŽA Krško, R 1670–1729.
Radics, Johann Weikhard, str. 247–250; Reisp, Kranjski polihistor, str. 271-272; Reisp, Dosedanje  raziskave, str. 25–26; Reisp, Neznani epitaf, str. 345–348.
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc. LIV, Z–7/I, 16. 1. 1694, str. 8, No. 13; objavi:
Radics, Johann Weikhard, str. 312; Zapuščina, str. 21 in 34.
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc. LIV, Z–7/II, 13. 1. 1694, pag. 13; objava: Radics, Johann Weikhard, str. 326.
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kroniki mesta Ljubljane precej pozneje (1719) navedel sodobnik Janez
Gregor Dolničar.59
In kaj je Valvasorja prignalo umret prav v provincialno Krško, četudi prometno živahno mestece ob Savi? Plemiči njegovega časa so si
za domovanje izbirali deželno prestolnico in le redki so se trajneje naseljevali v malomestnih okoljih.60 Da se je Janez Vajkard po finančnem
zlomu in razprodaji nepremičnin 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. Brez zemljiške
posesti bi namreč Valvasorjev mrtvi kapital prej ali slej skopnel. Njega
samega je sicer kmalu prehitela smrt, kot bomo videli, pa se je vdova tri
leta zatem z dediščino po očimu res znova postavila na noge.
Med vsemi zastavljenimi vprašanji se je zaradi neugodne strukture virov zdelo nerešljivo, kje natanko, v kateri hiši v Krškem je
Valvasorjeva družina živela in kje je torej polihistor umrl. O pravilni izbiri današnje »Valvasorjeve« hiše, ki nosi spominsko ploščo, so
upravičeno dvomili že ob postavitvi obeležja leta 1894.61 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.62 To je vse, kar nam lahko danes
služi za določanje njene lege, vendar ob pritegnitvi novih virov zadošča tudi to. Soočenje vseh razpoložljivih virov je nazadnje izločilo
hišo, ki je edina možna in prava.63
Gre za južni del hiše na Cesti krških žrtev št. 2, sestavljene iz
dveh meščanskih, v osnovi še baročnih stanovanjskih stavb. Hiša
59

60
61
62

63

V Dolničarjevi kroniki Ljubljane je Valvasorjeva smrt sploh prvič časovno natančneje opredeljena (Reisp, Neznani epitaf, str. 345).
Prim. Štuhec, Rdeča postelja, str. 43 sl.
Cevc, Kulturni spomeniki, str. 169–170.  
ARS, AS 1063, Zbirka listin, a. e. 2742, feb. 1693. Listina je bila objavljena že leta
1859 v: Jellouschek, Valvasor, str. 40–41.
Viri: ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 123, fasc. L, W–81, 11. 7. 1724, inventar Janeza
Herbarda pl. Buseta, str. 31–32, No. 30; prav tam, šk. 116, fasc. XXXXVII, T–87,
inventar Ferdinanda barona Zetschkerja, 18. 1. 1788, str. 6; ARS, AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 140, RDA, N 239, No. 3, 3. 1. 1749; No. 7, 13. 6. 1752;
ŽU Krško, Catalogus Animarum Vicariatus gurgfeldens. ... 1792; ARS, AS 176,
Franciscejski kataster za Kranjsko, N 84, k. o. Krško, mapni list V in Protocoll der
Bau Parcellen der Gemeinde Gurgfeld, 20. 4. 1825; ZAC 1476, Magistrat Krško, knj.
1994, urb. št. 78 in 79; Okrajno sodišče Krško, Zemljiška knjiga, gl. knj. k. o. Krško
60–120, vl. št. 79.
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Slika 2: Prava Valvasorjeva hiša v Krškem

stoji v strogem mestnem jedru in je danes v lasti potomcev pisatelja
Janeza Mencingerja.64 O njenih lastnikih manjkajo samo podatki za
desetletje med letoma 1706, ko je Valvasorjeva vdova moževo hišo
prodala,65 in 1717, ko so današnjo Mencingerjevo hišo kupili baroni
Zetschkerji.66 Poleg tega identičnost Zetchkerjeve hiše z Valvasorjevo
nesporno potrjuje lega, ki – edina v Krškem – popolnoma ustreza opisu iz Valvasorjeve kupne pogodbe, da jo z leve in desne obdajata hiši
uglednih meščanov, vse tri pa imajo vrt.67
Z zelo malo argumenti so se soočali Krčani, ko so konec 19.
stoletja, ob 200-letnici Valvasorjeve smrti, odkrivali spominsko obe64

65

66

67

Okrajno sodišče Krško, Zemljiška knjiga, gl. knj. k. o. Krško 1–59, vl. št. 48 in 49.
– Hiša je stala na stavbni parceli št. 58, današnja hiša na Cesti krških žrtev 2 pa je
sestavljena iz dveh hiš na nekoč ločenih stavbnih parcelah št. 58 in 57.
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 123, fasc. L, W–81, 11. 7. 1724, inventar Janeza Herbarda pl. Buseta, str. 31–32, No. 30.
Prav tam, šk. 116, fasc. XXXXVII, T–87, inventar Ferdinanda barona Zetschkerja,
18. 1. 1788, str. 6.
ARS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko, N 84, k. o. Krško, mapni list V.
Zanimiva je tudi ugotovitev, da je bil pred Janezom Mencingerjem lastnik hiše še
en literat, nemško pišoči pesnik Anastasius Grün, turnski graščak s pravim imenom
Anton Aleksander grof Auersperg (Okrajno sodišče Krško, Zemljiška knjiga, gl.
knj. k. o. Krško 60–120, vl. št. 79). Valvasorjevo hišo so si torej v različnih časih kot
lastniki delili trije pomembni Kranjci.
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ležje na napačni hiši. Tako kot so imeli pri roki datum smrti 19. september, čeprav nima ta nikakršne podlage, so se oprli na samovoljno, nedokumentirano trditev Antona Jellouschka iz leta 1859, da je
bila Valvasorjev zadnji dom hiša s hišno številko 85, torej današnja
»Valvasorjeva hiša«.68 Bila je preprosto dovolj velika, stara in ugledna,
da si je »prislužila« spominsko obeležje, še posebej ker zaradi uničenega mestnega arhiva nihče ni mogel imeti niti najmanjše predstave
o dejanski Valvasorjevi hiši.69 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.
S tem pa njegovo telo še ni končalo svojega zemeljskega potovanja. Znova se je odprlo tudi vprašanje, ali je Valvasorjevo truplo
res potovalo na oddaljeno Medijo, o čemer vlada splošno prepričanje,
ali pa so ga k večnemu počitku morda vendarle položili kje bliže hiši
smrti.
Prav ugotovitve v zvezi s polihistorjevim grobom so med vsemi
novimi spoznanji nemara najbolj presenetljive. Edino sodobno poročilo o kraju pokopa – Mediji – je »neuradno«, zapovrh zgolj obroben
pripis v Dolničarjevi biobibliografiji kranjskih piscev iz leta 1715.70
Nastal je torej najmanj 22 let po Valvasorjevi smrti, kar že samo po
sebi zmanjšuje njegovo verodostojnost. A ker mu ni oporekalo nobeno
znano dejstvo, se je bilo z njim pač treba zadovoljiti. Poleg tega je
Medija najbolj logičen kraj pokopa, saj je vendar Valvasor sam izpričal, da v rodbinski grobnici v kapeli tik ob gradu počivajo njegovi
starši, prva žena in pet otrok.71
Pri tem je zanimivo, da Dolničarjevih navedb o pokopu na Mediji
nihče ni zares preveril v potencialnih mrliških maticah. Vse doslej je
veljalo, da bomo podatek o Valvasorjevi smrti iskali zaman, ker da
se ni ohranila nobena od treh knjig, v katere naj bi bil vpisan: ne za
Krško ne za Leskovec in ne za župnijo Vače, v kateri je takrat ležala
Medija.72 Toda v resnici je vaška mrliška matica za ta čas ohranjena73
in predstavlja tudi edini pravi naslov za iskanje, saj so umrle v tej dobi
praviloma vpisovali v mrliško knjigo župnije pokopa in ne v župniji,
68
69

70
71
72
73

Jellouschek, Valvasor, str. 40.
Tako je Janez Mencinger pred dobrim stoletjem upravičeno zapisal, da bi se za čast,
da je v njej umrl naš polihistor, lahko potegovalo vsaj sedem starejših hiš, in ne
samo ta, ki jo krasi spominska plošča (Cevc, Kulturni spomeniki, str. 169).
Reisp, Neznani epitaf, str. 345.
Valvasor, Die Ehre XI, str. 164.
Reisp, Neznani epitaf, str. 345.
NŠAL, ŽA Vače, M 1687–1723. V knjigi je precej daljših, vsaj enomesečnih vrzeli,
še zlasti v prvih desetih letih.
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kjer so umrli. A tu nastopi morda največje presenečenje: v mrliški matici župnije Vače pokop Janeza Vajkarda Valvasorja pogrešamo!
Prva misel, ki se ob tem porodi, ni neutemeljena: Valvasorja jeseni 1693 preprosto niso pokopali v rodbinski grobnici. Podatek o tem,
da počiva na Mediji, je Dolničar lahko zapisal le kot logično sklepanje.
Končno niti Peter Radics, ki je leta 1894 v grobnici iskal polihistorjeve materialne sledove, ni našel ne nagrobnika, omenjenega v starejši
literaturi, ne kakršnih koli predmetov, ki bi jih mogel z gotovostjo
pripisati kranjskemu polihistorju.74
Vendar stvari niso tako nedvoumne, kot se zdi iz argumenta per
negationem. Mrliške matice župnije Vače namreč še vse do druge
polovice 18. stoletja beležijo le malo pokopov članov Valvasorjeve
rodbine.75 Za nekatere Valvasorje izvemo iz drugih virov, da so bili
nedvomno položeni v rodbinsko grobnico, pa vpisov njihovih smrti v
mrliških knjigah vseeno ni.76 To velja tudi za dva polihistorjeva otroka
in ženo, ki so umrli marca in aprila 1687, tik zatem, ko se najstarejša ohranjena matica začenja in je zapovrh prav v navedenih mesecih vodena kronološko zelo dosledno. Neredno vpisovanje umrlih
Valvasorjev mora seveda imeti svoj vzrok. Najverjetneje gre za posledico dejstva, da pri večini pokopov ni bil navzoč župnijski duhovnik,
temveč zgolj medijski beneficiat.
Povedano kajpak še ne ponuja trdnega dokaza, ali Valvasor re74

75

76

Valvasorjev nagrobnik v medijski kapeli površno omenja samo H. G. Hoff leta
1808, vendar B. Hacquet četrt stoletja prej (1784) tam ni našel nobenega pomnika
na polihistorja (Reisp, Kranjski polihistor, str. 334, op. 21).
P. Radics se je leta 1894 sam spustil v grobnico, ne da bi v njej odkril najmanjšo
sled za Janezom Vajkardom, bil pa je prepričan v resničnost poročila o nagrobniku in mnenja, da so tega neznanokdaj odstranili (Radics, Johann Weikhard, str.
248–249).  
Najstarejša mrliška knjiga za obdobje 1687–1723 pozna, denimo, samo šest pokopov Valvasorjev, enega dve leti pred polihistorjevo smrtjo, naslednje pa šele 15 let
in več po njej, vsakokrat s podatkom, da so pokojnega pokopali v kapeli oz. grobnici
na Mediji: 10. maja 1691, 30. maja 1708, 23. julija 1709, 1. avgusta 1709, 16. 2. 1717
in 20. 10. 1717. Teh smrtnih primerov Schiviz von Schivizhoffen ne navaja, čeprav
ima tudi en vpis plemiške smrti iz matice, v kateri so vpisani (Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel, str. 353). Iz poznejšega časa, do srede 18. stoletja, je zaslediti še
tri pokope belneških, dva medijskih in enega završkih Valvasorjev, od tega štirih
otrok in dveh odraslih. (NŠAL, ŽA Vače, M 1723–1751, 10. 2. 1725, 18. 10. 1741, 29.
3. 1746, 23. 1. 1747, 6. 7. 1747 in 6. 2. 1748).
Preseneča predvsem nevpis pokopa polihistorjevega polbrata Janeza Karla, ki je
umrl 3. januarja 1697, in medijskega graščaka Adama Sigfrida, umrlega 12. oktobra
1699 (datuma smrti po: Radics, Johann Weikhard, str. 343, 348; Witting, Beiträge
1894, str. 143, 145). Željo, da jih pokopljejo v medijski rodbinski grobnici, je v svojih
oporokah izrazila večina Valvasorjev, katerih oporoke so se ohranile (ARS, AS 308,
Zbirka testamentov, II. serija, fasc. V 1–16: V–3, 10. 6. 1657; V–5, 27. 11. 1694; V–8,
9. 3. 1706; V–13, 17. 2. 1726; V–14, 1. 12. 1732; V–16, 6. 3. 1739).
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snično leži oziroma ne leži na Mediji. Na pogled je logično, da bi
Janez Vajkard moral biti vpisan v mrliško knjigo. Vanjo šest let prej,
ko so jo začeli voditi, resda niso zapisali pokopov njegove žene in
dveh otrok, toda leta 1691, dobri dve leti pred polihistorjevo smrtjo, je
vpisana Valvasorjeva nečakinja, pokopana v medijski grobnici, to pa
bi lahko pomenilo, da so knjigo medtem že vodili dosledneje. Vendar
zasledimo v njej prav v mesecih Valvasorjeve smrti večtedensko vrzel. Med 20. septembrom in 3. decembrom 1693 ni namreč zabeležen
niti en pokop, pri čemer je seveda izključeno, da v vsej župniji Vače
toliko časa ne bi nihče umrl.
Razlogov, zakaj Janeza Vajkarda v vaški mrliški knjigi ne najdemo, je lahko več – od nerednega vpisovanja pokopov, njegove lastne
želje, da bi bil pokopan drugje, prek takšne odločitve njegove žene vse
do gmotnih, tehničnih ali drugih ovir. Sklenemo lahko le z ugotovitvijo, da kranjski polihistor, sodeč po mrliški matici, »uradno« ne leži
na Mediji. Dolničarjev več kot dve desetletji mlajši zapis o njegovem
zadnjem počivališču je zgolj »neuraden«. A hkrati je vendarle edini,
ki sploh govori o kraju Valvasorjevega pokopa.
Če Janez Vajkard Valvasor resnično ni bil pokopan na Mediji,
se seveda nemudoma postavi vprašanje, kje in v kateri grob bi ga še
lahko položili. V Krškem in okolici se ponuja več mogočih lokacij,
absolutno največja verjetnost pa je kripta mestne, danes župnijske cerkve sv. Janeza Evangelista. Kripte danes ni več, a je dokumentirana
nekaj let po Valvasorjevi smrti.77 Slejkoprej ležijo v njej 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.
Kakor koli, v dneh Valvasorjevega pokopa je bilo treba urediti
še nekaj zelo pomembnega. Svojci so o smrti najbrž zelo hitro obvestili kranjsko ograjno sodišče v Ljubljani, saj se je napovedoval nelahek boj za pokojnikovo zapuščino, ki bo morala potešiti pravice in
pričakovanja dvojnega sorodstva: na eni strani štirih otrok iz prvega
zakona ter na drugi vdove in njenih otročičev. Tako je deželna pravda
16. novembra 1693 ukazala popis pokojnikove zapuščine in imenovala
inventurne komisarje.78 Začelo se je Valvasorjevo sklepno poglavje,
77

78

Kakršne koli kripte pri opisu krajevne cerkvene zgodovine ne pozna več niti I. Lapajne leta 1894 (Lapajne, Krško, str. 71 sl.). Kripta v cerkvi sv. Janeza Evangelista (Crÿpta Eccles. S. Joannis Gurfeldi) je omenjena v leskovški mrliški matici
7. 9. 1715 ob pokopu župnika J. J. Tratnika (NŠAL, ŽA Leskovec pri Krškem, M
1701–1731). V njej so prenehali pokopavati v jožefinski dobi (zadnji vpisi: NŠAL,
ŽA Krško, M 1771–1784, 11. 7. 1771, 12. 3. 1774 in 27. 8. 1783), ko so zaradi prepovedi odpravili sploh vse pokope v cerkvah.
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc. LIV, Z–7/II, 13. 1. 1694, pag. 13; objava: Ra-
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neprimerno daljše od polletnega krškega obdobja. Do dokončne ureditve zapuščinskih zadev je moralo namreč miniti več kakor dvajset
let. Tako je pač, kadar je dedičev veliko, dediščina pa za vse preskromna.  
Boj za zapuščino je stekel v začetku leta 1694, ko so inventurni
komisarji opravili naloženo delo, najprej 12. januarja na Bogenšperku,
kjer je ostalo nekaj omar, povečini napolnjenih s knjigami, in štiri
dni pozneje še v Krškem. Ohranjena zapuščinska inventarja sta danes
glavni vir za ugotavljanje Valvasorjevega premoženjskega stanja tik
pred in ob izteku njegovega življenja.79
Pri opisu zapuščine se ne bom spuščal v podrobnosti.80 Naj izpostavim le nekaj, po mojem mnenju zgovornih, opažanj. Kot prvo se
Valvasorjeva hiša iz inventarja zdi bolj podobna kakšnemu skladišču
kakor meščanskemu ali plemiškemu domovanju. Umirajoči baron je
namreč na bistveno manjšo prostornino, kot mu je bila na voljo na
Bogenšperku, stlačil vse, kar je le mogel.
Toda pričakovali bi nemalo stvari, ki jih v Krško ni več odnesel.
Tu je imel le še 36 knjig, po vsebini neprimerno pestrejših od onih
63 na Bogenšperku. Preostanki preostankov nekoč bogate knjižnice
tako jasno odražajo Valvasorjev okus – tisto pač, kar je vzel s seboj na
»samotni otok«. Ob njegovi smrtni postelji nadalje pogrešamo rokopise, osnutke spisov in upodobitev. Tudi ti so že romali v tuje roke ali
preprosto v peč. Vse torej priča, da je bila pred selitvijo z Bogenšperka
opravljena temeljita čistka. V Krškem se je znašla le celotna zbirka
»matematičnih in drugih instrumentov«. Poleg nje se Valvasor ni hotel ločiti od vojaške oprave, glede obleke pa je sklepati, da se naš polihistor ni oblačil razkošno, ampak prej skromno. Dokaz njegove morda
najbolj intimne razvade, ki jo danes še lahko detektiramo, je zaloga
tobaka – deset meric in pol njuhanca.
In kakšna je splošna ocena Valvasorjevega premoženjskega stanja? Kot sta ugotavljala že njegova življenjepisca, tudi v Krškem ni
živel popolnoma brez sredstev in v revščini, toda med nekdanjim
zemljiškim gospodom na Bogenšperku in novim položajem hišnega
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dics, Johann Weikhard, str. 326.
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc. LIV, Z–7/I, 16. 1. 1694; Z 7/II, 13. 1. 1694; objavi: Radics, Johann Weikhard, 310, 326; objava krškega inventarja s prevodom tudi
v: Zapuščina, str. 19–46. – Ob inventuri zapuščine skrbnika Valvasorjevih otrok iz
prvega zakona, Janeza Jožefa pl. Graffenwegerja, sta leta 1700 nastala še dva ločena
inventarja nekoč Valvasorjevih predmetov: ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 34, fasc.
XVII, G–56/III, Knežija, 29. in 30. 3. 1700; šk. 131, fasc. LIV, Z–1, Ljubljana, 26. in
27. 3. 1700. Objava slednjega v: Radics, Johann Weikhard, str. 331–333.
Ne nazadnje je bil krški inventar nedolgo tega v celoti preveden in objavljen (Zapuščina, str. 19–46) skupaj s kratko spremno študijo (Weigl, Pri Valvasorju, str.
13–17).
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posestnika v Krškem je bila vendarle velika razlika.81 Po zapuščinskih
inventarjih je bila še največ vredna zadolžnica za 3.000 goldinarjev od
neplačane kupnine za Bogenšperk, ki jo je nemudoma zasegel skrbnik
otrok iz prvega zakona, nekdanji svak Jurij Andrej pl. Graffenweger.82
Vrednost pokojnikovega preostalega premoženja pa skupaj morda ni
znašala niti toliko: meščanska hiša, kupljena za 800 goldinarjev, okoli
500 goldinarjev gotovine, dva konja, hišna oprema, »ostanki ostankov« slik in knjig, še največ vrednosti v zbirki matematičnih in drugih
instrumentov. Te je čez slaba tri leta skupaj s preostalimi knjigami
odkupil pod realno ceno – za okroglo 600 goldinarjev – Franc Albreht
pl. Seethal.83
To in več novih podrobnosti v zvezi z zapuščino razkriva doslej
še neuporabljeni vir – protokoli kranjskega ograjnega sodišča.84 Tako
izvemo, da vrednost Valvasorjeve ostaline ni zadoščala, da bi si mogla
vdova privoščiti toliko, kot ji je jamčila poročna pogodba. A ker je v
zakon prispevala več kakor njena predhodnica, je imela pri delitveni
bilanci vendarle prednost.85 Njen pravdni nasprotnik, skrbnik otrok iz
prvega zakona, je še leta 1694 po zgodnji smrti prvega strica postal
njihov drugi stric Janez Jožef pl. Graffenweger, umrl prav tako zgodaj,
po slabih šestih letih skrbništva (1700).86
Kaj se je nato dogajalo z razdeljeno Valvasorjevo premično zapuščino, ostaja v podrobnostih neznanka. Glavnina intelektualne
ostaline vsekakor ni ostala pri vdovi v Krškem. Prodane instrumente in knjige najdemo leta 1701 pri umrlem pl. Seethalu v Ljubljani,87
precej premičnin pa je leto poprej evidentiranih v skrbnikovi –
Graffenwegerjevi hiši v Ljubljani in na njegovem gradu Knežija pri
81

82
83

84

85
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87

Tako sta ugotavljala že oba Valvasorjeva življenjepisca (Radics, Johann Weikhard,
str. 251; Reisp, Kranjski polihistor, str. 271).
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc. LIV, Z–7/I, 16. 1. 1694, str. 15.
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 103, fasc. XXXXIII, S–83, s. d. 1701, str. 113–114. – Na
ta podatek je opozoril Štuhec, Rdeča postelja, str. 84. Več o sami prodaji: ARS, AS
306, Ograjno sodišče za Kranjsko, knj. 15, protokoli 1695–1698, fol. 467.
ARS, AS 306, Ograjno sodišče za Kranjsko, knj. 15, protokoli 1695–1698, fol. 4–5,
6, 29, 31, 47, 63, 467;  knj. 16, protokoli 1698–1701, fol. 449, 824; knj. 17, protokoli 1701–1704, fol. 103, 443, 457, 837; knj. 18, protokoli 1704–1707, fol. 239, 452;
knj. 19, protokoli 1710–1714, fol. 493, 611 1/2 , 670, 710, 795; knj. 20, protokoli
1714–1718, fol. 71, 489.
ARS, AS 306, Ograjno sodišče za Kranjsko, knj. 15, protokoli 1695–1698, fol. 4–5,
47–48, 63.
O sorodstvenih razmerjih med Graffenwegerji priča med drugim zapuščinski inventar (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 131, fasc. LIV, Z–1, Ljubljana, 26. in 27. 3. 1700,
str. 10). O smrti obeh Graffenwegerjev: ARS, AS 308, Zbirka testamentov, II. serija,
fasc. G 1–54 1/2, testament G–19, 24. 2. 1694; testament G–27, 1. 3. 1700; NŠAL,
ŽA Vače, M 1687–1723, 6. 3. 1700.  
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 103, fasc. XXXXIII, S–83, s. d. 1701, str. 113–114.
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Litiji. Na dan je prišel namreč še en, dolgo neznan Graffenwegerjev
zapuščinski inventar.88
Valvasorjeve skromne premičnine, kolikor jih je še bilo pri svaku
– skrbniku, so morale pripasti štirim otrokom iz prvega zakona, zato
so jih ob njegovi smrti leta 1700 tudi ločeno inventarizirali. Zadnji sledovi za njimi se izgubijo v cistercijanskem samostanu Kostanjevica,
v katerega je leta 1705 vstopil najmlajši sin Janez Volf Engelbreht.89
Tedanji že tretji skrbnik Valvasorjevih odraščajočih otrok, odvetnik
dr. Wallich pl. Wallensperg, je zapuščino ob tej priložnosti izročil kostanjeviškemu opatu – proti obvezi, da bo na zahtevo otrok pravično
razdeljena na štiri dele. Šlo je za inventarizirane premičnine, srebrnino in naloženi kapital v višini 5.000 goldinarjev.90 Delitev še ni bila
povsem zaključena, ko nas protokoli leta 1716 žal zapustijo.91
In kam je šla ostala intelektualna zapuščina, zlasti tisto, česar
ni odnesel Graffenweger, pa je bilo ob inventuri januarja 1694 še
popisano v Krškem? Lahko si mislimo. Le koga je sploh zanimala Valvasorjeva korespondenca z Erazmom Franciscijem, Pavaom
Ritterjem–Vitezovićem ali s Kraljevsko družbo v Londonu? Zgovorno
je dejstvo, da se je moral Peter Radics konec 19. stoletja odpraviti naravnost v London, če je hotel raziskati Valvasorjeve stike z angleškim
znanstvenim svetom.92
Prej kot zapleti glede dediščine se je končala zgodba o
Valvasorjevi družini v Krškem. Vdova s hčerkama in zgodaj umrlim sinom iz drugega zakona je tu živela še šest let po moževi smrti.
Edini sledovi, ki so jih Valvasorjeve ženske do poletja 1699 pustile v
tem mestu, so zapisi štirih botrovanj v krški krstni matici.93
Raziskovalci Valvasorjevega življenja in dela niso niti iskali virov, ki bi osvetlili, kaj se je zgodilo z vdovo, družino in hišo. Tovrstno
iskanje je bilo navsezadnje dolgo oteženo. Možnosti za poglobljene
raziskave so se odprle pravzaprav šele leta 1982, ko je Majda Smole
objavila naključno odkriti podatek, da je vdova Ana Maksimila spomladi 1697 sklenila kupno pogodbo za dvorec Pleterje pri Bučki.94
88

89

90

91
92
93
94

ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 34, fasc. XVII, G–56/III, Knežija, 29. in 30. 3. 1700;
prav tam, šk. 131, fasc. LIV, Z–1, Ljubljana, 26. in 27. 3. 1700. Dolgo neznani inventar s Knežije omenja Reisp, Dosedanje raziskave, str. 25.
Štefanov vstop v kostanjeviški samostan je dokumentiran s podatkom ob njegovi
smrti 21. decembra 1752, da je imel za seboj 47 let in 9 mesecev redovništva (Mlinarič, Kostanjeviška opatija, str. 516).
ARS, AS 306, Ograjno sodišče za Kranjsko, knj. 19, protokoli 1710–1714, fol. 493,
fol. 611 1/2.
Prav tam, knj. 20, protokoli 1714–1718, fol. 489.
Radics, Johann Weikhard, str. 200–208.
NŠAL, ŽA Krško, R 1670–1729, 22. 4. 1696, 26. 4. 1698, 16. 7. 1698, 14. 7. 1699.
Smole, Graščine, str. 352. Podatek je povzel B. Reisp, a je zmotno zapisal, da je
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Slika 3: Zapuščinski inventar Janeza Herbarda pl. Buseta

Toda do naslednjega in spet naslednjega novega podatka je bilo treba
počakati še domala četrt stoletja.
Nadaljnja življenjska pot Valvasorjeve vdove ni bila znana tudi
zato, ker je s poroko spremenila priimek, ključni podatek o omenjeni
kupoprodaji pa izvira prav iz zapuščinskega inventarja njenega drugega moža pl. Buseta.95 Isti inventar iz leta 1724 je med drugim ponovno
razkril obstoj Valvasorjeve najmlajše hčerke Regine Konstancije,96 ki
je bila, kot rečeno, konec 19. stoletja že znana, a nato za dobro stoletje
spet pozabljena.
Omenjeni zapuščinski inventar vsebuje tudi podatek o zakonski zvezi, ki jo je vdova Ana Maksimila sklenila 28. avgusta 1699 z
Janezom Herbardom pl. Busetom.97 Vdova se je z vnovično možitvijo
pravzaprav vrnila »domov«. Pl. Buset, vdovec brez otrok, je bil na-

95
96
97

vdova gradič kupila (Reisp, Dosedanje raziskave, str. 26; Reisp, Gradovi, str. 165).
M. Smoletova sicer zamenjuje dvorec Pleterje (Pleterhof) z istoimenskim kartuzijanskim, pozneje jezuitskim in končno državnim gospostvom Pleterje (Pleteriach).
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 123, fasc. L, W–81, 11. 7. 1724, str. 24–25, No. 16.
Prav tam, str. 21–22, No. 11.
Poročno pogodbo omenjata dva zapuščinska inventarja: inventar Janeza Herbarda
pl. Buseta (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 123, fasc. L, W–81, 11. 7. 1724, str. 42–43) in
Valvasorjeve najmlajše, doslej neznane hčerke Regine Konstancije pl. Dienersberg
(prav tam, šk. 18, fasc. XI, D–25, 25. 2. in 7. 3. 1755, str. 6).
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Slika 4: Gracarjev turn po Topografiji Kranjske 1679

mreč lastnik graščine Gracarjev turn, oddaljene komaj kak kilometer od Vrhovega, kjer je Ana Maksimila odraščala in se omožila z
Valvasorjem. Poti do druge poroke ji nista utrli le vrhovško sorodstvo
in dolgoletno znanstvo z ženinom, ampak predvsem dediščina po očimu – dvorec Pleterje pri Bučki. Tega je takoj po pridobitvi prodala,98
s tem pa ne le sebi, ampak tudi hčerkama zagotovila primerno doto.
Krškega tako ni zapustila »ubožna vdova«, temveč »stara nevesta«,
ki je imela pod palcem spet nekaj svojega. Skupaj s hčerkama se je
dokončno otresla bremena relativne »revščine« in okrnjenega ugleda,
v kar jih je s svojimi velikopoteznimi podvigi pahnil Janez Vajkard.
Ko je odhajala, je bilo treba šestletno krško obdobje čimprej pozabiti.
Le še hiša je naslednjih sedem let čakala na dobrega kupca.
Podjetna Ana Maksimila je medtem več kot dobro omožila svoji rosno mladi hčerki. Leta 1704 je v grajski kapeli novega doma –
Gracarjevega turna – stopila pred oltar komaj šestnajstletna Katarina
Frančiška, nevesta barona Adama Sigfrida Juriča z gradu Struga.99 Tri
leta pozneje (1707) pa v svoj prvi zakon Regina Konstancija, izvo98

99

V imenjski knjigi za Kranjsko je bilo lastništvo Ane Maksimile z zamudo vpisano
šele leta 1707, torej enajst let zatem, ko je Pleterje podedovala in deset let po njegovi
prodaji. Kot Ana Maksimila pl. Buset roj. baronica Zetschker je podedovano posest
(dies anererbte Guett) prodala grofu Francu Jožefu Lambergu in njegovi ženi Mariji
Eleonori (ARS, AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko št. 6 (1662–1756), fol. 87), kar
se je v resnici zgodilo že leta 1697, o čemer govori regest zgoraj omenjene pogodbe.
Poročna pogodba je navedena v zapuščinskem inventarju njene mlajše sestre Regine
Konstancije pl. Dienersperg (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 18, fasc. XI, D–25, 25. 2.
in 7. 3. 1755, str. 4).  Podatek o poroki 2. februarja 1704 na gradu Gracarjev turn je
z napačnim imenom gradu »Rastenberg« namesto »Fastenberg« oz. »Feistenberg«
objavil že P. Radics (Radics, Johann Weikhard, str. 347).
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ljenka Janeza Lovrenca pl. Wernegka.100 Isto ovdovelo hčerko, ki je po
možu podedovala sosednjo graščino Volavče, je mati natanko čez štiri
leta (1711) še drugič spretno poročila, tokrat z Volfom Sigmundom pl.
Dienerspergom,101 bratrancem svojega moža in – kar ni nepomembno
– enim od dveh dedičev Gracarjevega turna.102 Graščina pod Gorjanci
je nato – s kratko prekinitvijo – ostala v rokah Valvasorjevega potomstva še vse do leta 1800.103
Ana Maksimila Valvasor je lahko v njej pomirjena zatisnila oči,
saj je njena »poročna politika« obrodila večkraten sad. Kdaj natanko
se je poslovila od tega sveta, zaradi izgubljene mrliške matice župnije
Šentjernej ne vemo. Glede na regeste pogodb se je to vsekakor zgodilo med letoma 1713 in 1716, ko ji je bilo najmanj 50 in najbrž ne več
kakor 60 let.104
Nekoliko prej so se v bistvenem zapečatile usode vseh Valva
sorjevih otrok. Sinovi so bili že vsi v samostanih, prva dva pri frančiškanih in tretji pri cistercijanih,105 ko se je končno našla rešitev tudi za
najstarejšo hčerko iz prvega zakona, ne več rosno mlado 27-letno Ivano
Rozino. Leta 1705 se je omožila s Francem Ludvikom pl. Scarlichijem,106
vdovcem s kopico otrok in skoraj brez premoženja,107 edinim primernim
O sorodstvenem razmerju med Janezom Jurijem in Janezom Lovrencem pl. Wernegkom: Smole, Graščine, str. 542. Janez Lovrenc je umrl leta 1710, vdova Regina
Konstancija pa je naslednje leto kot dedinja Volavč tam postala žena Wolfa Sigmunda pl. Dienersperga. Obe poročni pogodbi navaja njen zapuščinski inventar iz leta
1755 (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 18, fasc. XI, D–25, 25. 2. in 7. 3. 1755, No. 3 in 4).
101
Regest poročne pogodbe najdemo v zapuščinskih inventarjih ženina in neveste:
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 18, fasc. XI, D–22, 14. 3. 1752, str. 11, No. 12; prav tam,
D–25, 25. 2. in 7. 3. 1755, str. 4, No. 4.    
102
Janez Herbard pl. Buset je v oporoki imenoval za dediča poleg njega tudi Franca
Rajmunda pl. Buseta, ta pa je svoje pravice z odpovedjo, datirano na Volavčah 29.
decembra 1724, prenesel na Dienersperga (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 18, fasc. XI,
D–22, 14. 3. 1752, str. 6–7, No. 3).
103
Smole, Graščine, str. 164–165. Isto leto so bile prodane tudi Volavče (prav tam, str.
535), ki so vmes prav tako za nekaj časa romale v tuje roke.
104
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 123, fasc. L, W–81, 11. 7. 1724, str. 21–22, No. 11; str.
43, No. 56.
105
Najstarejši sin je postal frančiškan z redovnim imenom Alojzij 11. avgusta 1697
v Nazarjah (AFS NM, Tyrocinium Seraphicum Siue Liber Indultionis Fratrum
1656–1753, str. 20). Prav tam je 7. avgusta 1701 vstopil v samostan srednji sin p.
Donat (prav tam, str. 22). Najmlajši, cistercijan p. Štefan, je glede na navedbo o preživelih redovniških letih in mesecih postal redovnik meseca marca 1705 (Mlinarič,
Kostanjeviška opatija, str. 516), zagotovo v Kostanjevici, saj se po tem samostanu
imenuje ob prejemu kleriških redov leta  (NAZ, Prot. varia 9a, str. 207).
106
Podatek o poroki, vpisan v danes izgubljeno poročno matico župnije Svibno, je
objavil Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel, str. 337, vendar z  bistveno napako, saj
nevesto naslavlja kot vdovo, namesto kot hčerko Janeza Vajkarda Valvasorja, in s
skrajšanim imenom Ana Rozina.
107
Scarlichi je bil reven podeželski plemič. Šele leta 1697 je od sorodnika svoje prve
100
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ženinom za Valvasorjevo najstarejšo hčerko, ki ni imela zaščitniške matere in je od vseh otrok najbolj občutila očetov gmotni zaton.
Vsaka po svoje so zanimive tudi nadaljnje življenjske poti
Valvasorjevih šestih odrastlih otrok, ki se jih bomo zgolj dotaknili.
V določeni meri so si bile podobne: konca življenja ni nihče dočakal
na lastnem domu in kar pet od šestih sorojencev je umrlo v samostanih. Frančiškan pater Alojzij je preminil v hrvaškem Samoboru, njegov sobrat pater Donat v Kamniku, pater Štefan pa je vseskozi živel
odmaknjeno redovniško življenje cistercijana v Kostanjevici. V ženskih samostanih v Velesovem in Ljubljani sta sklenili življenjsko pot
tudi dve hčerki, a ne kot redovnici, temveč kot ovdoveli samostanski
varovanki.108 Kot kaže, je očetu v intelektualnem pogledu najizraziteje
sledil najstarejši sin, pater Alojzij, pisec danes izgubljenih rokopisnih
del.109 A tudi drugi, pater Donat, je moral biti ljubitelj knjige, saj se je
po njem svojčas imenovala frančiškanska knjižnica v Kamniku.110
Najbolj samosvojo pot je ubrala Valvasorjeva »skrivnostna«, dolgo pozabljena hči Regina Konstancija pl. Dienersperg, ki je edina imela pravnuke in potomce do današnjih dni. Njena družina in dom pod
Gorjanci sta nasploh močno zaznamovala utrip plemiškega družabnega življenja vzhodne Dolenjske.111 Nazadnje pa je »žlahtna gospa« po
finančnih težavah in družinskih nesoglasjih preprosto zapustila ostarelega moža. Zadnjih devet let do smrti 1755 je kot »slamnata vdova«
živela v plačani oskrbi pri novomeškem mestnem sodniku Polcu.112
Naj si dovolim pripomniti, da me s to Valvasorjevo hčerko, katežene Janeza Andreja pl. Semeniča kupil hubo pri Mokronogu, isto leto pa še imenje
petih hub in pol v sosednji župniji Šentrupert (ARS, AS 173, Imenjska knjiga za
Kranjsko, št. 6 (1662–1756), fol. 143). Tu je ob poroki tudi prebival, saj poročna
matica kot njegov dom navaja Mirno.
108
Gl. zgoraj rodovnik Valvasorjeve ožje družine.
109
Geslo Valvasor Alojzij v: SBL IV, str. 345.
110
O knjižnici za zdaj ni znanega skoraj ničesar. O njenem poimenovanju po patru Donatu priča neki dokument, nastal v letih po 2. svetovni vojni, nadaljnje iskanje pa je
še v teku. Po informacijah prokuratorja g. Ignaca Navernika 23. februarja 2007 in p.
Ernesta Žižmonda 24. 2. 2007. Na podatek o knjižnici me je prva opozorila kolegica
dr. Metoda Kemperl, za kar se ji iskreno zahvaljujem.
111
O tem je nazorno poročal sodobnik F. A. Breckerfeld (ARS, AS 730, Gospostvo
Dol, fasc. 123, Topografija Kranjske I, Gracarjev turn, str. 374–375).
112
Le slabih enajst mesecev po hčerkini poroki z grofom Paradeiserjem je 30. decembra 1745 v Novem mestu s Francem Ignacem Polcem (Poltz) sklenila pogodbo o
preživljanju (Kost=Contract). 8. januarja 1755, tik preden je umrla, pa ji je Polc,
sicer ugleden novomeški meščan in dolgoletni mestni sodnik, izstavil pobotnico,
da je že prejel del plačila v višini stotih goldinarjev nemške veljave. ARS, AS 309,
Zap. inv., šk. 18, fasc. XI, D–25, 25. 2. in 7. 3. 1755, str. 7, No. 22). Njen zapuščinski
inventar priča, da je dejansko živela v Novem mestu, saj je imela na Gracarjevem
turnu le nekaj stvari, na Volavčah pa sploh ničesar.
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re vnovično odkritje je doletelo prav mene, povezuje več kot samo to.
Pravzaprav sva neke vrste stara-nova znanca. Izkazalo se je namreč,
da se je morala precej dobro poznati z mojimi predniki po očetu, z mojim 7-krat pradedom Janezom Matijo in prababico Ano Marijo Šivic.
Zakonca Šivic sta namreč v času njenega življenja in smrti v Novem
mestu tam posedovala hišo, ki je z bokom in vrtom mejila na Polčevo,
tako da je bila Valvasorjeva hčerka njuna prva soseda.113 Še več, Janez
Matija je desetletja služboval kot upravitelj več dolenjskih gospostev,
med drugim Gracarjevega turna sosednje jezuitske rezidence Pleterje,
v kateri se je leta 1735 rodila tudi moja 6-krat prababica.114 Šivica sta
na stara leta prepustila svojo podložniško posest hčerki ter umrla v
Krškem, nedaleč od Valvasorjeve hiše.115
In končno, tudi predniki moje mame, kostanjeviška meščanska
družina Kuntarič, so morali biti znanci s patrom Štefanom Valvasorjem,
ki je skoraj pol stoletja do smrti leta 1752 preživel v bližnji kostanjeviški cisterci. Kuntariči so dali več mestnih funkcionarjev ravno v času,
ko sta bila kostanjeviško mestece in cisterca takorekoč v latentnem
»vojnem stanju«.116 Bodi dovolj, sicer se bo nazadnje komu zazdelo, da
so moji predniki rekli Valvasorju kar »stric Bajkort«, pa čeprav njega
samega, vsaj kolikor je znano, sploh niso mogli poznati.
Vrnimo se k njegovi hčerki Regini Konstanciji pl. Dienersperg.
Ker je bila tako dolgo povsem pozabljena, razumljivo nismo vedeli za
Valvasorjevo nadaljnje potomstvo. Le-to se je nadaljevalo z njenima
dvema hčerkama, rojenima na Volavčah pri Šentjerneju.117 Z njima se
O obeh hišah: Matijevič, Novomeške hiše, str. 233–234, 244.
ŽU Šentjernej, R 1731–1739, 28. 9. 1735. Od leta 1740 do 1748 ju srečujemo kot
starša in krstna botra v krstnih matičnih knjigah duhovnije Krško, v katerih sta navedena kot upravitelj in »upraviteljica« takrat Auerspergovega gospostva Šrajbarski
turn (NŠAL, ŽA Krško, R 1730–1771, 15. 5. 1742, 2. 1. 1743, 8. 6. 1744, 8. 7. 1745,
1. 1. 1746, 23. 7. 1746, 30. 3. 1748). Po bivanju v Novem mestu – vsaj od 1749, ko je
navzočnost rodbine posredno izpričana z botrovanjem 14-letne hčerke (KANM, šk.
65, R/24 1746–1756, 26. 4. 1749) – sta Šivica leta 1761 živela na gradu Rakovnik v
Mirnski dolini (Golec, Iz življenja, str. 189).
115
Zakonca sta preživljala jesen življenja v hiši št. 67, tj. blizu upravne zgradbe krškega
gospostva. 76-letni Šivic je preminil 12. januarja 1776, vdova pa 30. novembra 1782;
pokopana sta na nekdanjem pokopališču ob cerkvi sv. Janeza Evangelista (NŠAL,
ŽA Krško, M 1771–1784), v kateri je morda našel zadnji dom tudi Valvasor.
116
6-krat praded avtorja teh vrstic, usnjar Janez Kuntarič (ok. 1689–1769), je bil v tem
času mestni svétnik in vsaj en mandat od 1740 do 1741 tudi mestni sodnik (omenjen
v: NŠAL, ŽA Kostanjevica, P 1726–1770, 27. 11. 1741). Za njim sta bila mestna
svétnika tudi sinova Janez (r. pred 1723) in Anton Kuntarič (1724–1805). O odnosih
med cistercijanskim samostanom in mestecem: Mlinarič, Kostanjeviška opatija,
str. 365, 384– 385, 400–401, 448–449, 459.  
117
Krstna matica župnije Šentjernej je za ta čas izgubljena, zato poznamo letnici rojstva sester Dienersperg zgolj iz sekundarnih virov. Witting, Beiträge 1894, str. 135,
113
114
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je razcepilo na dve veji: na leta 1823 izumrlo kranjsko118 in na drugo,
še danes živečo štajersko.119
V zvezi s kranjsko vejo Dienerspergov kaže posebej poudariti,
da potomci niso kazali posebne afinitete ne do Valvasorja ne do njegovega dela. Tako Valvasorjeva hči Regina Konstancija pl. Dienersperg
ob smrti leta 1755 ni premogla niti ene knjige.120 In prav tako ne njena
hči, polihistorjeva vnukinja Ksaverija pl. Gall, umrla leta 1786.121 Še
več, iz pisma, ki ga je ta trikrat omožena vnukinja napisala za t. i.
preverjanje plemiškega porekla (Ahnenprobe), veje popolno nepoznavanje dedovega opusa. Ob vsebini, ki je ne bom navajal, bi se Janez
Vajkard od vsega hudega nemara še obrnil v grobu.122
Z otroki omenjene vnukinje, grofi Paradeiserji, je Valvasorjevo
potomstvo na Kranjskem ugasnilo. Vsi štirje so ostali brez potomstva,123
čeprav je najmlajša Jožefa por. Sedej še rodila hčerko, ki pa je že pri
dveh letih umrla.124 O petični gospe dr. Sedejevi le še naslednja ugotovitev: neprimerno več odnosa kakor do pisane besede ali lepih umetnosti je kazala do obleke in nakita. Sama se je znala komajda okorno
podpisati, a je imela še na smrtni postelji odličen spomin za vse kose
svoje garderobe, ki jih je v oporoki z lekarniško natančnostjo razdelila
pastorkam.125 Ko je leta 1810 v Ljubljani umrla,126 sta sicer še živela
navaja za Marijo Ksaverijo Katarino datum rojstva 19. februar 1719. Antonija Jožefa
Katarina, iz drugih virov praviloma znana le kot Jožefa, naj bi se po krstnem listu
iz leta 1840 rodila 24 dni prej (!), 26. januarja 1719 (ŠDA, A. Dienersperg, K 1, H
1, Genealogische Notizen; K 1, H 20, 8. 7. 1840). V resnici gre za pomoto, saj bi se
v takem primeru poročila že pri trinajstih letih. Dejansko leto njenega rojstva 1712
razkriva njen portret, ki ji ob poroki leta 1732 prisoja dvajset let (Narodna galerija,
Ljubljana, inv. št. NG S 910).
118
Glavni viri o kranjski veji Dienerspergov in njenem nadaljevanju z grofi Paradeiser:
ARS, AS 1075, Zbirka rodovnikov, št. 52, Dienersperg; prav tam, AS 730, Gospostvo Dol, fasc. 123; Witting, Beiträge 1894, str. 135; ZAL, LJU 340, Lazarinijeva
genealoška zbirka, šk. VIII, Dienersperg. – Na Wittingovo objavo in Lazarinijevo
zbirko me je opozoril kolega dr. Miha Preinfalk, za kar se mu še prav posebej zahvaljujem.
119
Najpomembnejši viri o štajerskih Dienerspergih in njihovem potomstvu do danes:
ARS, AS 1075, Zbirka rodovnikov, št. 52, Dienersperg; ZAL, LJU 340, Lazarinijeva genealoška zbirka, šk. VIII, Dienersperg; šk. X, Gadolla; ŠDA, A. Dienersperg,  
K 1, K 2; ŠDA, Handschriften, Gruppe 2, No. 911; ŠDA, Steirische Landtafel: LT I:
Einlagenbücher 1, 3, 5; LT II: Hauptbücher 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 29, 32; Ahnentafel Familie Gadola – Gadolla, ‹http://www.gadolla.com/ahnen.htm›.  
120
ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 18, fasc. XI, D–25, 25. 2. in 7. 3. 1755.
121
Prav tam, šk. 39, fasc. XX, G–164, 17. 7. 1786.
122
ARS, AS 730, Gospostvo Dol, fasc. 119, Rodovniki: Gall pl. Gallenstein, pismo:
Hmeljnik, 26. 6. 1772.
123
Witting, Beiträge 1894, str. 135.
124
KANM, šk. 67, R/28 1770–1828, str. 559–560; šk. 69, M/6 1770–1831, str. 35.
125
ARS, AS 308, Zbirka testamentov, I. serija, S–412, 11.–14. 11. 1810.
126
NŠAL, ŽA Ljubljana – Sv. Jakob, M 1808–1832, str. 36, 4. 12. 1810; prim. Schiviz
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Tabela 3: Valvasorjevi vnukinji pl. Dienerspergovi
in njuno potomstvo
Kranjska linija – izumrla
Ksaverija pl. Dienersperg
por. Paradeiser, Erberg in Gall
(1719–1786)
Gracarjev turn
4 otroci =
grofa in grofici Paradeiser
zadnji umrl 1823 v Ljubljani

Štajerska linija
Jožefa pl. Dienersperg
por. Dienersperg
(1712–1769)
Ponikva
baroni Dienersperg
10 odrastlih sinov, skupaj 13
otrok
potomstvo imel en sam!
7 vnukov
baronov in baronic Dienersperg
Dobrna pri Celju

1 vnukinja
Jožefa Alojzija Sedej
(1793–1795, Novo mesto)

pravnuki

vitezi
GADOLLA

vitezi
RESINGEN

baroni
DIENERSPERG

več vej
potomci danes
v Avstriji, Nemčiji,
na Madžarskem,
Finskem in v ZDA

dve ženski veji

tri ženske veje

edina
moška veja izumrla1885
v Celju

po moški strani
izumrli

njena brata grofa Paradeiserja, vendar sta bila oba uradno razglašena
za blazna in že več kot dvajset let zaprta vsak v svoji bolnišnici usmiljenih bratov. Frančiškan Kajetan in nesojeni častnik Lovrenc Regulat
sta v stanju duševne zmedenosti preživela 27 oz. 34 let, skupaj 61 let
špitalske oskrbe.127 Prvi je umrl leta 1812 v Gradcu,128 drugi 1823 v
Ljubljani kot zadnji Valvasorjev potomec na Kranjskem.129
Polihistorjev rod se je tako nadaljeval le po veji druge vnukinje
Dienerspergove, Jožefe, ki je že od leta 1732 živela na Štajerskem,
von Schivizhoffen, Der Adel, str. 228.  
Prvemu se je um omračil leta 1785, drugemu pa 1789 (Witting, Beiträge 1894, str.
135).
128
Umrl je 2. 9. 1812 (AFS NM, Catalogus priori, s. p., leto 1812; Necrologium Provinciae, II. septembris).
129
ŽU Ljubljana – Marijino Oznanjenje, M 1803–1825, fol. 293, 2. 9. 1823. Pri njem,
graščaku na Gracarjevem turnu, so leta 1789, takoj zatem ko se mu je omračil um,
še popisali izvod Valvasorjeve Slave, ki bi utegnil biti nekoč avtorjev lastni izvod
– evidentiran torej natanko sto let po izidu knjige (ARS, AS 309, Zap. inv., šk. 92,
fasc. XXXVIII, P–215, 1. 8. 1789, str. 3.  
127
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tam poročena s svojim daljnim sorodnikom z istim priimkom.130
Srednje premožna Dienerspergova družina je gospodarila v graščini Ponikva tik ob »Slomškovi« Ponikvi. Tu je bila ob ženini smrti
leta 1769 v skromni domači knjižnici izpričana na častnem mestu tudi
Valvasarjeva Slava.131 Zakoncema, ki sta se, kot kaže, v zadnjih letih
ločila »od postelje in mize«,132 je odrastlo deset sinov, leta 1766 so bili
vsi razen enega (gluhonemega) povzdignjeni v baronski stan. Eden je
postal duhovnik, drugi neuspešen kadet, dva višja uradnika in kar pet
poklicnih častnikov. Med temi se je Peter baron Dienersperg v času
Napoleonovih vojn povzpel vse do feldmaršallajtnanta (generalpolkovnika) avstrijske vojske.133
Toda od številnih uspešnih bratov baronov Dienerspergov je
imel le eden tudi potomstvo. Ta Valvasorjev pravnuk, Franc Ksaverij
Avguštin, je leta 1770 kupil graščino in toplice Dobrna, kjer so štajerski Dienerspergi ostali naslednjih osemdeset let. A je le malo manjkalo, da bi že po dveh letih dobesedno vzeli konec. Šlo je morda za
minute, pa bi vse upe Valvasorjevega potomstva neke noči leta 1772
pokopal stari dotrajani dobrnski grad. Ta se je namreč na vsem lepem
začel podirati, a so se graščakova družina in služinčad še pravočasno
rešili z begom.134 Namesto gradu je zrasla nova graščina, Dobrno pa je
naslednja generacija spremenila v sodobno zdravilišče, v predmarčni
dobi priljubljeno shajališče vseh vrst gospode od blizu in daleč.135
Medtem so se Dienerspergi konec 18. stoletja razcepili še na dve
stranski – ženski veji: na pl. Gadolle na Blagovni pri Šentjurju in na
Resnike – poplemenitene Resingene na Taboru pri Vojniku.136 Slednji
so po moški strani izumrli leta 1885 v Celju,137 potem ko se je njihovo žensko potomstvo že sredi 19. stoletja preselilo v Gradec, kjer so

Poročno pogodbo med Petrom Dominikom pl. Dienerspergom in njegovo mrzlo sestrično so sklenili 25. februarja 1732 na Volavčah (ARS, AS 309, Zap. inv. šk. 18,
fasc. XI, D–25, 25. 2. in 7. 3. 1755, str. 6, No. 13–15. ).
131
ŠDA, A. Dienersperg, K 2, H 49, 21. 8. 1769, s. p.
132
Na to ne kaže le dejstvo, da je mož umrl v svoji graščini Spodnja Sevnica ob Savi,
ampak predvsem podatek, da so ga v kripti sevniške župnijske cerkve 30. januarja
1764 tudi pokopali (NŠAM, Matične knjige, Sevnica, M 1742–1782, s. p.).
133
ARS, AS 1075, Zbirka rodovnikov, št. 52, Dienersperg; ŠDA, A. Dienersperg, K 1,
H 1, Deduction der Ahnenprobe, s. d.
134
Stopar, Grajske stavbe, str. 33–34.
135
Orožen, Donesek, str. 283–284.
136
O njih zlasti: ZAL, LJU 340, Lazarinijeva genealoška zbirka, šk. VIII, Dienersperg;
šk. X, Gadolla; ŠDA, A. Dienersperg,  K 1, K 2; Handschriften, Gruppe 2, No. 911;
Ahnentafel Familie Gadola – Gadolla, ‹http://www.gadolla.com/ahnen.htm›.
137
Zadnji moški Resingen je bil Janez (Johann) Nepomuk (roj. 1812 v Celju), svoj čas
graščak in župan na Dobrni, umrl 24. marca 1885 v Celju (NŠAM, Matične knjige,
Celje – Sv. Danijel, M 1879–1886, fol. 256).
130

106

Nova spoznanja o življenju in pozabljenem potomstvu Janeza Vajkarda …

se kmalu za njimi znašli še vsi Gadolle in glavnina Dienerspergov.138
Štajerska prestolnica je postala priljubljeno zbirališče širše raztresene
rodbine, saj je v letih okoli zemljiške odveze pogoltnila domala vse
– zdaj čedalje bolj »pomeščanjene« Valvasorjeve potomce.139 Danes
živeči ugotovljivi polihistorjevi potomci tako vsi »izhajajo iz Gradca«,
razkropljeni pa so po Avstriji, Nemčiji, Madžarskem, Finskem in v
Združenih državah Amerike.140 Kolikor je znano, se je na današnjih slovenskih tleh zadnja rodila, določen čas živela in tudi umrla Elisabeth
Gadolla por. Mayer, preminila leta 1923 v Mariboru.141 Čeprav rojen
in umrl na avstrijskem Štajerskem, je v mestu ob Dravi preživel dobršen del življenja še njen sin inženir Karl Mayer (1890–1941), zadnji
ugotovljivi na Slovenskem živeči polihistorjev potomec, obenem pa
verjetno najbolj tragična oseba iz Valvasorjevega rodu. Junija 1941
so ga namreč iz umobolnice v Novem Celju prepeljali v Hartheim pri
Linzu in umorili.142
V Gradec so se v predmarčni dobi poročile obe Resingenovi sestri Terezija (r. 1799)
in Jožefa (r. 1800) ter sestrična Viljemina pl. Gadolla (r. 1796). Tja sta se preselili
sestra Frančiška (1801–1869) in mati Terezija pl. Resingen (1776–1849), v graško
okolico se je primožila sestrična Ida Terezija pl. Dienersperg (r. 1819), pred smrtjo
sta odšla živet v Gradec dobrnska graščaka Kajetan pl. Dienersperg (1773–1846) in
njegova žena Antonija (1783–1845), pozneje še njun sin Ferdinand (1817–1853) in za
nekaj časa tudi sin Anton Aleks (1820–1889, umrl v Ormožu). Kot zadnji se je leta
1861 z družino preselil v štajersko prestolnico še Franc vitez Gadolla (1797–1866).
Na Spodnjem Štajerskem je poleg brata Antona Aleksa, ki se je naselil v Ormožu,
njegova hči Antonija por. Kofler (1855–1908) pa na bližnjem Kogu, ostala le Dienerspergova hči Marija Kajetana grofica Hoyos (1815–1892), umrla v Celju, medtem
ko se je njeno potomstvo znašlo na Dunaju. Poglavitni viri:  NŠAM, Matične knjige:
Celje – Sv. Danijel, P 1804–1826, P 1826–1845, P 1845–1871, M 1886–1894; Dobrna, P 1831–1856, Velenje – Sv. Martin: Ind R 1784–1865; Zapisniki duš: 0016 Celje:
K 01, K 30, K 41, K 42, K 43, K 44, K 48; 0030 Dobrna: K 01, K 02, K 03, K 04; 0117
Nova Cerkev: K 02, K 10, K 26, K 49; Prepisi matičnih knjig: Ormož: R 1870–1899,
P 1835–1900.
139
O tem zlasti: Schiviz von Schivizhoffen, Der Adel – Graz, str. 315, 216, 319, 343,
359, 365, 372, 413, 494, 496, 498, 501.
140
Ahnentafel Familie Gadola – Gadolla, ‹http://www.gadolla.com/ahnen.htm›. – Dodatne informacije o svojem sorodstvu in rokopisno genealoško gradivo mi je od
januarja 2007 dalje postopno posredoval Valvasorjev potomec Egon Ehrlich (roj.
1931), Döblinger Hauptstraße 91, A–1190 Wien.
141
Podatek o njeni smrti: UE Maribor, Župnija Maribor – Sv. Magdalena, MKU
1919–1926, letnik 1923, zap.št. 23. –  Na predavanju v okviru Historičnega seminarja ZRC SAZU 8. marca 2007 sem kot zadnjega na Slovenskem umrlega Valvasorjevega potomca navedel Ludvika Koflerja, ki se je rodil 1876 v Gradcu, umrl
pa leta 1914 kot samski veleposestnikov sin na Kogu pri Ormožu (UE Ormož, KU
Kog, Župnija Kog, MKU 1914–1933, fol. 1; ŽU Kog, Seelenprotokol [1900–1912]).
Toda novembra 2007 mi je Egon Ehrlich posredoval tedaj še nepreverjen podatek o
smrti svoje stare tete Elisabeth–Elise Mayer leta 1922 (prav 1923) v Mariboru, ki je
služil kot izhodišče za raziskovanje usode njene družine.
142
O njegovem bivanju v Mariboru in hospitalizaciji: PAM, 1111376, Domovinska kar138
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Posebej kaže izpostaviti Karlovega deda, Franca (Franza) viteza Gadollo (1797–1866), graščaka na Turnu pri Šaleku, ki se je leta
1862 z družino preselil v Gradec. Ta Valvasorjev praprapravnuk je
namreč med vsemi polihistorjevimi potomci najizraziteje »utelešal«
prednikovo nagnjenje do domoznanstva in znanstvenega dela nasploh,
med drugim kot zelo dejaven član Štajerskega historičnega društva.
Deželni arhiv v Gradcu hrani več kot 50 njegovih dokaj tehtnih rokopisov s spodnještajersko domoznansko, zgodovinsko in genealoško
tematiko,143 Gadolla sam pa je nekje zapisal, da je ljubezen do »domovinske zgodovine« podedoval po Valvasorjih.144 Toda – ironija usode –
kljub prizadevanjem nikakor ni mogel ugotoviti, kateri od Valvasorjev
je bil oče njegove praprababice Regine Konstancije Dienersperg,145
pa čeprav se je do Janeza Vajkarda le malo prej, leta 1840, dokopal
Gadollov stric Franc Ksaverij baron Dienersperg z Dobrne. A temu ni
ime kranjskega polihistorja pomenilo nič več kakor še enega v številu
plemiških prednikov, katerih podatke je potreboval za pridobitev naslova komornik.146
Potomstvo Franca viteza Gadolle, umrlega leta 1866 v Gradcu,
je tisto, ki mu predvsem po zaslugi njegovega pravnuka lahko sledimo do danes. Česar namreč nisem mogel ugotoviti sam, sem našel v
Gadollovem rodovniku, ki ga je njihov potomec, naš sodobnik Egon
Ehrlich, pred kratkim objavil na spletnih straneh.147 Gospod Ehrlich
(roj. 1931) je rojen Gradčan in kot upokojeni polkovnik avstrijske vojske živi na Dunaju. Ko sem mu sredi januarja 2007 telefoniral, se je
izkazalo, da ni še nikoli slišal za Valvasorja, bil pa je seveda nemalo navdušen nad novico o imenitnem predniku, upodobljenem celo
na slovenskem tolarskem bankovcu. Prav Egon Ehrlich, Valvasorjev
6-krat pravnuk, združuje ne nazadnje obe Valvasorjevi ljubezni: do
dokumentarnega pisanja in do častniške službe, ki ji je v poklicni karieri dal prednost.
Gadollovo moško potomstvo – tako po moški kot po ženski stratoteka občine Maribor, matični list št. 237; PAM, 1131369, Gospodinjska kartoteka
občine Maribor, Mayer Karol in Majer Karl. O deportaciji iz Novega Celja: Himmelreich, Seznam leta 1941, str. 259; za dodatne informacije o usodi deportirancev
se iskreno zahvaljujem mag. Bojanu Himmelreichu.
143
ŠDA, Handschriftenkatalog; prim. ZAHN–MELL, Kataloge, str. 201.
144
ŠDA, Handschriften, Gruppe, 2, Hss. 655, fol. 6.
145
Prav tam, Hss. 568, fol. 2–´4´. Kot da bi se bal vsaj kot morebitnega prednika imenovati Janeza Vajkarda, je kot potencialne očete navedel deset drugih Valvasorjev,
vse do treh polihistorjevih sinov. Bil je namreč zmotno prepričan, da se Regina
Konstancija ni rodila pred letom 1694, ko je bil pisec Slave že pokojen.
146
ŠDA, A. Dienersperg, K 1, H 1, seznam prilog k prošnji za povzdignitev Franca
Ksaverija barona Dienersperga v naziv komornika; H 20–33.
147
Ahnentafel Familie Gadola – Gadolla, ‹http://www.gadolla.com/ahnen.htm›.
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Slika 5: Valvasorjev
potomec polkovnik
Egon Ehrlich ob upokojitvi leta 1996

ni – se je do polpretekle dobe nasploh množično zapisalo častniškemu poklicu. Tako je posledično plačalo tudi krvav davek brezumju
druge svetovne vojne, največ na vzhodni fronti, v uniformi nemške
in madžarske vojske. Skupno je dalo namreč pet človeških življenj,
od tega tri dvajsetletnike ali skoraj polovica celotne moške generacije.148 Tem je treba prišteti še prej omenjenega Karla Mayerja, civilno
žrtev nacistične evtanazije, in njegovega bratranca Eugena Gadollo
(1895–1938), višjega policijskega uradnika, ki so ga nacisti umorili tri
dni po nemški zasedbi Avstrije.
Končno naj v tej zvezi omenim Eugenova brata Hansa in Josefa
Gadolla, Valvasorjeva v Gradcu rojena 5-krat pravnuka. Mimogrede,
njuna mati, Ottomara Dzieržinska iz nekdanje avstrijske Galicije, je
bila po ugotovitvah Egona Ehrlicha sorodnica poljsko-ruskega revolucionarja Feliksa Dzieržinskega (1877–1926), po katerem se je
imenovala moskovska vojaško-politična šola, zloglasna Akademija
Dzieržinskega.149 To je sicer že druga zgodba, s katero Valvasor nima
ničesar skupnega. Ali pač: ko bi se dogajala v njegovem času, je skoraj
gotovo ne bi pozabil temeljito popisati.
Mlajši brat Johann–Hans Gadolla (1907–1991) je bil vse življenje usmerjen izrazito nemško nacionalno. Neki avstrijski nacionalsocialistični organizaciji je pripadal že leta 1922, kot poklicni častnik
148
149

Prav tam.
Po informaciji Egona Ehrlicha z dne 19. januarja 2007.
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sodeloval pri neuspelem nacističnem puču 1934, svetovno morijo pa
preživel kot esesovski »šturmfirer«, med drugim tudi na Slovenskem
Štajerskem. Še nekaj let po vojni so ga v Avstriji celo sodno preganjali,
ker naj bi pripadal podtalni neonacistični organizaciji. Umrl je leta
1991 v Gradcu kot upokojeni višji uradnik trgovinske zbornice.150
Povsem drugačno usodo je doživel njegov starejši brat Josef
Gadolla (1897–1945), globoko veren katoličan in prav tako kot Hans
najprej avstrijski, nato nemški poklicni častnik. V današnji Avstriji
in še veliko dlje v nemški Turingiji ga slavijo takorekoč kot »protinacističnega junaka«. Josef Ritter von Gadolla, major nemške redne
vojske, po katerem se imenujejo ulice in ustanove, se je namreč v
zgodovino zapisal kot rešitelj turingijskega mesta Gotha. V začetku
aprila 1945 je kot poveljnik mesta-trdnjave z dvigom bele zastave rešil
Gotho in njene prebivalce pred nadaljnjim ameriškim bombardiranjem. Neizpolnitev ukaza o obrambi do zadnjega moža je dan pozneje
pred nemškim naglim vojaškim sodiščem plačal s smrtno obsodbo.151
V tej zgodbi pa je še nekaj, kar Gadolle povezuje s preteklostjo
in posredno tudi z Valvasorji. Josef Gadolla se je nedvomno dobro
zavedal, da je prav v Gothi shranjena neprecenljiva dokumentacija
nemškega in evropskega plemstva, t. i. Gotha-Almanach.152 Bil je nemara eden zadnjih, ki je zbirko še videl na lastne oči v kakšnem zakloniščnem depoju, preden jo je po sovjetski zasedbi mesta doletelo
sistematično uničenje. Naključje ali ne, žalostnega konca Gothine dokumentacije zagotovo ne bi bilo, ko tega ne bi ukazal eden od gojencev moskovske akademije, imenovane prav po Gadollovem sorodniku
Feliksu Dzieržinskem.
Naj za konec ne zveni preveč patetično, a vendar: Josef Gadolla
in Janez Vajkard Valvasor sta vsak po svoje ustvarjala zgodovino, oba
s spremenljivo srečo in uspehi. In končno ju povezuje še nekaj. Kakor
za prednika tako tudi za potomca ne poznamo natančnega dneva smrti
in kraja pokopa. Navsezadnje ni bistveno ne eno ne drugo, saj ju piše
njuno delo. Kar pa o njiju ni zapisano, a je vredno zapisa, bo treba še
raziskati in napisati.        

Informacije in tipkopis Egona Ehrlicha: Johann (Hans) Gadolla (1907–1991).
Ehrlich, Raschke, Erinnerungen, str. 16 sl. – Zanimiva je tudi usoda tretjega brata
Franza Gadolle (1898–1945), ki je kot častnik nemške vojske umrl za posledicami
izstradanosti v jugoslovanskem vojnem ujetništvu v Zemunu.
152
O dokumentaciji in njeni usodi: ‹http://en.wikipedia.org/wiki/Almanach_de_
Gotha›.
150
151
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Viri
AFS NM = Arhiv Frančiškanskega samostana v Novem mestu:
– Catalogus priori per fulmen 10. Augusti destructo, omnium, hujus
nostrae Provinciae S. crucis Croatiae Carnioliae pie in Domino
Defunctorum Patrum et fratrum Conscriptus Anno 1781.
– Necrologium Provinciae S. Crucis Croatiae – Carnioliae etc.
ARS = Arhiv Republike Slovenije:
– AS 173, Imenjska knjiga za Kranjsko: št. 6 (1662–1756).
– AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko: N 84, k. o. Krško.
– AS 306, Ograjno sodišče za Kranjsko: knj. 15–20.
– AS 308, Zbirka testamentov: I. serija, S–412; II. serija, fasc. G 1–54
½, V 1–16, I 1–13.
– AS 309, Zbirka zapuščinskih inventarjev (= Zap. inv.): šk. 18, 39, 92,
103, 123, 131.
– AS 730, Gospostvo Dol: fasc. 119, 123.
– AS 1063, Zbirka listin: a. e. 2742.
– AS 1075, Zbirka rodovnikov: št. 52, Dienersperg.
KANM = Kapiteljski arhiv Novo mesto:
– šk. 65, R/24 1746–1756; šk. 67, R/28 1770–1828; šk. 69, M/6
1770–1831.
NAZ = Nadbiskupski arhiv u Zagrebu:
– Prot. varia 9a.
Narodna galerija, Ljubljana:
– inv. št. NG S 910.
NŠAL = Nadškofijski arhiv Ljubljana:
– ŽA Dol pri Ljubljani: R 1669–1688, R 1688–1730.
– ŽA Kostanjevica: P 1726–1770.
– ŽA Krško: R 1670–1729, R 1730–1771, M 1771–1784.
– ŽA Leskovec pri Krškem: M 1701–1731.
– ŽA Ljubljana – Sv. Nikolaj: Ind R 1653–1692, R 1638–1643,
R 1643–1653, R 1653–1664, R 1669–1678, R 1678–1686, R
1686–1692, R 1692–1699, R 1700–1712, M 1735–1770.
– ŽA Ljubljana – Sv. Jakob: M 1808–1832.
– ŽA Šentvid pri Stični: R 1664–1681, R 1681–1714.
– ŽA Svibno: R 1671–1684 z vrzeljo 1673–1681, R 1685–1701 (poškodovana, zato začetek šele julija 1695).
– ŽA Škocjan pri Novem mestu: R 1702–1711.
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– ŽA Šmartno pri Litiji: R 1665–1674, R 1674–1688, P 1660–1720.
– ŽA Velesovo: M 1745–1802.
– ŽA Zagorje ob Savi: R 1669–1695.
– ŽA Vače: R 1673–1689, R 1689–1705, R 1674–1698 (za Sv. Goro), M
1687–1723, M 1723–1751.
NŠAM = Nadškofijski arhiv Maribor:
Matične knjige:
– Celje – Sv. Danijel: Ind R 1752–1840, R 1794–1801, R 1801–1817,
R 1818–1840, R 1841–1849, R 1849–1858, P Ind 1694–1845, P
1804–1826, P 1826–1845, P 1845–1871, Ind M 1757–1834, M
1808–1834, M 1834–1850, M 1851–1862, M 1862–1878, M
1879–1886; M 1886–1894, M 1895–1899.
– Dobrna: Ind R 1783–1848, R 1783–1830, R 1830–1848, R 1848–1866,
R 1867–1888, P 1783–1830, P 1831–1856, P 1856–1900, M
1771–1830, M 1830–1862, M 1863–1892.
– Kog: R 1856–1895.
– Nova Cerkev: R 1784–1810, R 1810–1825, R Ind 1825–1873, P
1785–1837, P 1838–1876, M 1784–1833, M 1833–1863, M
1863–1891.
– Ponikva: R 1782–1802, R 1802–1838, P Ind 1782–1848, M Ind
1782–1838.
– Ptuj – Sv. Jurij: R 1822–1853, R 1874–1894, P 1866–1888.
– Sevnica: M 1742–1782.
– Šentjur pri Celju: R 1785–1805, R 1806–1836, P 1785–1835, M
1785–1836, M 1837–1864.
– Škale: R 1838–1860, R 1861–1888, P Ind 1791–1893, M 1829–1888.
– Velenje – Sv. Martin: Ind R 1784–1865.
Zapisniki duš:
– 0016 Celje: K 01, K 30, K 41, K 42, K 43, K 44, K 48.
– 0030 Dobrna: k 01, K 02, K 03, K 04.
– 0117 Nova Cerkev: K 02, K 10, K 26, K 49.
Prepisi matičnih knjig:
– Ormož: R 1870–1899, P 1835–1900.
PAM = Pokrajinski arhiv Maribor:
– 1111376, Domovinska kartoteka občine Maribor.
– 1131369, Gospodinjska kartoteka občine Maribor.
ŠDA = Štajerski deželni arhiv v Gradcu (Steiermärkisches Landes
archiv, Graz):
– A. Dienersperg: K 1, K 2.
– Handschriften: Gruppe 2, Hss. 568, 655, 911.
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– Steirische Landtafel: LT I: Einlagenbücher 1, 3, 5; LT II: Hauptbücher
1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 29, 32.
UE Maribor = Upravna enota Maribor:
– Župnija Maribor – Sv. Magdalena: MKU 1919–1926.
UE Ormož, KU Kog = Upravna enota Ormož, Krajevni urad Kog:
– Župnija Kog: MKU 1914–1933.
ZAL = Zgodovinski arhiv Ljubljana:
– LJU 340, Lazarinijeva genealoška zbirka: šk. VIII, X.
ŽU = Župnijski urad
ŽU Kog:
– Seelenprotokol [1900–1912].
ŽU Krško:
– Catalogus Animarum Vicariatus gurgfeldens. ... 1792.
ŽU Ljubljana – Marijino Oznanjenje:
– Matične knjige: M 1803–1825.
ŽU Šentjernej:
– Matične knjige: R 1698–1729 (dejansko 1698–1712 in 1728–29), R
1731–1739.
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New insight into the life of Janez Vajkard Valvasor
and his forgotten descendants
Summary
Several questions concerning the private life, family and legacy
of the Carniolan polyhistor Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) remain poorly investigated. This is mostly due to the fact that many
of the primary historical sources on the subject have been so far unknown or not entirely researched. At the same time, some of the established facts have either ceased to be of interest or require a different
interpretation in light of more recently discovered historical sources.
The practice of addressing Valvasor as baron is legally questionable, since it was only upon some of his relatives that baronage was
conferred in 1667; only later did the title gradually and silently pass
onto the entire line of the Valvasors in Carniola.
Questions also arise about Valvasor’s immediate family. It appears that most of his 13 children from his two marriages were born
during his travels outside his Carniolan homeland. Surprising is the
discovery of two forgotten daughters from his second marriage, particularly in view of the fact that one of them gave Valvasor his only
great grandchildren and descendants to the present.
With his health already deteriorating, Valvasor was driven into
bankruptcy in 1692 as a consequence of his research and publishing
efforts. He moved into a burgher house in Krško, largely due to the
proximity of his wife’s relatives, from whom we now know the impoverished Valvasors expected inheritance. Thorough research also dismissed a century-and-a-half-old error as to which house in Krško was
owned by Valvasor and thus also the true house of his death. The exact
date of the polyhistor’s death is still unknown, but we do have a more
accurate approximation: at least a few days prior to November 16,
1693. When confronting the new and old historical sources, a shadow
of a doubt also falls on the place of Valvasor’s burial, since the belief
that he was buried in the family vault in Medija Castle has no real
basis in death records.
Recently explored historical sources also shed light on Valvasor’s
remaining property and legacy. Prior to moving out of Bogenšperk
Castle in the autumn of 1692, Valvasor did a thorough culling of his
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notes and propositions, thus leaving his heirs with mere remnants of
his spiritual, research and graphic legacy.
The lives of Valvasor’s second wife (who remarried) and his
six adult children are interesting as well. All three sons became
monks, among whom only one was also a scholar and a writer. Of
his three daughters, only Regina Konstancija, the youngest, lived to
see her grandchildren, two granddaughters, who later established the
Carniolan and the Styrian line of Valvasor’s future descendants. With
one short interruption, the Carniolan line owned the Gracarjev turn
Castle for almost a century, before the line eventually died out in 1823
with two deranged brothers, Counts of Paradeiser. The descendants of
the Styrian line, the Dienerspergs, emigrated from the Slovenian territory in the 19th and 20th centuries, settled mostly in Graz, the capital
of the Austrian Styria, and with time completely forgot their famous
ancestor.
Prevod / Translation: Alenka Hren
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