
ZLATKA RAKOVEC-FELSER

Z
L

A
T

K
A

 R
A

K
O

V
E

C
-F

E
L

SE
R

Čarovnije v zraku

Vraž ja L iza

V
ra

žj
a 

Li
za





ZLATKA RAKOVEC-FELSER

Vražja Liza
Čarovnije v zraku



Dr. ZLATKA RAKOVEC-FELSER

Vražja Liza  
Čarovnije v zraku

Zbirka Branje. Proza

© za besedilo dr. Zlatka Rakovec-Felser 
© te izdaje Založba Pivec

Spremna beseda 
dr. Polona Vidmar

Na naslovnici: 
Riegersburg z južne strani (detajl) 
»Die Riegersburg von Süden«. V: G. M. Vischers Käyserlichen Geographi  
Topographia Ducatus Stiriae, Graz, 1681.

Elizabeta Katarina von Galler 
»Elisabeth Katharina Freifrau von Gallerin«, neznani avstrijski avtor, 17. stoletje.

Izšlo s finančno podporo Mestne občine Maribor v okviru knjižnega programa 2016.

Naklada  
700 izvodov

CIP – Kataložni zapis o publikaciji  
Univerzitetna knjižnica Maribor 

RAKOVEC-Felser, Zlatka  
   Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ;  
[spremna beseda Polona Vidmar]. – 1. izd. – Maribor :  
Pivec, 2017. – (Zbirka Branje. Proza)  
 
ISBN 978-961-6968-88-1  
COBISS.SI-ID 90040065ISBN 978-961-6968-88-1 

Vse pravice pridržane. Reproduciranje, razmnoževanje in fotokopiranje dela po  
Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah brez soglasja avtorice in založbe ni dovoljeno.



ZLATKA RAKOVEC-FELSER

Vražja Liza
Čarovnije v zraku

Maribor, 2017





Viki, Slavici in Mileni se zahvaljujem, ker so prebrale 
prvi osnutek in se ob tem niso zmrdovale.
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KNJIGI NA POT

Čas je zabrisal sledove za ljudmi, ki so nekdaj živeli v naših krajih. 
Tudi za tistimi, ki so se odlikovali v bojnih pohodih, v upravnih 
službah v deželi ali na dvoru ali pa so blesteli s svojim bogastvom. 
Nekdanje plemstvo je za svoj trajni spomin poskrbelo z nagrobniki 
in portreti, ti pa so v naslednjih stoletjih doživljali različno uso-
do. V razprodajah grajskih inventarjev med obema vojnama in v 
pustošenju med drugo svetovno vojno in po njej je bila zapuščina 
plemstva uničena ali tako razseljena, da provenience predmetov ni 
več mogoče ugotoviti. Brez poznavanja provenience pa ni identitete. 
Za številnimi plemiči so ostala le imena in morda nekaj malo poved-
nih podatkov o času njihovega rojstva in smrti. Elizabeta Katarina, 
rojena okrog leta 1606 kot baronica Wechsler v Radgoni, je bila 
ena redkih štajerskih plemkinj 17. stoletja, ki so za trajen spomin 
odlično poskrbele. Z gradnjo Riegersburga, najmogočnejše proti-
turške utrdbe ob vzhodni meji cesarstva, si je postavila spomenik, 
ki ga v krajini ni mogoče spregledati. Z vklesanimi napisi je tudi 
zagotovila, da je identiteta graditeljice še po več stoletjih nesporna. 
Z napisov in portretov lahko razbiramo značajske lastnosti te, za 
svoj čas neobičajne ženske, o njeni osebnosti pa pričajo tudi številni 
dokumenti o sodnih procesih, s katerimi se je neumorno borila za 
svoje pravice. Bila je toliko izstopajoča, da se je spomin nanjo ohra-
nil tudi v ljudskem izročilu. Eden njenih najhujših nasprotnikov, 
riegersburški župnik Wolfgang Strobl, ji je verjetno nadel vzdevek 
vražja Liza, po katerem je še dandanes najbolj prepoznavna. 

Nenavadni Elizabetin značaj, dobro dokumentirani dogodki iz 
njenega življenja, verjetno pa tudi njeni trije zakoni s Hansom Vi-
ljemom Gallerjem, Detlefom Kapllom in desetletja mlajšim Hansom 
Rudolfom Stadlom so že zgodaj pritegnili zanimanje. Sredi 19. sto-
letja ji je znameniti orientalist Josef von Hammer-Purgstall posvetil 



knjigo Die Gallerin auf der Rieggersburg in vsebino podprl z objavo 
nekaterih zgodovinskih dokumentov, Elizabetinim portretom in 
litografijami nagrobnikov iz radgonske cerkve. V drugi polovici 20. 
stoletja je knjigo o Gallerici spisal tudi Christian Schölnast (Die 
Gallerin und die Riegersburg) in Eleonore Bardeau roman z naslovom 
Liebe, Macht und Tod. Schicksale aus der Zeit der Gallerin. Avtorji 
so kolikor je bilo mogoče zvesto sledili zgodovinskim virom, kljub 
temu pa je vsak osvetlil Elizabetin značaj s svojega vidika.

Dr. Zlatka Rakovec-Felser sledi temu žlahtnemu izročilu zgo-
dovinskega romana, vendar zgodbo preplete s sodobnimi značaji 
in časom ter s svojim pogledom na dogajanje. V krajih, kjer se je 
zgodovina vsakih nekaj desetletij začela pisati na novo, so bili stari 
junaki in veliki dogodki nehote ali načrtno potisnjeni v pozabo. 
Kakor da prej ne bi obstajali ljudje, iz katerih zgodb in izkušenj 
bi se lahko česa naučili. V želji, da ne bi bili podobni nezrelemu 
mladeniču, ki je brez premisleka pripravljen zavreči vse, kar diši po 
starem, avtorica bralcu razgrne podobo pozabljenega časa in njego-
vih protagonistov. Njeni junaki pred nami oživijo z vsemi svojimi 
upi in strahovi, pogumom in malodušnostjo, ljubeznijo in pohle-
pom. S prikazom čustev postanejo otipljivi in nenavadno podobni 
sodobnim prebivalcem teh krajev. Pripoved dopolnjujejo Vischerjevi 
bakrorezi iz Knjige gradov, ki omogočajo vživetje v oddaljeno zgodo-
vinsko dogajanje. Elizabeta Katarina Galler je s subjektivno podano 
romaneskno biografijo dobila spomenik, v katerem se povezujeta 
napeta zgodba in psihološki uvid.

Dr. Polona Vidmar, umetnostna zgodovinarka



»Pravzaprav ni zgodovine; so le biografije.«

Ralph Waldo Emerson

»Ko hodim po svetu, nosim s seboj vso svojo izvorno  
preteklost – ljudi, ki so mi utrli pot in so zdaj del mene.«

Oprah Winfrey





Od Wurmberga do Riegersburga …
I. del
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Bil je eden tistih sončni dni, s kakršnimi nas zna razvajati jesen. 
Kočija, ki sta jo vlekla dva para konj, se je z zmerno hitrostjo po-
mikala skozi gričevnato pokrajino, odeto v žareče barve. Družina 
Wechsler, ki jo je oče v domači Radgoni vznemiril z novico, da je 
vurberški grad z vsemi posestvi vred poslej njihov, je bila na poti 
od ranega jutra. Prevozili so že lep kos poti in pričakovati je bilo, 
da se jim bo grič z gradom vrh njega vsak čas pokazal na obzorju.

»So imeli Herbersteini poseben razlog, da ga prodajo?« je Ana 
Katarina pogledala moža. Sedel ji je nasproti, tako da je lahko 
videla, kako se je pri tem namrščil in skoraj neopazno zajel sapo. 
Vprašanje ga ni moglo navdušiti, sploh ker se je v tistem hipu v 
pogovor vpletel še Zajfrid. 

»Verjetno ga niso prodali samo zaradi denarja? Ali pač?« se je sin, 
še po deško nežne polti, živahno obrnil k očetu.

Ne da bi mu takoj odgovoril, je oče pogledal Elizabeto Katarino, 
ki je tiho čemela v kotu. S hčerko sta imela že od nekdaj poseben 
odnos. Kot malo katero dekle njene starosti se mu je rada pridru-
žila in se navduševala nad tem, kar je počel, pa naj je šlo za orožje, 
konje, sklepanje poslov ali pa dolgo ježo in lov. Prav pred kratkim 
je dopolnila dvajset let. Spremljala ga je, ko je z lastnikom gradu 
sklenil kupčijo, in si v tem času ogledala večino prostorov. Opazil 
je, da so ji zanimanje vzbudili zlasti oljni portreti na stenah. Zrla 
je v tiste slike, kot bi ji podobe na njih pripovedovale vsaka svojo 
življenjsko zgodbo.

Zdaj pa je bila tiho. Kako nenavadno! Vrnila mu je pogled, a se 
takoj znova nagnila k oknu. Odmaknila je zaveso, ki ji je zastirala 
pogled, in se zazrla v pokrajino, ki se je kopala v soncu, odeta v 
mavrico jesenskih barv. Tu in tam je rahel vetrič z dreves odpih-
nil prgišče rumenih listov, jih v zraku vrtinčil, potem pa izpustil, 
da so razmetani obležali po tleh. Morda bi utegnil kdo pomisliti, 
da Elizabeto dogajanje zunaj zanima, če ne bi prej opazil njenega 
odsotnega obraza. 
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»Čudno. Kaj je to?« je pomislil oče.
Nekaj časa je bilo vse tiho. Slišati je bilo zgolj škripanje kolesja 

in zven konjskih kopit, ki so v enakomernem ritmu udarjala ob 
utrjena tla. Končno pa se je Hans le zganil in pogledal ženo, očitno 
pripravljen, da ji odgovori. 

»Mogoče je za odločitev Herbersteinov, da grad prodajo, res bolj 
od denarja kriva neka nesreča,« je globoko zajel sapo, kot da misli 
povedati nekaj, kar bi najraje zamolčal. 

»Baron Janez ali Adam Herbersteinski, točnega imena ne vem, 
naj bi bil eden zadnjih gospodarjev na gradu Vurberk. Pridobil si 
je tolikšno zaupanje kralja, da ga je bil ta kot svojega odposlan-
ca voljan poslati na otomanski dvor. Baron se je res odpravil v 
Carigrad in se tam lotil zaupanih mu nalog. Ko je opazoval utrip 
tamkajšnjega življenja in o njem poročal kralju, ga je očaralo raz-
košje barv in vonjev, kot dih tankih, pajčolanastih tkanin in težke 
brokatne svile, pa tudi sij dragih kamnov. Čeprav je imel pred 
očmi predvsem koristi domačega dvora, ga je očarala kultura, s 
katero se je srečal. Še kasneje, ko je bil že doma, se je rad oblačil 
po orientalsko.«

»Elizabeta, si ti že videla kaj od tega, kar je pripeljal od tam?« se 
je zganil Zajfrid in živahno pogledal sestro, ki je sedela na nasprotni 
strani.

»Ja,« mu je suho odgovorila in ga pri tem bežno pogledala.
»In ta Janez ali Adam ali kako mu je že bilo ime se je tudi doma 

rad oblačil po turško, praviš?« je Zajfrid pogledal očeta, ne meneč 
se več za Elizabeto.

»Ja. Pravijo, da ga je to še posebej zabavalo. O tem veliko pove 
dogodek, o katerem so ljudje še dolgo govorili. Zgodilo se je, da so 
se spodaj, prav pod vurberškim gradom, graščakovi podložniki ne-
koč tako hudo sporekli z okoliškimi kmeti, da se je njihovo glasno 
zmerjanje z žaljivkami sprevrglo v medsebojno prerivanje in celo 
v resno merjenje moči. Prav pred graščakovim nosom, spodaj pod 
gradom, se je razvnel ta spopad. Kdo ve koliko neizgovorjenih zamer 
se je nabralo! Dolgo je moralo tleti, kajti jeze, ki je izbruhnila, niso 
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mogli več krotiti. Lasali so se, pljuvali, se valjali po golih zaplatah 
zemlje, pri tem sopli in preklinjali, padali in se hitro znova pobirali 
in se še srditeje poganjali v nasprotniku. Z obrazi, ki jih je prekrival 
prah, pomešan z znojem in krvjo, so se kot pobesnele živali zaganjali 
drug v drugega in pri tem pograbili vse, kar se jim je zdelo uporab-
nega za boj. Nezadovoljen z vsem, kar je videl, je graščak nekaj časa 
premišljeval. Razgrete kmečke glave je bilo treba z nečim spraviti 
k pameti. Ampak kako?«

»No, to me zanima,« je Zajfrid pogledal očeta.
»Lahko ugibaš.« 
»Predvidevam, da se je odločil poseči vmes.«
»Tako je.«
»Toda … «
»Poslušaj … Medtem ko jih je opazoval in razmišljal, kako jih 

ustaviti, se mu je porodila nenavadna ideja. Pomislil je, da bi jih 
bilo dobro prestrašiti. Na misel mu je prišlo, da se preobleče v tur-
škega pašo. Oblečen po turško kot njegovi spremljevalci, se je baron 
Herbersteinski na svojem žrebcu pojavil pod gradom in se kot blisk 
pognal med pretepače.«

»In?«
»Kaj! Razjarjeni kmetje so, kot je pravilno predvidel, obnemeli 

ob prizoru, ki se jim je ponujal. A so se hitro zbrali. Misleč, da 
imajo pred seboj skupnega sovražnika, so se silovito pognali nad 
prišleke. Medtem ko so po zraku vihteli vile in sekire, so se prebili 
do Herbersteina, ki so ga imeli za turškega velikaša. Zbili so ga na 
tla in ga obdelali s takšno silo, da je negiben obležal, krvaveč iz 
številnih ran.« 

»Groza … Njegovi lastni ljudje! Kdaj se je to zgodilo?«
»Nekaj let je tega. Ne vem natanko.«
V kočiji, ki je že zavijala proti ravnici z grajsko pristavo, kjer se 

je mirno paslo nekaj konj, je zavladala tišina. Oče jim je zgodbo o 
nesrečnem lastniku Vurberka povedal s tolikimi podrobnostmi, da 
se jim ni bilo težko vživeti se in si živo naslikati tistega dogodka. 
Zdaj so o tem očitno razmišljali vsak po svoje. Kakšen tragičen 
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nesporazum! Je bil zanj kriv graščak sam, ker je podcenil svoje 
podložnike? Ali oni, ki pa niso mogli vedeti, kdo se skriva pod 
turškimi oblačili?

Konji s kočijo, na kateri se je nad družinskim grbom v soncu zla-
to zableščala velika črka W, so zavili proti gozdu. Vožnja po strmi 
poti na vrh, proti gradu, se je upočasnila. Vleka kočije, na zadnjem 
koncu obtežene s skrinjami, naloženimi druga vrh druge, tudi za dva 
para konj ni bila mačji kašelj. Še posebno, ker pot ni bila vseskozi 
ravna, pač pa polna ovinkov in ostrih zavojev.

»No, ampak zdaj je Wurmberg naš. In pazite, domačini mu ne 
pravijo Wurmberg. To so poenostavili v Vurberk,« je oče presekal 
tišino.

»Ja, naš že … Wurmberg ali Vurberk, vseeno, kako se mu reče, 
naš z mnogimi nesrečnimi zgodbami vred! Saj ta o predzadnjem 
lastniku gradu ni edina. Še nekaj takih je, kaj?« je Zajfrid skoraj 
izzivalno pogledal očeta. »Tudi tista nesrečna Veronika z Desenic 
se je pred jezo grofa Hermana Celjskega zatekla prav sem. Drži, kaj? 
Enkrat v letu 1428 … ?«

Oče ga je nejevoljno pogledal. Rekel ni nič, a se je ob sinovem 
vprašanju vidno namrščil. Kdo ve kako bi se nadaljevalo, če se v 
tistem trenutku ne bi približali cilju in je bilo tudi zato brez pomena 
nadaljevati pogovor. 

Kočijaža sta kočijo pripeljala na ravnico pred grajskim obzidjem. 
Slišalo se je škripanje peska. Nagnili so se skozi okna. S kočijo so 
pravkar prečili masiven lesen mostovž, zapeljali skozi obokana vrata 
in se naposled znašli na tlakovanem grajskem dvorišču.

»No, tako, dragi moji, pa smo tu,« je oče veselo vzkliknil in se 
pripravil, da izstopi. Zunaj je znova pogledal Ano Katarino, in ne da 
bi umaknil pogled od žene, vzkliknil: »Naj živita baron, baronica in 
njun rod!« Za hip je obmolknil, potem pa z enako slovesnim tonom 
vzkliknil: »Naj živi družina Wechsler!«

Žena in sin sta mu veselo zaploskala. Elizabeta pa je to storila 
brez pravega navdušenja. Oče, ki je opazil spremembe na njej, se je 
sklonil k hčeri: »Si ti danes pojedla kaj kislega?«



17

Tudi mama Ana Katarina in brat Zajfrid sta se s pogledom usta-
vila na Elizabeti. Že vso pot iz Radgone je bila tiho. »Nenavadno. 
Le čemu?« Opazila sta spremembe na njej, ne da bi vedela, kaj jih je 
sprožilo. Niti slučajno pa si je nobeden od njiju ne bi drznil vprašati. 
To bi bilo enako, kot bi dregnila v sršenje gnezdo. 

Elizabeta je na sebi čutila poglede domačih. Bilo ji je mučno 
in komaj je čakala, da se jim izmakne. Tudi očetu je na njegovo 
pripombo skopo odgovorila, pravzaprav bolj iztisnila iz sebe: »Ah, 
nič. Je že dobro.«

A to niti slučajno ni bilo res. Nasprotno! Kot še nikoli doslej je 
bila vznemirjena in so jo glodali dvomi. Tudi zato si je želela biti 
sama. Razlog so bile govorice, ki jih je ujela pred potjo in so jo 
spremljale ves čas vožnje sem, ne da bi se lahko otresla misli nanje. 

Ampak kakšen prizor se jim je zdaj odpiral! Na dvorišču, nedaleč 
od stopnišča, ki je vodilo navzgor k arkadnim hodnikom grajskega 
poslopja, jih je, postrojena v ravno vrsto, čakala služinčad v snažnih, 
skrbno zglajenih črno-belih oblačilih. Ko so se jim približali, je iz vr-
ste stopil mož, očitno oskrbnik, in v imenu vseh novemu graščaku in 
njegovi družini izrekel besede dobrodošlice in zaobljubo predanosti. 

Družinski poglavar je bil zadovoljen. Kot po navadi se je tudi 
tokrat hitro odzval. Zahvalil se je za topel sprejem in vsem zbranim 
zagotovil pravično presojo in plačilo. Misli o tem, kaj se dogaja z 
njegovo ljubljenko, Elizabeto Katarino, so se umaknile veselemu 
razpoloženju, ki se mu je kazalo tudi na obrazu. 



Z oskrbnikom sta na kratko obšla dvorišče s polkrožnim obramb-
nim zidom, stolpom in strelnimi linami ter z grajskim poslopjem z 
dvema nizoma odprtih hodnikov. Za hip sta se ustavila ob menda 
kar devetdeset metrov globokem vodnjaku na sredini dvorišča, 
dokler baron s pogledom ni ujel žene, ki se je v sinovi in hčerini 
družbi že vzpenjala po stopnicah, zato sta pohitela za njimi. V 
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prvem nadstropju se jim je na sveže prebeljenih stenah hodnika 
najprej odprl pogled na zlato okvirjene portrete ljudi, v žlahtnih 
oblačilih in drži. V modrem salonu, ki je bil na vrsti naslednji, sta 
Ana Katarina in Zajfrid vzkliknila od navdušenja. Nič drugače ni 
bilo tudi naprej. Wechslerji, bogati radgonski trgovci, samo en rod 
nazaj povzdignjeni v barone, se pač niso mogli meriti z bliščem 
in duhom, ki je prežemal te prostore. Prav zato so se njihove oči 
zdaj toliko bolj pasle na razkošnem pohištvu, slikah na stenah, od 
katerih je dišalo po olju, se ustavljale na ogledalih in lestencih, 
na stenah s tapiserijami in na tleh, kjer so njihove korake udušile 
orientalske preproge. 

»Ko sva bila prvič tu, so našo Elizabeto posebej navdušili portreti 
na hodniku. Prej ste jih videli. In seveda te knjige … precej stare … 
in znamenitih piscev,« se je oglasil Hans Wechsler, ko so se znašli 
v grajski knjižnici. Hčer je na hitro ošvrknil s pogledom in pri tem 
ujel, da mu je prikimala. »Tu je odkrila celo zbirko predmetov iz 
časov Žige Herbersteinskega!«

»Ja, to mi je pa povedala!« se je oglasil Zajfrid in se ozrl v sestro. 
»Kdo je bil to? Kako si rekel, da mu je bilo ime?« se je nenadoma 

oglasila Ana Katarina ob svojem precej močnejšem in skoraj za 
glavo višjem možu.

»Sigismund. No, domačini so mu pravili Žiga. Mož je že zdavnaj 
pokojen, a je, kot vem, še vedno v ponos družini Herbersteinov.« 

»Zakaj pa? Kaj je bilo tako posebnega na njem?« jo je še zanimalo.
»Bil je cesarjev odposlanec v Rusiji in se v tej vlogi posebej izka-

zal. Zaslužen je za prve vesti o življenju v tej deželi.«
»In rodil se je prav tu?«
»Ne, ne, ni se rodil tu,« se je nasmehnil mož, ki jih je moral imeti 

okrog petinštirideset. »Kolikor mi je znano, se je rodil na nekem 
gradu blizu goriške grofije. Na Vipavskem? Najbrž je imel izvrstne 
učitelje, kajti kmalu je obvladal več tujih jezikov. Menda mu je bil 
blizu tudi jezik domačinov. Podobno kot ruski, tudi ta slovanski … «

»No, o tem tudi jaz nekaj vem,« mu je vskočil v besedo Zajfrid.
»Glej ga, glej! Že spet!« se je oče hudomušno obrnil k sinu. 
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»Ja. Sigismund Herbersteinski je kot diplomat avstrijske vladarske 
hiše veliko potoval po evropskih deželah, dvakrat pa je bil tudi na 
poti po Rusiji. Kot diplomat habsburške hiše je o tem, kar je videl 
na ruskem dvoru, kasneje veliko pisal. Sploh pa je zaslovel po uspe-
šno opravljenem mirovnem odposlanstvu pri otomanskem vladarju 
Sulejmanu Veličastnem.« 

»A ta tudi? Oooh. Bravo!« je sinovo razlago pohvalila mama in 
se pri tem znova ozrla v Elizabeto. Najbrž je pričakovala, da bo hči 
k temu še kaj dodala. Navsezadnje je bila zaradi svoje zveze, še bolj 
pa zaradi vsega prebranega najbolje poučena o Herbersteinih. Toda 
če je njena mati zdaj to pričakovala, se je zmotila. Elizabetine misli 
so bile drugje. 



Medtem ko so drugi navdušeno odkrivali blišč grajskih prostorov, 
je Elizabeta komaj čakala, kdaj bo tega konec. S skoraj neprikrito 
nestrpnostjo je čakala na trenutek, ko se bo lahko poslovila in 
zapustila domače ter šla po svoje. 

Zdaj je bilo tako daleč. Bledikavega obraza, a z bleščečimi te-
mno rjavimi kodri, ki so ji kot slapovi padali na purpurno rdeče 
žametno ogrinjalo, jo je bilo videti, ko je hitela med stebri vrhnjega 
nadstropja. Z dvorišča spodaj je prihajal hrup. Slišati je bilo glasove 
moških, ki so iz kočije raztovarjali zadnje kose prtljage. Dvigovali 
so težke skrinje, na katerih se je svetlikal družinski grb, in videti je 
bilo, kako se jim pri tem napenjajo mišice in jim z obraza sili pot. 
A Elizabeta se zdaj ni več zmenila za to, kaj se dogaja okrog nje. Ko 
ji je uspelo priti do vrat njenih prostorov, jih je na široko odprla in 
pred njo se je pokazal prostoren salon, za njim pa spalnica s posteljo 
in baldahinom.

Stopila je k mizi s stoli iz bogato izrezljane orehovine, pogladila 
mehka naslonjala, potem pa nedaleč od okna odkrila z enakim ru-
meno rjavim usnjem oblazinjen počivalnik. Zadovoljna s tem, kar 
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je našla, si je odpela sponko na ogrinjalu, ga odložila in se sunkoma 
obrnila k oknu. 

Spodaj, daleč pod gradom, je bilo videti zaplate polj in travnikov, 
prepletenih s temnimi lisami gozda. Nad vsem tem se je v daljavi 
dvigala veriga pobočij in vrhov. Zdaj je že vedela, da je prva Do-
načka gora, da vzpetini za njo domačini pravijo Boč, nedaleč proč 
od obeh pa se kaže obronek temnega Pohorja. »Kakšen razgiban 
svet,« jo je obšlo.

Napetosti, ki jo je držala v pesteh, pa se kljub svetu, ki se ji je 
zunaj kazal v toplih barvah, ni rešila. Preveč vprašanj in sumničavih 
prebliskov se ji je podilo po glavi, da bi lahko bila mirna. 

»Je res, kar so mi povedali?« ji je znova šinilo v glavo. »Kaj, če so 
me hoteli le prizadeti? Gre za izmišljotine? Zle govorice, ob katerih 
bi bilo bolje zamahniti z roko? Kaj pa, če so me hoteli dobronamerno 
opozoriti? Da se ne bi več slepila?« 

Ob zadnjih mislih ji je na obraz legla temna senca. Kot okamnela 
je obstala ob oknu in nemo zrla v dolino, ne da bi sploh še kaj videla. 

»Bi lahko bilo to res?« Pred oči si je priklicala njegovo podobo. 
Kakih šest, sedem let starejši od nje, postaven mlad mož, ki mu je 
videti, da je plemenitega rodu. Dedič in nekje v prihodnosti verjetni 
glavar družine Herberstein. Zdaj pa viceguverner in svetovalec za 
notranje zadeve avstrijskih dežel. Baron Janez Maksimiljan Her-
bersteinski. 

»Nihče od teh, ki so mi kdaj dvorili, mu ni raven! Ko me po-
gleda, me spreleti, in še bolj, ko se me dotakne. Vznemirjenje 
poskušam skriti, a je še huje. Bolj ko se trudim, več je nerodnosti. 
Sploh pa se mi zdi, da se v njegovi prisotnosti vse okrog mene 
spremeni. Kot bi svet gledala skozi meglice in bi glasovi, ki jih sli-
šim, prihajali iz daljave. Tudi če bi me takrat kdo kaj vprašal, mu 
ne bi znala povedati nič pametnega, prej kup neumnosti. In kar je 
najbolj noro, hrepenim po njegovi bližini, a se je hkrati bojim … 
Uf, vznemirjenja in neumnosti, ki jih zagrešim, grozno … ! Pa tiste 
neprestane misli. Saj se kar naprej vse vrti okrog njega! Z mislimi 
nanj se zbujam in z njimi zvečer ležem v posteljo. Skoraj ni noči, 
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da ne bi sanjala o njem. Noč za nočjo. Še v sanjah ga srečujem. 
Največkrat, ko se sklanja k meni, meni pa od napetega pričakova-
nja divje razbija srce. Vidim, kako se mi bliža, in zdi se mi, da na 
svojih ustnicah čutim dotik njegovih. V sanjah zaprem oči, a ko 
jih znova odprem, presenečena ugotovim, da le strmi vame, kot bi 
kdo ve na kaj čakal. Potem pa … kot bi bilo vse zakleto. Zbudim 
se in v prvih trenutkih sploh ne vem, kaj je res in kaj ni. Posku-
šam zadržati izginjajoči prizor in vznemirjenje, ki ga spremlja … , 
ampak zastonj. Čeprav zbujena, še zaprem oči. Vse v upanju, da 
se znova pogreznem v sen in znova ulovim izgubljeno sladkost 
pričakovanja. Še ne do kraja predramljena, čakam na tisti nežni 
dotik njegovih usten. Zaman. Zavest me noče ubogati in takrat 
ugotovim, da je sanj nepreklicno konec,« je pomislila, medtem ko 
je zrla skozi okno v dolino.

»Pravzaprav so bila vsa najina srečanja zame videti kot hoja skozi 
pravljični gozd, kjer se z vsakega drevesa, z vsake veje spuščajo v 
barvite papirčke ovita drobna presenečenja z velikimi svilenimi 
pentljami na vrhu. Vedno drugačna in vznemirljiva, pa naj sva se 
brez cilja in molče sprehajala naokoli ali pa se, prislonjena ob kakšno 
drevo na robu gozdne jase, smejala norčavim zgodbam.«

Zdaj pa so se v ta sanjski svet priplazile sence dvoma.
»Nekaj že mora držati … Kako, da nisem nič opazila? Saj se je 

zadnje čase res redkeje oglašal. Če pomislim, so bila njegova nekdaj 
obsežna pisma že pred časom krajša, napisana na hitro, brez pravega 
žara, predvsem pa redkejša. Sem bila slepa, da tega nisem opazila? 
Ali nisem hotela?« 

Kot zdramljena iz hudih sanj, se je sunkovito obrnila. 
»Torej res druga … tekmica ali kako naj rečem … In to taka … 

Kot je slišati, precej starejša, a iz mogočne štajerske družine … « 
Zadnje misli so kot oster nož zarezale vanjo. »Bogate in vplivne 

družine … veliko bolj, kot je naša … Interesi? Se je odločil interese 
svoje družine sprejeti za svoje? Seveda … Saj bi si lahko mislila, da 
je vse to med nama lahko le varljiv privid … « 

Zdaj ji je pogled znova zaplaval po prostoru. 
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»Ah, vse skupaj nima nobenega smisla več. Kaj še čakam … ? 
Novo neprijetno spoznanje … njegovo zavrnitev?« Pri zadnji misli 
ji je obraz, prej bled, zalila rdečica.

»Ne, ne smem mu tega dovoliti,« je pomislila in pri tem krčevito 
stisnila ustnice. 

»Čim prej končati … preden pride to iz njegovih ust. Vsaj to. 
Samo da še razmislim … kako. Ah, kaj! Pisala mu bom. Na kratko. 
Naj si misli, kar hoče. Predvsem, da je najine zveze konec. Moram 
se rešiti … Naj stane, kar stane. Takoj zdaj … « 

Sedla je za vogalno mizico ob oknu in segla po peresu. Odločitev 
ji je prinesla moč, ki jo je že dolgo pogrešala. Sladke sanje, ki so jo 
dolgo prežemale, so se v tistem hipu razkadile. Zdelo se ji je, da je 
končno znova našla samo sebe in da je zmožna na svet pogledati 
trezneje. Besede so ji kar same zletele na papir. Ko je končala, je še 
enkrat preletela pismo in se ustavila ob mislih, ki so jo obšle.

»Ko bom to odposlala, vrnitve ne bo več. Nič več ne bo, kot je 
bilo. Kako se bo odzval, ko bo to prebral? Se ga bo kaj dotaknilo? 
Bo kaj obžaloval? Bo občutil bolečino izgube? Se bo jezil? Name? 
Nase?« je zavrtalo vanjo, ko je zapisano znova preletela. 

Čez čas je pogled dvignila od pisma in se ozrla po prostoru. Jo bo 
poskušal prepričati, da se moti? Se bo morda boril zanjo? Ali pa bo 
napovedani konec enostavno sprejel? Morda z olajšanjem? 

»Hm, sem bila za tak primer dovolj ostra? Bi morala še kaj dodati? 
Ga prizadeti? S čim?«

Naj je še tako premišljevala, nič primernega ji ni prišlo na misel. 
Šele zdaj se je zavedla, da o njem ve malo in da ji zgolj želja po 
maščevanju ne more prinesti olajšanja. 

»Sploh ne vem, s čim bi ga lahko ranila. In tudi ne, kaj bi mi to 
prineslo.« 

Pri zadnji misli je pismo prepognila in ga hlastno zapečatila.
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Elizabeta Katarina, rojena okrog leta 1606 
kot baronica Wechsler v Radgoni, je bila ena 
izmed redkih štajerskih plemkinj 17. stoletja, 
ki so odlično poskrbele za trajen spomin. Še 
danes je najbolj prepoznavna po vzdevku 
Vražja Liza. Z gradnjo Riegersburga, najmo-
gočnejše protiturške utrdbe ob vzhodni meji 
cesarstva, si je postavila spomenik, ki ga v 
krajini ni mogoče spregledati.
Zlatka Rakovec-Felser nam ponuja razburlji-
vo zgodbo njenega življenja v zgodovinskem 
romanu, ki ga preplete s sodobnimi značaji in 
časom ter s svojim pogledom na dogajanje.

Čarovnije v zraku
Vraž ja L iza
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