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Slovenski biografski leksikon

Ungnad Ivan (Hans, Janž) III., baron, vojskovodja in pospeševatelj protestantizma, r. v Sonnecku (Ženek) na

ř

Kor. 18. avg. 1493, u. v Vintí ovu na

Češkem 27. dec. 1564. – Ungnadi (prvotno Ungenade) se javljajo na Kor.

konec 12. stol. (Oton), sprva kot bamberški ministeriali (podatki rodbinske kronike iz 16. stol. o
Weissenwolfih so bajeslovni). L. 1444 je Ivan I. U. dobil v fevd Ženek, ki je bil poslej glavni sedež rodbine,
katere

člani so si v povezavi s Habsburžani pridobili že ok. 1450 štev. posesti na Kor. in Štaj. Kot gospodje

Sovneški (Herren von Sonnegg) so 1522 postali baroni in si pridobili še pred 1563 tudi ogrski indigent.

Ivan III., najstar. sin ces. komornika barona Ivana II. in Margarete r. grofice Loechner, se je od zgodnje
mladosti vzgajal na dvoru cesarja Maksimilijana I. za vojaški poklic in visoke drž. službe. L. 1525 je postal
celjski glavar in vicedom, jun. 1530 štaj. dež. glavar, 12. jan. 1540 ga je cesar imenoval za vrhovnega
poveljnika 5 nižjeavstr. dežel in Vojne Krajine, 1. dec. 1543 imenovan za varaždinskega vel. župana, potem
mu je bil izro

čen tudi grad Varaždin s trdnjavo. L. 1546 je bil na drž. zboru v Regensburgu cesar. predrezec in

svetovalec, v za

č. 1553 spet imenovan za vrhovnega poveljnika v Vojni Krajini (Obristen Feldhauptmann an

den Windischen u. Crabatischen Gränczen; odstopil 12. jan. 1544). Kot vojskovodja se je uspešno bojeval s

čih (1534, 1536), 1537 se je udeležil nesrečnega pohoda na Turke; po

Slovenska biografija uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani se strinjate z njihovo uporabo:

Turki pri Linzu (1532) in na ogr. bojiš
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porazu pri Gorjanih je z J. Kacijanarjem, Potrdi
G. Schlickom in nekaterimi drugimi poveljniki zapustil bojiš
Avstr. povzro

če, kar je v

čilo zgražanje (na dunaj. cerkvah so bili izobešeni lepaki z verzi: Kazianer, Ungnad und Schlick,

die möchten hangen an einem Strick). L. 1542 je sodeloval v bojih pod Pešto in Budimom, 1552 na Ogrskem,
1553 se je z N. Zrinjskim udeležil zmagovitega boja s Turki pri Vinici na Drav. polju. V 37-letni cesar. službi je U.
skrbel za varnost avstr. meja, uspešno utrjeval gradove v Vojni Krajini in organiziral vojaško obrambo dežel
pred turškimi napadi. Spoznal je, da je treba ob Kolpi in Korani zgraditi mo
sprožil in bil prvi, ki je predlagal zgraditev bodo
poro

čno utrdbo, misel 1554 javno

čega Karlovca (zgrajen 1578–9). Izdelal je tudi obsežno

čilo in predloge o potrebah in sredstvih za vzdrževanje Vojne Krajine: Hanns Ungnads Ratschlag auf

Aufforderung der Ausschüsse der fünf niederösterreichischen Lande (1556, rkp. v štaj. dež. arhivu, Gradec).

Tudi U-ovi državniški pogledi so bili zelo napredni. Ko se je ob prevzemu Ko

čevja moral 10. apr. 1524

pismeno zavezati, da ne bo podložnikov obremenjeval z novimi dajatvami, in ko so vojaki hrv. bana Ivana

ć

Karlovi a 1531 oplenili njegov grad Samobor zaradi nepla
zakonite, je sestavil na

čevanja dajatev hrv. stanovom, ki jih U. ni imel za

črt, kako naj bi enotno obdavčevanje v vseh avstr. deželah ustvarilo trdno denarno

podlago za obrambo in boje s Turki. Predlagal je sestanek zastopnikov dež. stanov vseh habsbur. dežel, na
katerem naj bi izdelali enotno zakonodajo o dajatvah in uvedli enotne mere.

č

dosegel, je vendar bil pozneje uresni en vsaj njegov na

Čeprav takrat (1531) še ni veliko

črt o ustalitvi enotnega sistema dajatev v državi (1542

v Pragi in 1543 na Dunaju). U. je tudi sicer aktivno sodeloval pri drž. poslih in se udeležil drž. zborov v
Regensburgu (1541, 1546) in Augsburgu (1547–8, 1550), kakor tudi dež. zborov v Križevcih (1537), Gradcu
(1551, 1553, 1555), Celju (1554) in Zgbu (1554).

Kot nosilec visokih drž. služb in položajev U. ni bil vselej dostojno pla

čan, saj je bila drž. blagajna vedno

prazna. Pogosto je moral segati v svoj žep, da je mogel upravljati drž. in vojne posle. Zato se za te službe ni
potegoval in se jih

često skušal znebiti. Kralju Ferdinandu je večkrat posojal denar, a so mnogi računi ostali

neporavnani, kar je bistveno za pravilno osvetlitev njunih odnosov. Vsekakor se U-ovi dohodki od služb ne
dajo primerjati z dohodki od mnogih posestev, ki jih je imel v lasti ali zakupu na Kor., Štaj., Kranj. in Hrv.
Poroka z Ano roj. grofico Thurn 1524 mu je prinesla ko
Ko

čevsko posest, 1529 je postal svobodni lastnik

čevja, 1537 pa dosmrtni zakupnik. Kočevje in Fridrihštajn je 1547 odstopil grofu Stefanu Ursini–Blagaju (gl.

čl.) in mu tudi prodal posestva na Metliškem. S poroko je prav tako dobil grad Samobor. Po smrti Jošta
Lilienberga je 1546 prevzel v dosmrtno zastavo celjsko gospoš

čino. L. 1552 je Lenardu Staigerju zastavil

Kalsdorf, 1554 prodal Labot in Loschental Rolnitzu. Vzrok za prodaje so bili dolgovi, zaradi katerih je izgubil
še druge gradove na Hrv., Varaždin pa izro

čil 1556 sinu. Bil je tudi lastnik rudnikov železa pri Waldensteinu na

Kor. in bakra pri Samoboru (Rude) ter enega od rudnikov zlata in srebra na Kor.

Za protestanta se je javno proglašal šele od 1543, dasi je že prej deloval v protestantski prid (1530 izgnal
fran

čiškane iz Samobora in pripeljal pastorja Bartola Wiedemanna, š čitil protest. pridigarje v Kočevju in

Metliki, sopodpisal praško peticijo na kralja Ferdinanda 1541 za versko svobodo protestantov). L. 1556 je
zastopal štaj. stanove na Dunaju v misiji za versko svobodo protestantov, ki pa ni uspela. V tem
že dozorela odlo

času je v U-u

čitev, da se izseli na Nemško, češ da Ferdinanda ne bo mogoče pridobiti za protestantizem.

Do prvih resnejših nasprotij in o

čitkov med njima je prišlo nov. 1551 in spet v zač. 1553, obakrat v Gradcu.
č zlasti

Vendar nesoglasja in Ferdinandovi verski patenti (1553–1555) niso bili edini vzrok za odselitev, temve
U-ova bolestna reakcija na dolo

čbe augsburškega verskega miru.

U. je 1555 odložil drž. službe, upravo posestev pa izro

čil sinovoma Ludviku in Krištofu (poznejši hrv. ban),

temu tudi poveljstvo nad Varaždinom; Ludvik je bil tedaj komornik kralja Maksimilijana na

Češkem, od 1563

tudi njegov dvorni maršal. S 5 mlajšimi otroki (žena Ana je umrla 1553) je odpotoval prek Prage v
Wittenberg; tu se je 1. jul. 1556 por. z bivšo nuno Magdaleno roj. grofico Barby (1534–1565), ki mu je rodila 2
sina. Prva leta je živel v Wittenbergu in Eislebnu, od 10. sept. 1558 v Mönchshofu–Amandenhofu (nekd.
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samostan korarjev sv. Amanda) v Urachu, ki mu ga je odstopil vojvoda Krištof Württemberški, ko ga je
imenoval 28. dec. 1557 za svojega svetovalca z letno pla
Odnosi in ra

čo 500 gld. U. si je uredil dvor s številnim osebjem.

čuni s Ferdinandom I. so kljub večkratnim U-ovim poskusom ostali neurejeni do njune smrti.

V Urachu se je U. pobliže seznanil s programom za tiskanje protestantskih knjig v sloven. in hrvaš
tvorno vklju

čini in se

čil vanj. Ko je zaradi Vergerijevih ovadb pri vojvodu Krištofu grozilo, da bo Trubarjevo knjižno

podjetje propadlo, je U. posredoval v njegov prid. Na sestanku jan. 1561 v Tübingenu, ki so se ga udeležili U.,
Trubar, Konzul in nekaj tübinških teologov, so ustanovili biblijski zavod (U. ga je imenoval slov., hrv. in cir.
tiskarna) za izdajanje in tiskanje hrv. in slov. protestantskih knjig. U. je postal lastnik tiskar. podjetja in
inventarja, oficialni patron in blagajnik, Trubar (gl.

čl.) principal (ravnatelj za knjižno delo in notranje

poslovanje) in nadzornik slov. tiskov, Konzul tolma

č in korektor za jezik v ciril. in glagol. tiskih, Klombner pa

še naprej posrednik med Lj. in Urachom. Sprejeli so v glavnem dotedanji Trubarjev knjižni program (cerkveni
red, augsburška veroizpoved, o

čenaš z razlago in pridigami, Luthrova hišna postila, konec nove zaveze in

staro zavezo) in pristali na glavni U-ov cilj: izdati celotno biblijo v hrvaš

č. in sloven. Da bi Trubarja čim tesneje

navezal na delo v zavodu, je U. posredoval pri vojvodu Krištofu, da je apr. 1561 dodelil Trubarju župnijo v
Urachu. Tiskarna je okt. 1561 za

čela z glagol. tiski, ker so te črke bile že 1560 vlite v Nürnbergu in bili v zač.

1561 kupljeni tudi dve stiskalnici. L. 1562 so nabavili še ciril.

črke, 1563 antikvo in kurzivo, 1564 velike inicialke

in lesoreze Hansa Brosamerja. Kljub pogostim sporom med Trubarjem, Klombnerjem in Konzulom, v katerih
je U. kot strogo pravoveren in ozkosr

čen luteranec navadno stal na strani Trubarjevih nasprotnikov, je delo

v zavodu teklo z velikim poletom in uspehom tudi po zaslugi U-ove vztrajnosti, iznajdljivosti v iskanju
sredstev in njegovega znatnega mecenstva. Za denarno pomo

č je U. z okrožnico 14. sept. 1561 naprosil še

nem. volilne kneze, 4. apr. 1562 tudi nem. mesta. Odziv je bil dober, zlasti s strani nem. mest (Augsburg,
Frankfurt am M., Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nürnberg, Regensburg, Reutlingen,
Rothenburg, Strasbourg, Ulm). Uspešnost U-ove nabiralne akcije je bila pogojena tudi s turško nevarnostjo
oz. z idejo nem. protestantov, da bi bilo mogo

če Turke pokristjaniti, pri čemer naj bi knjige biblijskega

zavoda za Slovane pod Turki bistveno pripomogle. O celotnem denarnem poslovanju (1561–4) je U. položil
ra

čun tübin. univerzi kot pristojnemu nadzornemu organu tiskarne. K delu v tiskarni je pritegnil še nove

mo

či iz Sje (Lenart Mravlja, Rupert Nikolič), Istre in Dalmacije (Jurij Cvečić, Jurij Juričić, Leonard Mer čerić, Matija
ć

Pomazani ) ter Bosne (Jurij Drinova

čki, Ivan Maleševac, Matija Popović). Na Dunaju je imel agenta (A. J.

Fröhlich), ki bi naj mdr. razširil s posredovanjem kneza Radzivilla delo v biblijskem zavodu še na ciril. knjige za
zah. Rusijo in Ukrajino. Zaupnike je imel tudi v Gradcu, Lj., Zgbu, Varaždinu, Metliki ter celo v Bosni in Srbiji.

V kratkih 4 letih (1561–4) je zavod izdal 25 hrv. tiskov (12 v glagol., 7 v ciril., 6 v latin.) in 5 ital. Sprva so
prevajali v hrvaš

č. Trubarjeve slov. knjige, nato nem. besedila. Za 10 hrv. del je Trubar napisal posvetila. Od

slov. protest. knjig so v tem

času izšle (tiskano vse v Morhartovi tiskarni v Tübingenu): Svetiga Pavla ta dva

listi htim Korintarjem (1561, prev. Trubar), Register (1561, v nemš

č., spisal Trubar), Artikuli (1562, prev.

č avtorjev) in Cerkovna ordninga (1564, spisal Trubar).

Trubar), Ene duhovne pejsni (1563, ve

č

Uspešno delo zavoda v Urachu je pretrgala nenadna U-ova smrt. To je bilo tragi no za hrv. protest.
repertorij, ki je bil naglo zaklju

čen, ne pa tudi za slov., ki so ga nadaljevali v Tübingenu, Lj., Wittenbergu idr.

Zavod ni propadel zaradi pomanjkanja ali prekinitve dotoka denarja, saj so ga bili U-ova vdova in sinovi
pripravljeni sami vzdrževati, pa tudi pomo

č vojvoda Krištofa in drugih nem. knezov ne bi izostala. Vzrok tiči v

č imel ugledne in spretne osebnosti, ki bi znala uspešno voditi podjetje, delo

dejstvu, da zavod ni ve

č

organizirati z vojaško vztrajnostjo, zanesenostjo in nesebi nostjo ter poravnavati pogoste spore med
sodelavci. –

Črkovno gradivo tiskarne (24 skrinj) je dala U-ova vdova 1565 shraniti na rodbinski grad

Waldenstein, 1580 je bilo prepeljano v Gradec, kjer ga je 1582 nadvojvoda Karel Habsburški zaplenil. L. 1622
so

črke prepeljali na Reko, potem jih je kot darilo cesarja Ferdinanda II. prevzela papeževa Congregatio de

propaganda fide in 1640 prepeljala v Rim, kon
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U. je bil v stikih in si dopisoval z mnogimi mogo

čniki svoje dobe, tako z vladarji (Maksimilijan II., Ferdinand I.),

s knezi in vojvodi (Krištof Württemberški, Albrecht Pruski, Filip Hessenski) in s prvaki protestantizma (Luther,
Melanchton, Vergerij ml., Trubar, Andreae, Spangenberg, Vla

čić-Flacius, Marbach, Duelacher, Brenz, Maior
č mesecev proučeval ljudsko

idr.). L. 1540 je povabil slovitega Paracelsusa v Ptuj, kjer je kot njegov gost ve

čenjak in teolog U. ni bil, a je poznal sodobne protest. spise in se v agitaciji v glavnem naslanjal

medicino. U

na sv. pismo in augsbur. veroizpoved. Napisal je tudi obsežno lastno konfesijo v nemš

č., ki je vsebovala:

č

predgovor, konfesijo z opravi ilom svojega bega, poglavja o odnosih v katol. cerkvi in o svojih na
izdajanje protest. spisov, protest. molitev in pogovor. Rkp., ki ga je kon

črtih za

čal 1559 in se že takrat pogajal za

natis v Strasbourgu, je pregledal V. Marbach; sklenili so ga izdati 1562, ko ga je pregledal še Spangenberg in
vrnil U-u. Zakaj ni izšel in kaj se je zgodilo z njim, ni znano; velja za izgubljenega.

Ni zanesljive opore za sodbo, ali se je U.

čutil Nemca; sam se je imenoval »ein treuer und gueter Chrainer«.

Znal je gotovo vsaj za silo sloven. in hrv., ciril. in glagol. pa verjetno ni obvladal. Njegove ideje in na

črti glede

č

protest. knjige so zajeli vse Slovane (katoli ane, protestante in muslimane) na Balkanu tja do Carigrada, a so

č

se uresni ili le deloma.
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