
 
Ko sem pred nekaj leti prvič izvedel za kamnite mize (laštre v Beneški Sloveniji), sem osupnil 
nad njihovo zgodovinsko vlogo v družbeno-upravnem življenju naših prednikov v Benečiji, 
obenem pa me je preplavilo ogorčenje nad našim zgodovinopisjem, ki nas je v srednji šoli 
učilo, recimo, o podrobnostih Opijskih vojn na Kitajskem, nič pa o obstoju ljudovlade v 
Karantaniji. Sodna kamnita miza namreč priča prav o tem; osnovno o njej je zbral Jožko 
Šavli v Kamnita miza; sodna miza v starodavni Karantaniji. 
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Tri kamnite mize v zgornji Nadiški dolini 

Najnovejše je spoznanje, da kamnita miza ni služila le srečevanju vaških starešin in 
presojanju o obče pomembnih zadevah, temveč posamezne mize tudi dobrodejno sevajo 
in omogočajo preudarno odločanje na izbranih področjih družbenega žitja. 
 

  
(iz Atlasa Slovenije, Mladinska knjiga in Geološki zavod Slovenije 1992, Lj.) 

 
V malem srpanu (juliju) sva z JR najprej obiskala Bijače (glej zemljevid), kjer je plošča 
kamnite mize shranjena pod nadstreškom na vaškem trgu in je vidna s ceste (glej fotko v 
nadaljevanju). Izvorno se je miza nahajala drugje, verjetno blizu bijaške cerkvice in seveda 
v vodoravnem položaju, na treh kamnitih nogah, kakor vse kamnite mize. 

http://www.pozitivke.net/article.php?story=Starodavna-Karantanija-Sodna-Kamnita-Miz&query=Kamnita%2Bmiza


2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR je jasnočutno zaznala, da je kamnita miza v Bijačah programirana za ljubezen do 
domovine (tako se je izrazila); ni vedela povedati, od kod mizi tovrstna moč. Pravi razlog 
morda skriva ljudsko izročilo o staroslovenski kraljici Vidi iz Bijač (več o njej in izročilu, ki 
obenem dokazuje naše staroselstvo, je zbrano v zadnjem poglavju). 
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Velja dodati, da je na vseh kamnitih 
mizah, tudi tistih v Istri, vklesan 
znak trojnega kvadrata z 
diagonalama. Zadevni kvadrat 
seveda ni predloga za igro mlinček, 
kot se pogosto zgrešeno navaja, 
temveč gre za Lunin čar, kar je 
ugotovil radiestezist Franc Šturm. V 
času Lunine vidnosti na nebu njena 
vodna moč s pomočjo čara 
močneje seva v okolici čara, kar je 
omogočalo ljudem, ki so sedeli za 
mizo, bolj poduhovljeno in 
preudarno presojanje. 

 Zgornja fotka prikazuje bijaško 
mizo, ko je bila shranjena v pokritem 
preddverju bijaške cerkvice (foto MF).  
 Sicer se Lunin čar najde 
vklesan tudi na skalah v naravi – glej 
skalo Barnas v gozdu (foto Uroš 
Stanič). 
 
 
 
 
Kamnita miza v Trčetu stoji sredi vasi, ob glavnem križišču, verjetno na svojem prvotnem 
mestu (glej fotko), le da manjka lipa v njeni bližini. Za trčetsko kamnito mizo so se, poleg 
ostalega, sprejemale tudi najboljše odločitve o gmotnem obilju vaške srenje. 
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Nato sva se zapeljala v Landar in stopila do 
Landarske jame. Pred stopniščem pod jamo je 
v tla vzidana kamnita miza, ki je med trojico miz 
omogočala najbolj celovito odločanje o žitju 
srenje – njenem blagostanju (dušni in gmotni 
blaginji). 
 Enako moč seva tudi lipa, ki raste nekaj 
metrov stran. Torej se lahko upravičeno sklepa, 
da je landarska kamnita miza stala približno 
tam, kjer je vzidana v tla. 
 Povzpela sva se še na ploščad pred jamo, od 
koder je lep razgled na zgornji del Doline Nediže 
in vas Bjača (kot jima pravijo domačini); vas se 
nahaja naravnost pred jamo (glej uvodni 
zemljevid). 

 
 Tam je JR, stoječ na 
ploščadi pred jamo, dobila uvid iz 
zgodovinskega dogajanja pred 
jamo, namreč goreče priprošnje za 
pomoč, ki so jih verjetno v daljni 
preteklosti izrekali oblegani v 
Landrijski jami; več v zadnjem 
poglavju. 
 
 
Krnski kamniti krog 

Že ob prvem stiku s 
skalo iz oboda kroga 
je JR dobila uvid, da 
je krog služil kot 
svetišče za klicanje 
sonca ob zimskem 
sončnem obratu.  
 Moč skal na obodu 
jačajo bitje srca, 
medtem ko tiste v 
sredini izmenično 
sevajo vodno in 
nebesno moč. 

 
* * * 

 
 

 
Zahvaljujem se JR za odločilno pomoč pri novih megalitskih spoznanjih!  
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Kraljica Vida, Atila in naše staroselstvo 

Landrijska jama je povezana s hudo zgodovinsko preizkušnjo naših rojakov, Beneških 
Slovencev, ki je ohranjena v ljudskem izročilu o kraljici Vidi; slednja je z žensko zvitostjo 
prelisičila hunskega vojskovodjo Atilo, da je po večmesečnem obleganju jame pobral šila in 
kopita. Tako je kraljica Vida rešila svoje rojake pred gotovo smrtjo. 
 Izročilo o kraljici Vidi iz Bijač je pomembno za nas Slovence tudi zato, ker potrjuje 
naše staroselstvo v Srednji Evropi, čemur šolski zgodovinarji oporekajo s trditvijo, da smo 
potomci »slovanskih« prišlekov, ki so prišli semkaj v 6.-7. stoletju iz zakarpatskih močvirij.  
 Znan je zgodovinski rek, »Atila, šiba božja!« Gotovo izvira iz časa pohodov njegove 
roparske vojske. Atilovo obleganje Landarske jame zaradi kraljice Vide pa nedvoumno 
potrjuje, da je reklo o njem porodilo na staroselskem ozemlju naših prednikov. Akademski 
zgodovinarji očitno zanemarjajo izročilo o kraljici Vidi, Atili in obleganju Landarske jame iz 
5. stoletja (!), ki je zabeleženo, recimo, v Črticah Ivana Trinka o Beneški Sloveniji (časopis 
Dom in svet 2/1898, Lj.) in v pesnitvi Antona Aškerca Atila in slovenska kraljica (iz Balade 
in romance, 1890, Lj.). 
 Da ti, bralec, prihranim iskanje, navajam povzetek Trinkovega zapisa in dodajam 
sliko, ki ponazarja odločilno dogajanje pred Landarsko jamo. 
 
  
 

 

 
* * * 

 
Na Rakeku 20. 8. '18 zapisal Mitja Fajdiga. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Atila
https://sl.wikisource.org/wiki/Kraljica_Vida

