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IZVLEČEK
Prispevek obravnava omembe plemstva v nekaterih spodnještajerskih župnijskih
matičnih knjigah do leta 1770. Za razliko od drugih notranjeavstrijskih dežel in
mest za Spodnjo Štajersko tovrstno delo še ne obstaja. Natančen pregled omenjenih
matic razkriva preko 1300 vpisov plemstva, 150 različnih plemiških priimkov in
okoli 560 posameznikov. Mnogi plemiči so na tem območju živeli, druge so semkaj
pripeljale različne uradniške službe, cerkvene funkcije, vojaške obveznosti ali pa
botrovanja sorodnikom in znancem iz plemiških vrst.
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ABSTRACT
The paper discusses mentions of nobility in certain Lower Styrian parish registers
from the early modern period. Unlike for other lands of Inner Austria, a work
covering this information for (Lower) Styria still does not exist. A precise survey
of these parish registers reveals more than 1,300 entries of nobility, 150 different
noble surnames, and around 560 individuals. Some of them had dwellings in this
region, and others came as officials, clergymen, or servicemen, or were godparents
to their friends’ and relatives’ children.
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Že dobro stoletje je preteklo, od kar je Ludwig Schiviz von Schivizhoffen objavil dela o plemstvu v župnijskih matičnih knjigah vojvodine Kranjske, grofije Gorica in mesta Gradec ter s tem postavil enega izmed temeljev
za raziskave privilegiranega sloja prebivalstva na območju nekdanje Notranje
Avstrije in današnje Slovenije. Za Štajersko (izjema je že omenjeno glavno
mesto) tovrstno delo še ne obstaja. Sintez na temo štajerskega plemstva si
brez najosnovnejše in primarne literature ne gre zamisliti. Delo, v katerem
bi bili na enem mestu zbrani vsi krsti, poroke, smrti ter botrovanja plemičev,
*

Dr. Dejan Zadravec, Zgodovinski arhiv na Ptuju, e-pošta: zadravecdejan@yahoo.com

9

Dejan Zadravec

izpisani iz (spodnje)štajerskih župnijskih matičnih knjig, zagotovo sodi med
tovrstno literaturo.
Iz naslova je mogoče razbrati, da razprava temelji na pregledu ohranjenih matic župnij z območja jugovzhodnega dela slovenske Štajerske, ki
obenem meji na reki Savi z Dolenjsko (nekoč Kranjsko) in na Sotli s Hrvaško.
Zgornji časovni mejnik je postavljen iz dveh razlogov. Z ustanovitvami t. i.
jožefinskih župnij v osemdesetih letih 18. stoletja in s povečanjem števila
prebivalstva se namreč število matičnih knjig precej poveča in pregled še
teh bi bil časovno izjemno zahtevno delo. Prav tako se z letom 1770 nekoliko spremeni oblika zapisov. Uvedba hišnih številk v omenjenem letu in
posledično tudi njihova vključitev v matične vpise je ponekod spremenila
obliko le–teh. Začeli so jih namreč zapisovati v obliki tabel ter občasno v
nemškem jeziku. Pred tem letom so jih namreč zapisovali v tekstovni obliki
in v latinskem jeziku. Drugi razlog je precejšnje povečanje števila različnih plemiških družin oziroma priimkov, in to zaradi čedalje številčnejšega
podeljevanja plemiških nazivov.1 Že v prvi polovici 18. stoletja se lahko v
matičnih knjigah zasledi precejšnje število novih plemiških družin, od konca
omenjenega stoletja dalje pa je teh še veliko več. Če se v najstarejših maticah
pojavljajo predvsem starejše in dobro znane družine, je v mlajših po številu
na prvem mestu nižje plemstvo. Prednjačijo zlasti tisti posamezniki, ki so do
plemiškega naziva prišli predvsem z dobrim in vestnim opravljanjem uradniških in vojaških služb.2
(Ne)ohranjenost župnijskih matičnih knjig
ter število vpisov plemstva
Do leta 1770 so na obravnavanem območju, ki obsega okoli 850 kvadratnih kilometrov, matične knjige vodili na 20 župnijah in enem vikariatu. Danes je ohranjenih 97 matičnih knjig, od katerih se jih 29 oziroma 30
odstotkov trenutno še nahaja v župnijskih arhivih, ena je v zasebni lasti,
medtem ko se jih preostalih 67 oziroma 70 odstotkov hrani v Nadškofijskem
arhivu Maribor. Za obravnavano obdobje so v celoti, tj. od leta 1702 do 1785,
izgubljene le matice župnije Žusem. Slednje so na župniji še bile v začetku
osemdesetih let 19. stoletja, ko je Ignac Orožen tam zbiral gradivo za svoje
delo Das Bisthum und die Diözese Lavant, Das Dekanat Drachenburg,3
zagotovo pa jih ni bilo več že leta 1945.4 V zasebni lasti je najstarejša krstna matična knjiga župnije sv. Štefan pri Žusmu od leta 1761 do 1788. Kdaj
1
2
3
4

Sikora, Der Adel in der Frühen Neuzeit, str. 134.
Wandruszka, Die »Zweite Gesellschaft« der Donaumonarchie, str. 58–59.
Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, Das Dekanat Drachenburg, str. 565.
Hozjan in Geršak, Vodnik po matičnih knjigah škofijskega arhiva Maribor, str. 155.
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natančno je prišlo do njene odtujitve z župnije, zaenkrat še ni znano. Glede
na ohranjene zapise je mogoče sklepati, da nekje med leti 1942 in 1968–1971,
ko je nastajal Vodnik po matičnih knjigah SR Slovenije.5 Luč sveta je nato
zopet ugledala sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko jo je v Ljubljani
od neznanca dobronamerno in za majhen denar ali gostilniški zapitek kupil
Janez Poglajen. Slednji jo je nato leta 2001 posodil lastnici gostilne Pavla,
kjer je bila razstavljena na okenski polici z namenom ustvaritve kulturnega
vzdušja. Na pobudo oziroma zahtevo inšpektorata Republike Slovenije za
področje kulturne dediščine je bila knjiga s police umaknjena 11. septembra
istega leta. Ker pa je gospod Poglajen matico kupil dobronamerno (sam naj
ne bi vedel, kaj kupuje), mu je torej na formalnopravni način župnija sv. Štefan ali Nadškofija Maribor ali pa Ministrstvo za kulturo ne morejo odvzeti.6
Trenutni lastnik jo je bil sicer pripravljen prodati, a vodstvo Nadškofije za
kakršenkoli odkup ni imelo in nima posluha. Menijo namreč, da je knjiga
cerkvena last in bi morala biti vrnjena zastonj.
Župnija oziroma
Matične knjige
vikariat
RMK
PMK
Bizeljsko (vik.) 1748–1770
Brestanica
1630–1644–1645, 1646–
1690–1748,
1662–1663, 1664–1675,
1749–1785
1675–1688, 1688–1708,
1709–1736, 1737–1767,
1767–1774
1738–1770
Brežice
1639–1640–1664, 1665–
1666–1694, 1694–1709,
1709–1725, 1725–1737,
1738–1760, 1760–1770
Dobova
1765–1783
1765–1783
Laško
1607–1639, 1640–1650,
1648–1649–
1679, 1679–
1650–1665, 1665–1679,
1726, 1726–1784
1679–1691, 1691–1716,
1716–1735, 1736–1756,
1756–1780
Loka pri
1632–1668, 1669–1705 (dve 1634*, 1661*
Zidanem Mostu knjigi), 1705–1736, 1736–
1784
Pilštanj
1681–1711, 1711–1729,
1695–1761,
1730–1744, 1744–1756,
1762–1784
1757–1769

5
6

MMK
1719–1766,
1766–1780

1723–1753,
1754–1770
1765–1783
1648–1721*,
1721–1761,
1761–1784
1749–1784

Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije, str. 658.
NŠAM, Dopis Inšpektorata RS za področje kulturne dediščine v zvezi z rojstno matično
knjigo Sv. Štefan pri Žusmu 1761–1788, str. 1.
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Pišece
Podčetrtek
Podsreda

Sevnica
Sromlje
Sv. Ema
Sv. Peter pod
Svetimi Gorami
Sv. Rupert nad
Laškim
Sv. Štefan pri
Žusmu
Sv. Vid pri
Planini oziroma
Planina pri
Sevnici
Šmarje pri
Jelšah
Videm – Krško

Zibika
Žusem

1675–1727, 1727–1759 (dve
knjigi), 1760–1791
1677–1678–1737, 1737–1785
1687–1731, 1732–1757,
1757–1770
1727–1765, 1766–1784
1753–1784
1756–1774
1646–1769
1755–1791

1695–1759,
1760–1791

1733–1758,
1758–1791

1687–1770

1687–1702–
1703–1744–
1744–1758,
1759–1770
1742–1782
1753–1784
1756–1776

1753–1784
1647–1648–
1649–1770
1755–1790

1761–1788

1755–1791
1761–1788

1669–1705, 1706–1729,
1730–1750, 1751–1770

1730–1802

1730–1771

1690–1722, 1722–1740,
1740–1756, 1757–1797

1703–1747,
1747–1763–
1764*, 1765–
1784*
1670–1671*,
1746–1784

1739–1763,
1764–1828

1694–1770

1694–1772

1702–1785 (3
knjige)

1702–1785 (3
knjige)

1662–1672, 1672–1684,
1684–1706, 1706–1720,
1720–1725, 1725–1741,
1741–1745–1746–1784
1669–1694, 1694–1751,
1751–1772
1702–1785 (3 knjige)

1746–1774

Tabela 1: (Ne)ohranjenost župnijskih matičnih knjig
Legenda: 1748–1770 – ohranjena matica, 1749–1784 – izgubljena matica oziroma vpisi za
določeno leto, 1761–1788 – v zasebni lasti, * – ni samostojna matica, vpisi se nahajajo v
drugi matici

Zgornja tabela ni seznam vseh župnijskih matic, ki so bile vodene na območju med Savo, Sotlo in Savinjo, pač pa le tistih, ki so izpričane v literaturi
in virih iz druge polovice 19. stoletja. Za popoln pregled je nujno potrebno
pregledati še cerkvene vizitacije in kakšne druge vire iz 17. in 18. stoletja.
Njihov pregled namreč razkrije, ali so v letu cerkvene vizitacije na določeni
župniji omenjene knjige že vodili. Za primerjavo naj služita vizitaciji župnij
sv. Janeza Krstnika v Mariboru in Selnice ob Dravi, torej nekoliko severneje
12
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ležečih župnij. Najstarejša trenutno ohranjena mariborska matica je poročna
iz leta 1646, medtem ko seznam knjig v zapuščinskem inventarju vikarja Antona Manicorja iz leta 1601 dokazuje, da so vse tri vrste župnijskih matičnih
knjig zagotovo začeli voditi že pred koncem 16. stoletja.7 Ena od 44 knjig je
bila namreč tudi »pfaarbuech, darinen geschriben worden die namen der getauften khinder, auch die namen der zusamen gegebnen vnnd abgestorbnen
personnen«.8 Kot kaže, vpisov krstov, porok in smrti takrat še niso vodili ločeno po knjigah, pač pa so bili ti skupaj zapisani. Krstno matico pa naj bi začel
vikar Seichel voditi celo od leta 1580 dalje.9 Za Selnico ob Dravi, ki ni bila
pražupnija, in katere danes najstarejše matice segajo nekako do srede 18. stoletja, pa vizitacija iz leta 1668 dokazuje, da so že takrat vodili krste in poroke.10
Povsem razumljivo je, da se odstotka ohranjenih župnijskih matičnih vpisov ne more ugotoviti samo na osnovi ohranjenih in izgubljenih knjig, saj so
posamezne knjige vodili različno dolgo, odvisno od števila vpisov in strani v
knjigi. Edini zanesljivi kriterij je potemtakem ohranjenost vpisov po posameznih letih. Na osnovi slednjega sledi, da se je do danes ohranilo 76,8 odstotkov
vseh vpisov krstov, porok in smrti, oziroma je izgubljenih 23,2 odstotka. Ob
upoštevanju podatkov iz cerkvenih vizitacij ali kakšnih cerkvenih inventarjev
bo odstotek izgubljenih še nekoliko višji, vendar kvečjemu do 10 odstotkov.
Število vpisov v posamični matici se razlikuje in je, kot je že bilo omenjeno, v prvi vrsti odvisno od velikosti župnije ali števila vernikov ter števila
strani v knjigi. Ohranjene in pregledane knjige vsebujejo okoli 270.000 vpisov
krstov, porok in pokopov. Plemstvo se pojavi v le okoli 1350 vpisih, kar predstavlja ravno polovico odstotka vseh vpisov. Ta in drugi podatki iz matičnih
knjig pa ne zadostujejo za rekonstrukcijo socialne in družbene podobe prebivalstva na območju med Savo, Sotlo in Savinjo oz. kolikšen delež prebivalstva
je bil plemiškega porekla. Do tovrstnega podatka bo verjetno potrebno priti na
kak drug način, a z nujnim upoštevanjem podatkov iz matičnih knjig.
Plemstvo
V ohranjenih matičnih knjigah je zaslediti vsega skupaj okoli 150 različnih plemiških priimkov ter okoli 560 posameznikov. Največ je tistih plemičev, ki so imeli na tem območju svoja domovanja in posest, kot botri njihovim
7

8
9
10

ADG, Fond Alte Temporalien, Karton 138, Zapuščinski inventar po mariborskemu vikarju
Antonu Manicorju z dne 23. julij. 1601, fol. 1v.
Prav tam, fol. 1v.
Richter, Maribor v reformacijski dobi, str. 92.
»Adsunt libri baptisato(rum) simul atque matrimonii iunctor(um), defuncti qui solum harum
ante hac notati siquidem non inventam(us) et iuxta conditione(m) eorand(um) inscribi iussi
sunt.« ADG, Fond Alte Temporalien, Karton 145, Vizitacijski zapisnik za župnijo Selnica ob
Dravi z dne 9. marec 1668 (stanje), fol. 4r.
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otrokom pa se seveda omenjajo tudi posamezniki iz drugih delov Štajerske,
zaradi sorodstvenih in prijateljskih povezav ter bližine meje pa tudi kranjski
in hrvaški. Nadalje so svoj pečat pustili tudi tisti plemiči, ki so tukaj opravljali kakšno uradniško službo, cerkveni dostojanstveniki (župniki, župnijski
upravitelji, dvorni kaplani in podobno) ter nenazadnje tudi vojaki oziroma
vojaški poveljniki, ki so se s četami pomikali tod skozi, ali pa so bili tukaj
določen čas nameščeni.
Abraham pl. Abrahamsberg, Adelstein, Adlerskron, Aichelburg,
Apfaltrer, Attems, Auersperg, Barbo–Waxenstein, Baumgarten, Baussart
pl. Sonnenfeld, Bielski, Billa, Branyugh, Bremb pl. Brembsfeld, Breuner,
Buseth, Cobelli Belmonte, Codelli, Curti, Černolatec, Čolnić, Dienersperg,
Dominis, Dragovanić, Drašković, Eckelt, Edling, Ehrenberg, Engelshaus,
Erberg, Esch, Flachenfeld, Frankopan, Forgacs, Formacher, Führenberg,
Gabelkoven, Gaisruck, Gall Gallenstein, Gallenfels, Garzarolli, Germek
pl. Ehrenleben, Glavinić pl. Glamočki, Goldegg–Lindenburg, Goldstein,
Greblički, Graf, Graffenweger, Grimschitz, Hasiber, Heister, Herberstein,
Höffer, Hohenwart, Jabornigg, Jacomini, Jellačić, Kaiserstein, Kaysell,
Kheller, Khern, Khillau pl. Ehrenstein, Khüenburg, Kožulj, Krčelić
Krbavski, Kopriva pl. Reichsberg–Nasselthall, Kulmer, Kuschlan,
Kušević, Lamberg, Langenmantel, Leo, Leslie, Lichtenberg, Liechtstock
pl. Liechtenhaimb, Lodron, Löwenstein–Wertheim, Magdalenić,
Marenzi, Marotti, Maurisperg, Milstein, Montfort, Mordax, Moscon,
Mussis, Neuhaus, Patačić, Petazzi, Pilpach, Pinelli, Porr, Prang,
Praunfalk, Prešeren, Protasi, Pucheim, Purgstall, Radounski, Rangefort,
Rattkay, Rauch, Rechbach–Mederndorf, Reffinger pl. Burgberg, Reisig,
Renzenberg, Reinstein–Tattenbach, Rettenfeld, Reya, Ruessenstein,
Sattelberg, Sauer, Schmidhoffen, Schnell pl. Schneidheim, Schönbüchel,
Schreckinger pl. Neidenberg, Schrottenbach, Sermage, Stemberg,
Strassoldo, Taufferer, Thurn, Tilman, Torta de Grienthall, Traun,
Trauttmansdorff, Truchsess–Wezhausen, Urbanis, Ursenpekh–Massimi,
Ursini–Blagaj, Valvasor, Vermatti pl. Vermersfeld, Wagensperg,
Weisenfeller, Wernegk, Wichtenstein, Wignacourt, Wildenfels,
Wildenstein, Wintershoffen, Wizenstain, Wnorowsky, Wurmbrand,
Zergolern, Zetschker, Zolner, Žuvić
Seznam 1: Plemiške družine v omenjenih matičnih knjigah

Na tem, 850 kvadratnih kilometrov obsegajočem področju, je v 17. in 18.
stoletju stalo 21 profanih objektov (graščin in dvorcev). V nekaterih od njih so
imele svoja domovanja plemiške družine, preostali pa so predstavljali samo
centre uprave tukajšnje posesti, torej so v njih stalno prebivali le upravitelji
in kakšni drugi gospoščinski uradniki. Lastniki slednjih so seveda občasno,
14
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morda dvakrat ali trikrat letno, prihajali semkaj, bodisi preverit gospodarsko
poslovanje ali pa se zabavat (lov in podobno). Poleg omenjenih graščin in
dvorcev so tukajšnja plemiška bivališča predstavljale tudi hiše v mestu Brežice
ter večjih trgih Brestanica, Sevnica in Laško. V Brežicah so vsaj konec 17.
in v začetku 18. stoletja živeli pl. Stembergi ali Steinbergi,11 v 18. stoletju pa
tudi baroni Grimschitz,12 katerih posest bi mogla biti identična z nekdanjim
Mindorferjevim, pozneje Gregorijančevim stolpom.13 V obsavskem trgu
Brestanica so v istem obdobju prebivali Brembi pl. Brembsfeld,14 v Sevnici je
nekaj časa zagotovo živela nikoli poročena Ana Marija baronica Valvasor,15
v Laškem pa sredi 17. stoletja pl. Cobelli Belmonte16 in nekoliko pozneje pl.
Hohenwart.17
Na osnovi vpisov v matične knjige je moč ugotoviti, da si je do leta
1770 prej omenjene gradove in graščine s pripadajočo posestjo v prvi vrsti
lastilo višje plemstvo, torej baroni in grofje. Nekateri posamezniki in družine
so imeli v določenem trenutku v lasti celo več graščin. Grof Ignac Marija
Attems tako na primer Podčetrtek, Hartenštajn in Pilštanj, Brežice, Brestanico, Turn pod Brestanico; baroni Moscon Laško, dvor Marija Gradec, Planino
pri Sevnici, Sevnico, Pišece; baroni Wintershoffen Kozje in Loko pri Zidanem Mostu; grofje Reinstein–Tattenbach Podčetrtek, Kunšperk in Bizeljsko
ter Podsredo; in tako dalje. Posamezniki iz vrst nižjega plemstva v tem času
in na tem prostoru niso posedovali obsežnih posesti. Dvor Marija Gradec si
je nekje od leta 1670 dalje lastila poplemenitena družina Renzenberg, kmalu
so jim sledili Vermatti pl. Vermersfeldi, slednjim pa preko poročne povezave
Ehrenbergi.18 Šele okoli leta 1770 si je pred kratkim v viteza povzdignjeni

11

12

13
14

15

16

17

18

NŠAM, RMK Brežice 1666–1694, 10. 9. 1690, 4. 4. 1693, 20. 4. 1693, 23. 12. 1693 in 10. 7.
1694; NŠAM, RMK Brežice 1694–1709, 26. 10. 1694, 12. 11. 1694, 17. 4. 1695, 22. 5. 1697,
20. 8. 1698, 10. 4. 1701 in 18. 2. 1704; NŠAM, RMK Brežice 1709–1725, 24. 9. 1709, 27. 11.
1710 in 16. 7. 1711.
NŠAM, RMK Brežice 1709–1725, 24. 3. 1722 in 26. 12. 1722; NŠAM, RMK Brežice 1725–
1738, 16. 4. 1725, 26. 4. 1726, 12. 7. 1729, 12. 6. 1733, 20. 11. 1733, 9. 1. 1736, 4. 8. 1736, 22. 8.
1736 in 12. 10. 1736; NŠAM, RMK Brežice 1738–1760, 12. 8. 1738, 6. 4. 1740, 21. 10. 1740,
27. 8. 1744 in 22. 8. 1760; NŠAM, PMK Brežice 1738–1760, 19. 10. 1760, 31. 5. 1762; NŠAM,
MMK Brežice 1723–1753, 20. 7. 1735; NŠAM, MMK Brežice 1754–1770, 26. 11. 1761.
Golec, Podoba brežiške mestne družbe do jožefinske dobe, str. 30.
NŠAM, RMK Brestanica 1688–1708, 5. 6. 1689, 9. 11. 1693, 26. 11. 1693 in 12. 12. 1693;
NŠAM, RMK Brestanica 1709–1736, 20. 1. 1728.
Slednja je obenem tudi rekorderka po številu botrovanj. Do svoje smrti leta 1756 je v Sevnici
in okoliških župnijah botrovala zagotovo več kot stokrat (NŠAM, RMK Loka pri Zidanem
Mostu 1705–1736, 5. 8. 1712, 9. 12. 1713, 9. 7. 1728, 29. 8. 1729, 22. 8. 1732 in 21. 9. 1732;
NŠAM, RMK Sevnica 1727–1765, 9. 9. 1728 – 26. 9. 1755).
ŽU Laško, RMK Laško 1650–1665, 30. 6. 1653, 24. 6. 1654, 22. 8. 1655, 1. 9. 1655 in 3. 4.
1657.
ŽU Laško, RMK Laško 1679–1691, 19. 2. 1682 – 6. 10. 1690; ŽU Laško, RMK Laško 1691–
1716, 14. 11. 1691 – 18. 5. 1707; ŽU Laško, PMK Laško 1679–1726, 23. 5. 1695.
ŽU Laško, RMK Laško 1679–1691, 12. 2. 1683, 21. 5. 1684, 7. 5. 1686 in 28. 9. 1686; ŽU La-
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Franc Anton Protasi, bivši upravitelj gospostva Planina pri Sevnici, z nakupom pridobil to gospostvo.19

Slika 1: Zemljevid gradov in dvorcev na območju med Savo, Sotlo in Savinjo (1600–1770)

Župnijske matične knjige so izredno dober vir tudi za raziskave lastnikov določenega gradu in posesti v nekem obdobju. V slovenskem zgodovinopisju še vedno obstaja kar nekaj tem, ki niso bile temeljito raziskane, med
njimi tudi posamezni lastniki gradov in gospostev. S to problematiko so se
v preteklosti domači in tuji zgodovinarji ukvarjali fragmentarno, predvsem
v sklopu drugih raziskav. Njena zgodovina je naslednja. Podatke iz različnih
zgodovinskih leksikonov ter posameznih monografij je skupaj zbral umetnostni zgodovinar Ivan Stopar ter jih objavil v svojih knjigah o gradovih
na Slovenskem. Te so za zgodovinarje in tudi ljubitelje še danes aktualne,

19

ško, PMK Laško 1679–1726, 8. 5. 1715; Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, Das
Dekanat Tüffer, str. 97–98.
ŽU Planina pri Sevnici, MMK sv. Vid pri Planini 1730–1771, 30. 5. 1764; Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte, str. 115.
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kar nenazadnje dokazuje tudi njihova citiranost v znanstvenih in strokovnih
prispevkih. Problem nastopi zaradi nepopolnosti ter ponekod še napačnosti
zapisov. Za mnoge gradove še vedno ni znano, od kdaj do kdaj jih je določena
plemiška družina imela v lasti, še manj, kateri posamezniki znotraj družine
so si jo dejansko lastili, nemalokrat ni poznan kakšen vmesni oziroma začasni lastnik, natančni datumi pridobitev pa so tako ali tako še tabula rasa.
Ker mnogi tovrstni podatki v literaturi niso točni, potemtakem dejansko ne
gre verjeti nobenemu in je njihovo potrditev vedno potrebno poiskati v virih.
Slednje pa, kot vemo, terja dragoceni čas. Spričo pomanjkanja virov za zgodovino kakšnega gradu pridejo še kako prav tudi matične knjige. Podatki
iz njih sicer ne bodo zadostni za določitev vseh lastnikov, kaj šele datumov
pridobitev, lahko pa kar dobro zapolnijo manjkajoče vrzeli.
Po literaturi:20			

po zapisih v matičnih knjigah:

Janez Jakob Attems		
Baronica Breuner
1639 Vid Jakob baron Moscon
				
				
Leopold baron Curti		
1696 Hanibal grof Heister		
1721–1802 Attems		

1632–1637 Janez Jakob grof Attems21
1642, 1644 Vid Jakob baron Moscon 22
1671, 1673 Jošt Jožef baron Moscon 23
1681–1692 Peter baron Curti24
1693, 1696 Leopold baron Curti25
1700 Hanibal grof Heister26
1715 Ignac Marija grof Attems27

Seznam 2: Imetniki gradu in gospostva Brestanica (Rajhenburg)

Za razliko od grofov in baronov so se nekateri člani nižjega plemstva
morali preživljati z opravljanjem uradniških služb. Posesti v svojih rokah
niso imeli, če pa že, jim ta verjetno ni zadostovala za normalno, kolikor
toliko udobno življenje. Franc Bernard pl. Formacher je sredi 18. stoletja
opravljal službo carinika oziroma mitničarja v Brestanici,28 Filip Anton Ger20

21

22
23
24

25
26
27
28

Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, str. 96; Pirchegger, Die Untersteiermark in der
Geschichte, str. 257; Janisch, Topographisch–statistisches Lexikon von Steiermark, str. 663.
NŠAM, RMK Brestanica 1630–1645, 31. 5. 1632, 24. 6. 1633, 12. 7. 1633, 22. 8. 1633, 31. 1.
1634, 16. 3. 1635, 14. 5. 1635, 21. 3. 1637 in 5. 10. 1637.
Prav tam, 3. 3. 1642 in 30. 12. 1644.
NŠAM, RMK Brestanica 1664–1675, 4. 3. 1671 in 3. 9. 1673.
NŠAM, RMK Brestanica 1675–1688, 22. 10. 1681, 27. 10. 1682, 4. 1. 1685, 28. 9. 1686 in 2.
11. 1687; NŠAM, RMK Brestanica 1688–1708, 11. 8. 1688 in 3. 9. 1692.
Prav tam, 30. 10. 1693 in 30. 7. 1696.
Prav tam, 21. 11. 1700.
NŠAM, RMK Brestanica 1709–1736, 23. 2. 1715.
NŠAM, RMK Brestanica 1737–1766, 25. 8. 1741, 5. 3. 1742, 15. 6. 1742, 30. 12. 1742, 1. 8.
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mek pl. Ehrenleben je od osemdesetih let 17. stoletja pa do svoje smrti v
letu 1715 vodil upravo gospostva Laško.29 Isto službo, le da v Jurkloštru, je
v sedemdesetih in začetku osemdesetih let 17. stoletja opravljal Janez Ignac
pl. Renzenberg,30 v tridesetih letih 18. stoletja pa Maksimiljan Ferdinand pl.
Maurisperg.31 Neki njegov sorodnik, morda celo sin, je trideset let pozneje
vodil upravo Gaisruckovega gospostva Jelše.32
Z uradniškim poklicem so se na tem območju preživljali tudi hrvaški
plemiči. Nikolaj Glavinić pl. Glamočki je bil na prelomu 18. stoletja proviantni
upravitelj v Krškem, njegov sin Jožef mitničar, Jožefov, najverjetneje, sin Ernest Tadej pa gospoščinski pisar v Podčetrtku.33 Glavinići so dober primer uradniške plemiške družine, pri kateri so kar tri zaporedne generacije predstavnikov opravljale tovrstne službe, in to celo na relativno majhnem območju.
Plemstvo, ki se je na območju med Savo, Sotlo in Savinjo mudilo v sklopu vojaške službe, nepremičnin tukaj ni imelo. Že njihovi priimki povedo, da
so prihajali iz oddaljenejših, severnejših delov cesarstva. V matičnih knjigah
se pojavljajo kot botri, pa še to navadno samo enkrat ali kvečjemu dvakrat.
Kot kaže, so šli v večini primerov s svojimi polki le skozi in se na tem območju niso zadrževali dlje časa. Primerjava njihovih plemiških naslovov in
vojaških činov nazorno kaže, da so imeli pripadniki višjega plemstva višje
čine. Janez Filip grof Löwenstein–Wertheim ter Jožef baron Pinelli sta nosila
kapetanski in podkapetanski čin,34 medtem ko so imeli posamezniki iz vrst
nižjega plemstva, kot na primer Janez Nepomuk Ksaver pl. Eckelt, Franc
Anton pl. Goldegg–Lindenburg ali Jožef pl. Rangefort, kvečjemu čin nadporočnika, najpogosteje pa poročnika.35
Posebno pozornost pritegnejo tudi oblike zapisov plemiških priimkov.
Vpisovalci v matične knjige so jih namreč zapisovali na skorajda vse mogoče
načine, nemalokrat tudi skrajno popačeno. To ni bilo odvisno od dejstva, ali

29

30

31
32
33

34

35

1745, 11. 8. 1745, 23. 1. 1749, 5. 7. 1751, 14. 3. 1753, in 25. 7. 1753; NŠAM, PMK Brestanica
1749–1784, 15. 7. 1750; NŠAM, MMK Brestanica 1719–1766, 3. 8. 1745, 15. 11. 1746, 7. 2.
1747, 19. 6. 1752 in 1. 1. 1755.
ŽU Laško, RMK Laško 1679–1691, 17. 5. 1682, 6. 7. 1683; ŽU Laško, RMK Laško 1691–
1716, 26. 11. 1691, 15. 2. 1693, 27. 1. 1695, 1. 11. 1695, 22. 2. 1696, 26. 5. 1698, 17. 4. 1700, 22.
2. 1701, 11. 6. 1703, 7. 11. 1705, 8. 12. 1709, 11. 4. 1712 in 30. 4. 1714; ŽU Laško, MMK Laško
1648–1721, 20. 4. 1715.
ŽU Laško, RMK Laško 1665–1679, 23. 3. 1675, 19. 5. 1677; ŽU Laško, RMK Laško 1679–
1691, 13. 5. 1681.
ŽU Laško, PMK Laško 1726–1784, 24. 11. 1733.
NŠAM, RMK Šmarje pri Jelšah 1757–1797, 29. 10 1769.
NŠAM, RMK Brestanica 1688–1708, 8. 7. 1696; NŠAM, PMK Brestanica 1690–1748, 9.
6. 1716; NŠAM, RMK Zibika 1694–1751, 30. 11. 1747; ŽU Podčetrtek, RMK Podčetrtek
1737–1785, 19. 3. 1746, 21. 9. 1747, 5. 3. 1748 in 19. 8. 1750.
NŠAM, RMK Sevnica 1727–1765, 13. 12. 1740; ŽU Pilštanj, RMK Pilštanj 1730–1744, 11. 7.
1733.
ŽU Podčetrtek, RMK Podčetrtek 1737–1785, 24. 3. 1755 in 15. 4. 1755; ŽU Laško, PMK
Laško 1726–1784, 28. 5. 1767; NŠAM, RMK Brestanica 1688–1708, 30. 1. 1701.
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je bil nek plemič domačin ali iz oddaljenejših krajev, pač pa v prvi vrsti od
pismenosti vpisovalcev. Celo isti priimek so posamezni cerkveni dostojanstveniki zapisovali na različne načine. V raznovrstnosti oblik zapisa prednjačita priimka Gaisruck in Moscon. Čeprav vsebuje slednji samo šest črk, ga je
vpisovalcem uspelo zapisati kar v 26 različnih oblikah, in sicer kot Maschcon, Maschkon, Maschon, Masckon, Mascon, Mashcon, Mashkon, Maskon,
Mazkon, Mokon, Moschkon, Moschon, Mosckon, Moscon, Moshcon, Moskon,
Mozkon, Muschkhon, Muschon, Musckhon, Muscon, Mushcon, Mushkon, Muskhon, Muskon, Muskoner. Spet drugi priimki so zapisani tako popačeno, da
so skoraj nerazpoznavni. Med temi velja izpostaviti naslednje oblike: Ahams
(Attems), Prunar (Breuner), Edlerigk (Edling), Klouenig de Klomuz (Glavinić
Glamočki), Rainschnig (Reisig), Formati (Vermatti pl. Vermersfeld).36
Rojstva in krsti ter botrovanja
Vpisi v krstne matice ponujajo obilo različnih tem za raziskovanje. Zaradi nekaterih omejitev bosta v tej razpravi nekoliko natančneje predstavljena dva problema, in sicer časovni interval med rojstvi plemiških otrok ter
plemiška botrovanja turškim pokrščencem.
Časovni interval med rojstvi otrok v posamezni plemiški družini je bil
zelo kratek. Na primeru rojstev otrok šestih plemiških družin (glej tabelo
2) je dolžina intervala znašala od enega leta in treh mesecev do dveh let. Pri
ostalih plemiških družinah, ki niso zajete v tabeli, je interval podoben temu.
Le v dveh izmed dvajsetih primerov je ta nekoliko večji od dveh let. Povprečni časovni interval med rojstvi vseh plemiških otrok, ki so se v omenjenem
obdobju rodili na tem območju,37 je znašal leto in osem mesecev. Dobljeni rezultat nam pove precej več, če se ga primerja z intervalom med rojstvi otrok
ljudi nižjega stanu, torej v prvi vrsti kmetov, viničarjev, kočarjev, gostačev
in podobnih. Ta se je gibal med dvema letoma ter dvema letoma in desetimi
meseci, kar pomeni, da so se staršem nižjega stanu otroci v povprečju rojevali v razmaku dveh let in petih mesecev.38
Na osnovi rezultatov obeh primerjav je mogoče sklepati, da so se plemiški otroci rojevali v precej krajšem razmaku, in sicer 7 mesecev, kot tisti nižjega stanu. Ker pa dobljeni časovni interval sloni le na okoli 20 primerih, se
ga seveda ne more upoštevati kot vsesplošno veljavnega. Potemtakem morda
36

37
38

NŠAM, RMK Brežice 1694–1709, 22. 10. 1696; NŠAM, RMK Brestanica 1688–1708, 1. 3.
1695 in 24. 3. 1703; ŽU Laško, RMK Laško 1665–1679, 20. 3. 1666; NŠAM, RMK Šmarje
pri Jelšah 1722–1740, 8. 2. 1730; ŽU Laško, RMK Laško 1679–1691, 12. 2. 1683.
Upoštevane so tiste plemiške družine, v katerih sta se rodila vsaj dva otroka.
Omenjeni rezultat je rezutat preko dvestotih rodoslovnih raziskav, ki jih je avtor opravil v
zadnjih štirih letih na osnovi predvsem starejših matičnih knjig v Nadškofijskem arhivu v
Mariboru.
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tudi ni smiselno ugotavljati, čemu tolikšna razlika med obema slojema prebivalstva. Če se bo na osnovi prihodnjih raziskav omenjena razlika potrdila,
potem gre vzroke zanjo pri plemstvu iskati v želji po čimprejšnji zagotovitvi
potomstva in s tem družinske linije ter uporabi nadomestnih dojilj. Za nekoliko večji časovni razmak med rojstvi kmečkih in podobnih otrok pa je morda
krivo tudi načrtovanje rojstev otrok, ki je bilo seveda povezano predvsem z
letnimi kmečkimi opravili.
Družina
Barbo–Waxenstein1
Cobelli pl. Belmonte2
Gaisruck3
Krčelić Krbavski4
Moscon5
Wintershoffen6
1

2

3

4

5

6

Leta rojstev otrok
1694, 1695, 1698, 1699, 1701, 1703,
1707
1653, 1654, 1655, 1657
1724, 1725, 1726, 1728, 1730, 1734,
1737
1751, 1752, 1755, 1757 (2x), 1760,
1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,
1767
1740, 1742, 1743, 1744 (2x), 1745,
1746, 1748
1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719,
1720, 1722

Časovni interval
dve leti
leto in tri mesece
dve leti
leto in pet mesecev
leto in pol
leto in tri mesece

Grof in grofica Wolfgang Eberhard in Eleonora Evzebija, lastnika gospostva Podsreda
(NŠAM, RMK Podsreda 1687–1731, 12. 9. 1694, 12. 10. 1695, 26. 1. 1698, 19. 6. 1699, 20.
1. 1701, 29. 5. 1703 in 7. 4. 1707).
Tiberij Cobelli pl. Belmonte in žena Diana (ŽU Laško, RMK Laško 1650–1665, 30. 6.
1653, 24. 6. 1654, 1. 9. 1655 in 3. 4. 1657).
Karel Jožef grof Gaisruck in žena Kristina, rojena grofica Auersperg, lastnika gospostva
Šmarje pri Jelšah (NŠAM, RMK Šmarje pri Jelšah 1722–1740, 14. 6. 1724, 29. 6. 1725, 22.
7. 1726, 28. 7. 1728, 24. 5. 1730, 30. 4. 1734 in 16. 5. 1737).
Jožef Krčelić Krbavski in žena Katarina, lastnik dvorca in posesti Rakovec (NŠAM, RMK
Brežice 1738–1760, 5. 4. 1751, 30. 10. 1752, 12. 7. 1755 in 13. 11. 1757; NŠAM, RMK Brežice 1760–1770, 30. 3. 1760, 22. 4. 1761, 2. 5. 1762, 5. 6. 1763 in 9. 8. 1764; NŠAM, RMK
Dobova 1765–1783, 14. 7. 1765, 24. 7. 1766 in 27. 9. 1767).
Frančišek Karel baron Moscon in žena Marija Ana, rojena grofica Ursini–Blagaj, lastnika
gospostva Planina pri Sevnici (ŽU Planina pri Sevnici, RMK sv. Vid pri Planini 1730–
1750, 26. 5. 1740, 16. 1. 1742, 2. 3. 1743, 15. 8. 1744 (2x), 30. 6. 1745, 2. 10. 1746 in 16. 8.
1748).
Janez Jakob baron Wintershoffen in žena Ana Marija, rojena baronica Rechbach, lastnika
gospostva Kozje (ŽU Pilštanj, RMK Pilštanj 1711–1729, 9. 2. 1713, 11. 5. 1714, 2. 1. 1716,
29. 4. 1717, 4. 4. 1718, 17. 6. 1719, 15. 9. 1720 in 1. 4. 1722).

Tabela 2: Časovni interval med rojstvi plemiških otrok

Kot zanimivost še primer zakoncev Attems, ki se zagotovo uvrščata
med rekorderje po številu rojenih otrok v zelo kratkem času. Ustanovitelju
štajerske veje te družine Ignacu Mariji grofu Attemsu in njegovi prvi ženi
Mariji Regini, rojeni grofici Wurmbrand, se je med letoma 1686 in 1699,
20
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torej v štirinajstih letih, rodilo trinajst otrok.39 Novega naraščaja sta se torej
veselila vsakih trinajst mesecev in nekaj dni.
V članku z naslovom O usodi turških ujetnikov v slovenskih deželah v
16. in 17. stoletju, objavljenem v Časopisu za zgodovino in narodopisje leta
1972, je Ignacij Voje opozoril na problematiko, ki v slovenskem zgodovinopisju do takrat ni bila deležna posebne pozornosti. Kot je že iz naslova
razvidno, gre za vprašanje turških ujetnikov in njihove usode, posledično
temu tudi pokrščevanja.40 S problematiko pokrščevanja turških ujetnikov so
se na osnovi krstnih matic do sedaj ukvarjali predvsem Anton Koblar, Karl
Teply in Jože Mlinarič.41 Andreas Gubo in Ignac Orožen se s to temo sicer
nista neposredno ukvarjala, sta pa v svojih delih omenila tudi krste Turkov
v Celju in Laškem.42 Po njihovem dognanju so v času velike avstrijsko-turške vojne med letoma 1683 in 1699 turške ujetnike v slovenskih deželah
krščevali v mestih Ljubljana, Maribor in Celje ter trgu Laško. V Mariboru
so v imenovanem obdobju krstili šestnajst Turkov, v Ljubljani trinajst, pet v
Celju in tri v Laškem.
Omenjenim krajem se sedaj pridružujeta še mesto Brežice in trg Brestanica. Avstrijska vojska je imela v veliki avstrijsko-turški vojni izredno veliko
uspehov. V njene roke so padle pomembne ogrske trdnjave, kot na primer
Nové Zamky (1685), Budim (1686), Beograd (1688), prav tako pa je manjše
bitke bojevala še v Slavonski in Hrvaški vojni krajini. Posledica bojev so bila
tudi zajetja vojakov in civilnega prebivalstva z namenom trgovanja z njimi
kot tržnim blagom.43 Kje natančno sta bila Marija Katarina in Janez Kristijan
ujeta, vpisa v krstni matici ne razkrivata. Za Marijo Katarino je sicer zapisano, da je iz Turčije,44 a je glede na tedanji obseg Osmanskega cesarstva ta
podatek geografsko presplošen. Zagotovo pa na območju, ki ga je do leta
1691 osvojila Avstrijska armada. Za pokrščenko Ano pa obstaja precej natančen vpis, iz katerega je razvidno, da je bila ujeta ob padcu Budima oziroma
1. septembra 1686.45
Pri vsaj šestih oziroma petih krstih46 nastopajo kot botri plemiči. Na njihovo odločitev, da dajo krstiti svoje ujetnike ali pa postanejo njihovi krstni
botri, je do neke mere dodatno zagotovo vplival primer cesarskega dvora.
29. septembra 1686 je dal namreč cesar Leopold I. v dvorni kapeli krstiti
39
40
41
42

43
44
45
46

Zadravec, Postavitev in postavljavec materialnih in rodbinskih temeljev, str. 101.
Voje, O usodi turških ujetnikov v slovenskih deželah v 16. in 17. stoletju, str. 254.
Mlinarič, Usoda turških ujetnikov v avstrijskih deželah, str. 296–303.
Gubo, Geschichte der Stadt Cilli, str. 251–253; Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, Das Dekanat Tüffer, str. 29.
Mlinarič, Usoda turških ujetnikov v avstrijskih deželah, str. 292.
ŽU Laško, RMK Laško 1691–1716, 27. 12. 1691.
NŠAM, RMK Brežice 1666–1694, 14. 4. 1688.
Krst turškega ujetnika ni vpisan v laški matici, pač pa je pri vpisu njegove smrti julija 1667
zapisan datum krsta. Botra prav tako nista navedena (ŽU Laško, MMK Laško 1648–1721,
julij 1667).
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turškega ujetnika. Po tem dogodku se je število tovrstnih botrovanj močno
povečalo.47 Tudi na območju med Savo, Sotlo in Savinjo so botrovanje turškim pokrščencem prevzeli najimenitnejši prebivalci. V Brežicah sta bila to
zakonca Traun, lastnika tukajšnjega gospostva, ter Marija Apolonija pl. Renzenberg, v Laškem pa leta 1699 zakonca Wildenstein, lastnika istoimenskega
gospostva, ki se v tej vlogi drugače sploh ne omenjata. Osem let pred tem je
Turkinji botroval plemeniti gospod Filip Renzenberg, ki je spričo tukajšnjega
nebivanja zakoncev Wildenstein vsekakor predstavljal smetano prebivalstva,
in spoštovana upraviteljica Germek, katere mož je bil nekaj let pozneje povišan v plemiški stan.48
Leto
krsta
1656

1667
1688
1690
1691
1699

Župnija

Pokrščenec

Botri

Brestanica Ana Marija in grof Herbard Auersperg, baron Frančišek
[…]
Bernard Moscon, grofica Ana Elizabeta
Auersperg, rojena baronica Moscon in […]
Langenmantel
Laško
–
–
Brežice
Ana
Jožef grof Traun in njegova žena Marija
Julijana
Brežice
Marija Neža
Janez Jurij Aparnik, brežiški meščan, in
Marija Apolonija pl. Renzenberg
Laško
Marija
Janez pl. Renzenberg in Marija Ana
Katarina
Germek, žena upravitelja gospostva Laško
Laško
Janez
Janez Jožef grof Wildenstein in njegova
Kristijan
žena Julijana Kristina
Tabela 3: Seznam krstov Turkov v župnijskih cerkvah
na območju med Savo, Sotlo in Savinjo

Najstarejši znani in ohranjeni vpis krsta dveh turških ujetnic je iz leta
1656. Slednjima je v župnijski cerkvi sv. Petra v Brestanici med drugimi
botroval tudi Herbard grof Auersperg.49 Grof Auersperg obenem predstavlja
tudi odgovor na vprašanje, kako sta ti dve deklici prišli sem. Kot vojak na
Krajini oziroma 23. karlovški general50 ju je morda ujel ali dobil nekje na območju Vojne krajine, ter ju pripeljal na svoje gospostvo Šrajbarski turn, kjer
sta najverjetneje delali kot dekli ali kaj podobnega.

47
48

49
50

Mlinarič, Usoda turških ujetnikov v avstrijskih deželah, str. 297–298.
NŠAM, RMK Brežice 1666–1694, 14. 4. 1688 in 1. 1. 1690; ŽU Laško, RMK Laško 1691–
1716, 27. 12. 1691 in 27. 12. 1699.
NŠAM, RMK Brestanica 1645–1662, med 17. in. 28. septembrom 1656.
Preinfalk, Auerspergi. Po sledeh mogočnega tura, str. 190.
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Slika 2: Vpis krsta dveh turških deklic v Brestanici leta 1656

Poroke
V primerjavi s krsti so vpisi porok in smrti plemičev precej redki. V
ohranjenih matičnih knjigah je vpisanih le 22 porok, pri katerih je bil vsaj en
mladoporočenec plemiškega stanu, v dobrih desetih primerih pa je bila vsaj
ena izmed prič plemiškega stanu. Tako nizko število najdenih porok komajda, če sploh, zadostuje za analizo plemiških porok in poročnih prič.
Ker je nemško oziroma avstrijsko plemiško pravo temeljilo na srednjeveškem pravu salijskih Frankov, katerega temelj je bila zakonska zveza in z
njo povezano dedovanje po moški liniji, je bil ta dogodek za mladoporočence
izjemno pomemben.51 S stališča pridobitve ali izgube plemiškega naziva še
posebej za žensko. Slednja si je lahko namreč s poroko plemiški stan povišala ali pa znižala. V primeru, da nevesta ni izhajala iz plemiške družine,
ji je poroka s plemičem utrla pot med plemstvo, poroka plemkinje z osebo
neplemiškega rodu pa je imela ravno nasprotne posledice. Nevesta je ta privilegirani status izgubila.
Analizirani vpisi porok dokazujejo, da se člani visokega plemstva navadno niso poročali z osebami neplemiškega stanu. Izjemi sta le hčerki barona
Janeza Krstnika Grimschitza, ki sta se v letih 1760 in 1763 poročili z brežiškima meščanoma.52 Zakaj sta ti dve baronici za moža vzeli meščana, se na
osnovi poročnih vpisov ne da ugotoviti. Glede na to, da so Grimschitzi takrat
51
52

Prav tam, str. 21–22.
NŠAM, PMK Brežice 1738–1770, 19. 10. 1760; NŠAM, PMK Pišece 1760–1791, 2. 5. 1763.

23

Dejan Zadravec

živeli v hiši v Brežicah, in to brez kakršnekoli večje zemljiške posesti, bi
morda lahko bil razlog slabši materialni položaj.
Za pripadnike višjega plemstva velja tudi, da so se poročali z bolj ali
manj po stanu sebi enakim. Torej grofje z groficami in baronicami ter baroni
z baronicami in groficami.53 Torej je bila tudi poroka ena izmed ločnic med
višjim in nižjim plemstvom. Najden je bil samo en primer poroke med baronico in nižjim plemičem, pa še tu je šlo za članico družine Grimschitz, katere
dve sestri sta se v tem času poročili z navadnima meščanoma.54
Vitezi in poplemeniteni posamezniki pa so se poročali tako znotraj
svojega stanu kot tudi z osebami neplemiškega stanu. Seveda ne s pripadniki najnižjih socialnih slojev, pač pa z vidnejšimi oziroma uglednejšimi in
bogatejšimi prebivalci kakšnega kraja ali širšega območja. Med slednje so
zagotovo spadali sinovi in hčerke gospoščinskih upraviteljev, deželnoknežjih uradnikov, bogatejših obrtnikov, trgovcev in podobno. Med drugim se je
leta 1750 s plemkinjo Formacher poročil zagrebški lekarnar Martin Trempl, s
krškim mitničarjem Jožefom Ignacem Glavinićem Glamočkim leta 1716 hči
graškega doktorja cerkvenega in civilnega prava,55 kar v nekaj primerih pa so
plemkinje za moža vzele uglednejše brežiške meščane in tržane Laškega.56
Samo v treh primerih se je plemič poročil z osebo neplemiškega stanu, medtem ko je kar deset plemkinj s poroko izgubilo privilegiran status.
Smrt in pokop
Najstarejše ohranjene mrliške matične knjige so podatkovno tudi najbolj
skope. Vpisi navadno vsebujejo le datum pokopa pokojnega, njegovo starost
in kraj pokopa (pokopališče ali grobnica).
Število preteklih dni med smrtjo in pokopom plemiča navadno ni
53

54
55

56

Frančišek Ludvik baron Adlerskron z Marijo Julijano baronico Wintershoffen (ŽU Pilštanj,
PMK Pilštanj 1695–1761, 4. 6. 1698); Leopold grof Barbo–Waxenstein z Ano Marijo baronico Wintershoffen (prav tam, 27. 8. 1737); Frančišek baron Esch z Leopoldino baronico Wintershoffen (prav tam, 21. 8. 1740); Janez Jakob baron Wintershoffen z Marijo Ano
grofico Rattkay (prav tam, 14. 2. 1751); Janez Branius s Sofijo Barbaro baronico Moscon
(NŠAM, PMK Pišece 1695–1759, 6. 10. 1709); Janez Sigfrid baron Apfaltrer z Ano Marijo
Henriko grofico Barbo–Waxenstein (NŠAM, PMK Podsreda 1687–1770, 5. 9. 1722); Anton
grof Ursenpek–Maximi s Kristino Filipo grofico Gaisruck (NŠAM, PMK Šmarje pri Jelšah
1747–1763, 29. 9. 1755).
NŠAM, PMK Brežice 1738–1770, 31. 5. 1762.
NŠAM, PMK Brestanica 1690–1748, 9. 6. 1716; NŠAM, PMK Brestanica 1749–1784, 15. 7.
1750.
Jurij Friderik Neopolitan z Ano Marijo pl. Renzenberg (ŽU Laško, PMK Laško 1649–1679,
1. 10. 1674); Jurij Jožef Dobič z Izabelo Kordulo pl. Hohenwart (ŽU Laško, PMK Laško
1679–1726, 23. 5. 1695); Jurij Jakolič z Ano Marijo Germek pl. Ehrenleben (prav tam, 4. 5.
1701); Nikolaj Smodej z Marijo Ano pl. Renzenberg (ŽU Laško, PMK Laško 1726–1784, 30.
1. 1730).
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zapisano. Redki vpisi, ki vsebujejo ta podatek, pa kažejo, da so obstajale razlike. Posameznike iz vrst nižjih slojev prebivalstva (tržani, kmetje, kočarji,
gostači, berači in podobno) so navadno pokopali dva dni po smrti. Seveda so
nekatere tudi pozneje, ampak je za to zagotovo obstajal kak razlog. Pokop
plemiča dva dni po smrti v zgodnjem novem veku ni bil običajen. Leto in pol
dni starega sina Franca Karla barona Moscona so sredi štiridesetih let 18. stoletja v Šentvidu pri Sevnici na primer pokopali že na dan smrti,57 51-letnega
lastnika gospostva Šmarje pri Jelšah Karla Jožefa grofa Gaisrucka pa dan po
smrti.58 Navadno je pokop sledil nekaj dni po smrti, včasih še pozneje. Seveda
to niti ni tako nelogično. V primeru smrti je bilo potrebno pripraviti pogreb
(še posebej, če je bil kje drugje) ter obvestiti sorodstvo in znance. Preden pa
so ti prišli, je lahko minilo precej časa. Dva od tistih, ki sta bila položena k
zadnjemu počitku precej po smrti, sta Elizabeta in Vid Friderik iz baronske
družine Moscon. 5. aprila 1651 umrlo Elizabeto, prvo ženo Franca Bernarda
barona Moscona, so v Laškem pokopali 23. maja, njenega sorodnika Vida
Friderika, umrlega 8. marca, pa so v grobnico položili dan pred njo.59 Zanj bi
bilo vsekakor zanimivo vedeti, kje so ga hranili kar 75 dni.

Slika 3: Vpis smrti in pokopa Vida Friderika barona Moscona
in Ane Elizabete baronice Moscon

Kot je že bilo omenjeno, so pokojne plemiče polagali k zadnjemu počitku
v grobnice, včasih pa so jih pokopali tudi na pokopališču. Nekoliko je zavit
v temo le razlog za kraj pokopa Franca Ksaverja Ludvika, sina lastnika gos
postva Laško, Janeza Maksimiljana grofa Wildensteina. Sedemletnega fanta
so namreč novembra 1742 pokopali na župnijskem pokopališču v Laškem,60
medtem ko so člane poplemenitene družine Germek, katere pater familias je
nekoč vodil gospoščinsko upravo, pokopali v grobnico v cerkvi sv. Martina.61
57
58
59
60
61

ŽU Planina pri Sevnici, MMK sv. Vid pri Planini 1730–1771, 12. 6. 1743.
NŠAM, MMK Šmarje pri Jelšah 1739–1763, 23. 12. 1740.
ŽU Laško, MMK Laško1649–1721, 22. in 23. 5. 1651.
ŽU Laško, MMK Laško 1721–1761, 16. 11. 1742.
ŽU Laško, MMK Laško 1649–1721, 20. 4. 1715 in 14. 2. 1720; ŽU Laško, MMK Laško
1721–1761, 20. 12. 1732.
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Posebnosti
Tolikšna količina pregledanih vpisov seveda postreže tudi z nekaj posebnostmi, torej dogodki, ki niso bili ravno vsakdanji oziroma značilni za
tisti čas. Eden takšnih je zagotovo krst Janeza Jožefa Ksaverja barona Moscona, katerega starša sta bila lastnik gospostva Planina pri Sevnici Karel
Franc in Marija Ana Tereza, rojena grofica Ursini-Blagaj. Novorojenčkova
botra sta uradno sicer bila sorodnika Jakob in Julijana Moscon, a sta zaradi
odsotnosti pri krstu 30. junija 1745 njuni vlogi prevzela Matej Štefančič in
Eva Mraz. Tako Matej kot Eva nista bila nič drugega kot okoliška reveža
(paupere).62 Pogosto se je dogajalo, da naprošeni botri niso prisostvovali pri
krstu svojih varovancev, temveč so jih zamenjali drugi. V večini primerov so
to bili plemiči, njihovi uslužbenci (upravitelji, pisarji), občasno pa tudi veljaki
iz tistega kraja ali okolice, torej meščani, tržani in drugi ugledni ljudje. Samo
v omenjenem primeru sta bila nadomestna botra reveža. Zakaj, sam vpis ne
razkrije.
Zanimiv je tudi krst Feliksa Maksimiljana Jožefa iz grofovske družine
Lamberg. Otrok je bil najverjetneje rojen na gradu Žusem 16. aprila 1696.
Zagotovo pa s fantom nekaj ni bilo v redu (morda rojstvo nepopolno razvitega
otroka), saj je bil krščen v sili. Ker v tistem trenutku ni bilo na razpolago duhovnika, ga je krstila kar njegova sorodnica, in sicer vdova Marija Eleonora
grofica Reisig.63
Pričujoča razprava je le vmesna etapa na poti do obsežnega znanstvenega priročnika, ki bo v obliki edicije virov vseboval vse omembe plemstva
v ohranjenih župnijskih matičnih knjigah na območju Spodnje Štajerske oz.
današnjega slovenskega dela do leta 1770.
Viri
ADG = Archiv der Diozese Gurk (Arhiv krške škofije, Celovec)
Alte Temporalien, Karton 138, Zapuščinski inventar po mariborskemu
vikarju Antonu Manicorju z dne 23. julij 1601
Alte Temporalien, Karton 145, Vizitacijski zapisnik za župnijo Selnica ob
Dravi z dne 9. marec 1668
NŠAM = Nadškofijski arhiv Maribor:
Matične knjige:
Bizeljsko: RMK 1748–1770
Brestanica: RMK 1630–1644, 1646–1662, 1664–1675, 1675–1688, 1688–1708,
62
63

ŽU Planina pri Sevnici, RMK sv. Vid pri Planini 1730–1750, 30. 6. 1745.
NŠAM, RMK Zibika 1694–1751, 16. 4. 1696.

26

Plemstvo v župnijskih matičnih knjigah na območju med Savo, Sotlo in Savinjo do leta 1770

1709–1736, 1737–1767, 1767–1774; PMK 1690–1748, 1749–1785; MMK
1719–1766, 1766–1780
Brežice: RMK 1639–1664, 1666–1694, 1694–1709, 1709–1725, 1725–1737,
1738–1760, 1760–1770; PMK 1738–1770; MMK 1723–1753, 1754–1770
Dobova: RMK 1765–1783, PMK 1765–1783, MMK 1765–1783
Loka pri Zidanem Mostu: RMK 1632–1668, 1705–1736 (vpisi nezakonskih
otrok do 1744)
Pišece: RMK 1675–1727, 1760–1791, PMK 1695–1759, 1760–1791; MMK
1733–1758, 1758–1791
Podsreda: RMK 1687–1731, 1732–1757, 1757–1770; PMK 1687–1770; MMK
1703–1744
Sevnica: RMK 1727–1765, 1766–1784; MMK 1742–1782
Sromlje: RMK 1753–1784
Sv. Ema: RMK 1756–1774; MMK 1756–1776
Sv. Peter pod Svetimi Gorami: RMK 1646–1769; PMK 1649–1770
Šmarje pri Jelšah: RMK 1690–1722, 1722–1740, 1740–1755, 1757–1797; PMK
1703–1747, 1747–1763, 1765–1784; MMK 1739–1763, 1764–1828
Videm – Krško: RMK 1662–1672, 1684–1706, 1706–1720, 1720–1725, 1725–
1741, 1746–1784; PMK 1746–1784, MMK 1746–1774
Zibika: RMK 1694–1751, 1751–1772; MMK 1694–1772
Dopis Inšpektorata RS za področje kulturne dediščine v zvezi z rojstno
matično knjigo sv. Štefan pri Žusmu 1761–1788
ŽU = Župnijski urad
ŽU Laško
matične knjige: RMK 1640–1650, 1650–1665, 1665–1679, 1679–1691, 1691–
1716, 1716–1735, 1736–1756, 1756–1780, PMK 1649–1679, 1679–1726,
1726–1784; MMK 1648–1721, 1721–1761, 1761–1784
ŽU Pilštanj
matične knjige: RMK 1711–1729, 1730–1744, 1744–1756, 1757–1769; PMK
1695–1761
ŽU Planina pri Sevnici
matične knjige: Planina pri Sevnici: RMK 1706–1729, 1730–1750; PMK
1730–1802; MMK 1730–1771
ŽU Podčetrtek
matične knjige: RMK 1678–1737, 1737–1785
ŽU sv. Rupert nad Laškim
matične knjige: RMK 1755–1791, PMK 1755–1790; MMK 1755–1791
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ŽU sv. Štefan pri Žusmu
matične knjige: MMK 1761–1788
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Nobility in the Parish Registers between the Sava, Sotla,
and Savinja Rivers until 1770
Summary
Slovenian historiography has not done much research on the nobility in
Lower Styria. A reference manual with entries of the baptisms, weddings,
deaths, and godparents of noblemen would certainly be one of the main resources for such research. In the area between the Sava, Sotla, and Savinja
rivers, such parish registers were kept until the end of 1770 in twenty parishes
and one vicariate. Of all these registers, 97 out of 126 have been preserved.
There are 1,350 entries that mention 150 noble surnames and 560 individuals.
The preserved parish registers mention the nobility that had estates in that
area, such as the Attems, Moscon, Wildenstein, Reinstein, Tattenbach, and
Wintershoffen families. They also mention nobility that held clerical positions (Formacher, Maurisperg, Glavinić Glamočki, Germek von Ehrenleben,
and Renzenberg), and military functions (Rangefort, Pinelli, and GoldeggLöwenstein). There are also some family members that devoted their lives
and work to religious matters (Jacomini, Reya, Führenberg, and Höffer).
Noble families had children in a shorter time span than lower-class families. The average age difference between siblings was twenty months, which
probably reflects their need for heirs and the use of surrogate wet nurses. The
godparents to noble children were mainly relatives, as well as acquaintances
and friends from the same social class. Children from lower nobility had respectable townsmen and market people as their godparents. The nobility also
supported and helped Ottoman prisoners accept their new religion.
A detailed analysis could not be carried out with so few entries of births
and deaths. Counts and barons married their social equals, whereas lower
nobility also married town and market people. The number of days between
the death and the burial of a noble person was not determined. Some were
buried one day later; however, Veit Friedrich, Baron von Moscon was buried
two and a half months after his death.
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